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Mine forfædre blandt kartoffeltyskere
Min 4. - tip oldemor hedder Apollonia Schmuck Kriegebaum.

Engang for mange år siden fortalte min far mig, at der vist nok var tyske kolonister i vores 
familie. Da jeg gik på efterløn i 1998, kunne jeg virkeliggøre min drøm om at forske i 
slægten. Jeg fandt i Thorning sogn i 1814 giftemålet for en Johan Wedel Jacobsen, oldefar 
til min farmor. Jeg kunne ikke komme længere tilbage.

De tyske kolonister var tilknyttet Frederiks, den kirke de havde fået lovning på af den 
danske konge Frederik d. V og som de i øvrigt selv havde opført i 1766. Kirkebøgerne i 
Frederiks Kirken fra før 1814 var brændt i 1849. Jeg havde meget andet at tage mig til 
omkring slægtens historie, så den gren lod jeg ligge i næsten 10 år. Den gode Johan Wedel 
var ved giftermålet 24 år og hans danske kone, Ane Rasmusdatter, var 16 år. Bare for en 
ordens skyld; det første barn fik de først 2 år senere. Kirkebøger var der ingen af, så 
folketællingerne kunne måske hjælpe. Folketællinger for Frederiks sogn ”Tyske kolonister 
på Alheden ” 1801, Johan Wedel vil være 11 år. Der var en familie Johan Jacob Bräuner i 
Trehuse, blandt alle børnene hed et Johan Wedel Bräuner. Havde han taget navneforandring 
ved giftermålet? I hans ægteskab kan man ved børnenes dåb finde hans fars og nogle af 
hans brødres navne blandt fadderne. Jeg var næsten sikker på slægtskabet med de tyske 
kolonister.

I 2008 fik jeg kendskab til foreningen ”Kartoffeltyskerne på Alheden”. De skrev, det var 
rigtigt, hvad jeg havde fundet frem til og sendte mig i øvrigt en masse papirer på 
slægtsforholdet. De har siden været behjælpelige på mange måder. Hvad der syntes svært, 
blev nemt. Jeg er selvfølgelig medlem af foreningen og har været til slægtstræf og 250 års 
jubilæum i 2009 i Frederiks. Ideen til at opdyrke den jyske hede opstod på grund af tabet af 
de østlige provinser i Skåne, Halland og Blekinge i krigen i 1657 - 60.

I krige mod Sverige de næste 60 år prøvede Danmark at vinde de tabte områder tilbage. Vi 
vandt søkrigene, men tabte landslagene, og det var dem der betød noget. Krige er kostbare. 
Det var en byrde, der kom til at hvile tungt på landbefolkningen. Skatterne var tyngende, 
kornpriseme faldende, udbyttet afjorden ringe. Landet var forarmet. Pestepidemien i 1709 
-11. Kongens forståelse for landbobefolkningens vilkår var uforstående. Bønder, der havde 
fået deres gårde afbrændt i svenskekrigen, fik ikke penge til at genopbygge dem. Og 
skatterne skulle betales, og man måtte gå fra hus og hjem. Man pålagde bønderne flere 
pligter og større skatter.

Fra 1720 var vilkårene så hårde, at de unge ikke ville overtage gårdene på de vilkår. For at 
hjælpe på det indførte man stavnsbåndet i 1733. Så gik det helt galt. Bønderne strejkede 
ikke, men det var tæt på, - man arbejdede langtsomt. Ingen var interesserede i at skabe et 
overskud.
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Regeringen begyndte at tænke sig om og blev opmærksom på store hedestrækninger i 
Jylland, halvdelen af Jylland. Disse strækninger havde været skovklædte indtil for 200 år 
siden. Hundreder af års svedjebrug havde forvandlet dem til hede. Netop Lysgård herred 
havde hundrede år før haft en omfattende jernudvinding i 159 år, og forbruget af trækul 
havde taget livet af skoven i dette område.
I 1719 kom et mindre antal fransk-reformerte til landet fra Brandenburg. De var et par 
generationer tidligere flygtet fra religionsforfølgelser i deres hjemegn. Man havde tænkt sig, 
de skulle opdyrke hedestrækningerne. De fik lov at blive i Fredericia, hvor mange blev og 
slog sig på tobaksdyrkning. I 1723 lovede Frederik d. 4. enhver, der ville bosætte sig på 
hederne, en række privilegier: 20 års skattefrihed for kongelige skatter, frihed for at skulle 
springe soldat, frihed for kørselspligter og ret til at brygge og brænde (brændevin) uden 
afgift.

I 1732 havde amtmændene i Jylland af kongen fået til opgave at tage stilling til hedens 
opdyrkning i Nørrejylland. De konkluderede, at forslaget af økonomiske grunde måtte 
afvises; dog ville Alheden i Halds amt være velegnet. Hedeopdyrkningen var blevet en 
hovedsag for hoffet i København. Kong Frederik d. V. var blevet inspireret af de gode 
resultater, som hans svoger i Preussen fik med de indkaldte 17.000 lutheranske kolonister 
fra Salzburg. En indkaldt tysk statsøkonom udtalte; ”at et lands velstand afhang af antallet 
af producerende borgere, og med hedernes opdyrkning kunne den danske konge gøre en 
erobring uden blodsudgydelse”. I Sydtyskland var der overbefolkning. Nybyggere herfra 
havde med stor succes været kolonister i Brandenburg og i Pennsylvanien i den nye verden.
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Som et lille notabene til opdyrkningen af den jyske hede kan tilføjes; at Island havde i 
1783-84 et 4-5 måneders langt vulkanudbrud, Laki udbruddet. Der lå en ”tør tåge”, som 
kunne mærkes i hele Europa. Udbruddet var en miljømæssig katastrofe med tørke og 
hungersnød tilfølge, og var en medvirkende årsag til den franske revolution i 1789. I Island 
bevirkede udbruddet, at 20 % af befolkningen døde af sult, og 50 % af husdyrene omkom. 
Man overvejede at flytte den islandske befolkning til Vestjylland.

I foråret 1759 begyndte hvervningen af kolonister til Danmark, til den jyske hede. Der 
havde i mange år været uro og krig i området Rheinland - Pfalz. Fyrsten var katolik, mange 
indbyggere var lutheranere eller reformerte. Når nu den danske konge, som var lutheraner, 
lovede kolonisterne jord, en gård, skattefrihed og ikke mindst en kirke, var der al mulig 
grund til at tage imod tilbuddet, hvilket mange gjorde. Udvandre brød op fra Kurpfalz mod 
Frankfurt am Main, som var deres samlingssted inden den lange vandring mod nord. Her 
skulle de have det kgl. Danske pas for at kunne komme af sted.

Den 1. karavane af udvandrere mod Danmark begyndte med 15 familier i aug. 1759. Min 4. 
tip-oldefar Johan Georg Bräuner med hustru og 7 børn var med i 4. karavane. De ankom til 
Frankfurt den 15. september og ankom til Fredericia d. 2. november. I øvrigt Johan Georg 
Bräuners bror, Johan Sebastian Wendel, er oldefar til Ella Virginia von Echzel Wendel. Da 
hun døde i New York, marts 1931, var hun verdens rigeste kvinde, 100 miil. Dollars. Den 
Wendelske formue blev hovedsagelig testamenteret til velgørende formål og religiøse 
institutioner. En stor sum blev sat til side til den kristne mission i Kina. Ingen penge kom til 
Danmark, men det er en anden historie. Johan Georg Bråuner/familie og mange andre 
overvintrede i Fredericia. Man fik dagpenge; mænd et beløb, kvinder lidt mindre, børn 
endnu mindre.

I 1760 den 17. maj var familien Bräuner bosat på Alheden. Et af børnene, Christoffer, blev 
født i april 1760, skulle senere havde fortalt, ”at han blev båret ind i landet (Alheden) i et 
forklæde”. Man må da håbe, at kolonisterne havde hørt om den jyske hede, ellers ville de 
da føle det som en forvisning at bytte Sydtysklands frugtbare, lune dale, med vinmarker og 
frugtplantager ud med lyngens brune tæppe. Som Jacob Bräuner, Georg Bräuners søn, 
senere har udtalt; ”de lovede os græs til knæene, men det var løgn, der var lyng til skrævet”.

I vinteren 1760 fandt kommissærer og kolonister ud af, hvor og hvordan bosætningen skulle 
være. Kolonisterne forlangte gårde bygget efter Pfalzisk byggestil langs en hovedgade. Men 
i foråret 1760, da de ankom, var der ingen huse (de skal ikke tro, de er noget). De lokale 
bønder ville ikke huse kolonisterne, som måtte i gang med at bygge jordhytter. I december 
1760 kunne kolonisterne flytte ind i halvfærdige huse.

I 1761 indløb forskellige klager; ”man kunne ikke komme til alters, gården skulle ligge ved 
landevejen, laderne havde utætte lyngtage, spinkelt tømmer, murstenene var dårlige, de 
havde fået uegnet træ til plove og harver, træet i snedkerarbejdet svandt ind, og høet holdt 
ikke vægten ”. Klagen havde 4 underskrivere, Georg Bräuner var den ene. I 1759 var 
hvervningen af kolonister gået lidt for stærkt. Man skulle bruge bønder, men tilbuddet om 
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rejsepenge, dagpenge havde også fået mange lykkeriddere til at melde sig. Det viste sig 
efterhånden, hvem der kunne noget og i 1763 blev kolonisten klassificeret i egnethed og 
uegnethed. De uegnede fik rejsepenge og pas til deres hjemegn eller til Volgaområdet i 
Rusland. I 1763 havde Katharina den Anden netop taget magten. Hun ville forsøge at 
forbedre landets økonomi ved indkaldelse af kolonister til egnene omkring Volga 
(Volgatyskere). Så skete der det; de uegnede kolonister fik følgeskab af utilfredse eller 
solidariske kolonister. Hele koloniseringen brød ikke sammen, fordi det viste sig, at mange 
danske bønder var interesserede i at overtage de ledige gårde på samme betingelser som de 
tyske bønder. Fra den bedst etablerede kolonistby Frederikshede (Havredal), Bräuner - 
familiens by, rejste blot 3 familier, hvis gårde blev besat af kolonister fra andre byer på 
Alheden, så antallet her fortsat blev 30 familier.

De franske reformerte, som i 1719 kom til Fredericia, havde kartoflen med til Danmark, 
men den blev ikke kendt og udbredt. Det blev den først med de tyske kolonister. De havde 
den ikke med sig, men fik den 1761 fra Slesvig. Det viste sig, at den var en af de afgrøder, 
der kunne gro på Alheden med succes, og de tyske kolonister fik herefter det lidet 
smigrende navn, Kartoffeltyskere. I 1760 myldrede det med tyskere i enevoldens 
embedsstand, ja enevælden foretrak dem frem for landets egne børn. Måske var det derfor 
de kaldtes kartoffeltyskere. Eller - og, fordi de drak vin. Når de var i Viborg for at sælge og 
handle, gik de bagefter på vinhus, hvor de var sammen og sang deres hjemlands vemodige 
sange.

Meningen med denne tyske immigration var, udover at opdyrke heden, med at få nogle 
gode danske mænd og kvinder. Langt op i 1800-tallet blev man gift inden for kredsen, men 
mange var hurtige til at gå uden for. Især mændene.
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Min 4. tip - oldefar Johan Georg 
Bräuner, kolonisten, blev gift 3 
gange, 3. gang i 1769 med en dansk 
pige, og de fik 2 drenge og 2 piger. 
Den ene dreng og de 2 piger blev 
gift med danskere. Den ene pige, 
Maria Magdalene Bräuner blev gift 
allerede i 1796. Nu var det heller 
ikke så svært, moderen var dansker.

I J. Georg Bräuner’s 2. ægteskab, 
med hans kone Anna Rosina 
Löffler, min 4. tip - oldemor, blev 
deres datter, Maria Elsiabeth 
Bräunerin, gift med kolonisten 
Johan Fr. Siegmund Dürr. De fik 8 
børn. Blandt den ældste søns, 
Christopher Dürr efterkommere 



hører Verner Dürr og Anna Maigaard/Dürr, henholdsvis bestyrelsesmedlem og sekretær i 
foreningen ”Kartoffeltysker på Alheden”. De er medstiftere af foreningen, som startede i 
1985.

De næste 3 sønner blev danske soldater og faldt i krigen mod englænderne i 1811 - 12. Den 
ene af dem var gift, og efterlod sig kone og 3 børn. En af Johan Georg Bräner’s sønner 
Jacob Bräuner, allerede omtalt, bror til Maria Elsiabeth Bräunerin, fik 11 børn i ægteskabet 
med Anna Catrina Dürrin, søster til Johan Fr. S. Dürr. Forældrene til Anna og Johan er 
mine 4. tip - oldeforældre, Hjohanne Peter Dürr og Apollonia Schmuck Kriegbaum. (1. led 
af Krieck, krechen- ’blomme’) Familiens stamtavle kan føres tilbage til Hessen i Tyskland i 
1505. Apollonia blev født i Schönberg 1716.

I Havredal bor der 30 familier. Det er klart, at de fleste af børnene må flytte væk, når de 
bliver voksne. Jacob Bräuner med Anna Catharina Dürrin m. familie, hans storebror Philip 
Bräuner med familie, og deres søster Maria E. Braünerrin med ægtemanden Johan Fr. 

Siegmund Dürr, altså svogre og 
svigerinder flytter ud sammen og 
bosætter sig på Alheden i 1776, der 
er stadig plads nok. De bygger 3 
huse, stedet hedder, ja, Trehuse. 
Mor og svigermor Apollonia 
kommer på aftægt hos Siegmund, 
og dør i 1787.

Jacob Bräuner, 1752- 1838, blev 
gift 2 gange. 1. gang i 1775, 2. 
gang i 1832, barnløst. Pastor F. 
Carl Carstensen i Frederiks skrev i 
1838: efter disse forskellige 
renselser blev altså fædrene til den 
nu på Alheden boende slægt 
tilbage, hvis medbragte døbe- 
attester viste dem for størstedelen 
som agtværdige, fattige bønder. De 
indvandrede er nu på nær tre 
uddøde.
Dog først i fjor - 1838 - afgik en 
gammel, kraftig mand i sit 86. år. 
Han var født ved Heidelberg og 
kunne svagt endnu erindre sit tyske 
land, vandringen hertil og kolo
niens begyndelse og fremvækst. 
Han efterlod sig 1., 2., og 3. led, 81 
individer.
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Kolonisterne havde ingenting, så til hver kolonist blev der for kongens regning indkøbt to 
okser, en ko og 10 får og tillige en vogn, en plov, en harver og en jerngreb. Kolonisterne 
opbrød heden i smalle agre og såede rug, havre, boghvede og byg og lagde kartofler, der 
gav dem navnet ”kartoffel-tyskere”. Haverne blev der gjort meget ud af. Her dyrkedes 
foruden kartofler, kål, roer, bønner, hør og tobak, ikke at forglemme landhusmoderens 
blomster.

Alheden, et øde og forblæst område. Man havde planer om træbeplantning i området, men 
først i 1761 med kolonisternes ankomst begyndte der at ske noget. Man opkøbte fyrrekogler 
i Norge og granfrø i Tyskland. De første plantninger mislykkedes.

I 1788 afgav kolonisterne i Havredal betydelige arealer, til det der blev Stendal plantage og 
i 1790 opkøbtes Stendalgård til skovriderbolig. I 1796 og i 1797 opkøbtes store arealer til 
det der blev henholdsvis Havredal og Ulvedal plantager. De 3 plantager kaldes under eet, 
Alhedens Kongeskov, og var et resultat der ligger 199 år før den langt mere kendte indsats a 
fE. M. Dalgas og Hedeselskabet.

I 1790 fik man i Stendal plantage en lokal husmand fra Skræ, Rasmus Christiansen, til at 
være opsynsmand og holde kreaturerne væk fra indhegningerne. Han døde i 1821, og i 
kirkebogen står han noteret for at være skovfoged. I 1826, da hans søn Christen blev 
indstillet som efterfølger, fik han rosende omtale. Rasmus Christensen, far til Ane 
Rasmusdatter, altså svigerfar til Johan Wendel Jacobsen, altså min 3. tip-oldefar.

Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og bønderne gik .fra at være fæstebønder til 
selvejerbønder; og man nødtes til at sælge ud af krongodserne, og man fandt endelig ud af, 
at give den private foretagsomhed ret til at komme til. Et stykke hen i 1800-tallet 
forbedredes de tekniske og økonomiske muligheder for opdyrkning af hederne. Nye og 
bedre redskabstyper fremkom.

Børnebørn og oldebørn af de indvandrede sydtyske kolonister, opdraget til det hårde slid, 
stod parat til sammen med danske landsmænd at deltage i et opdyrkningsarbejde, der 
resulterede i, at visionerne om plads og arbejde for 10.000 familier på den jyske hede gik i 
opfyldelse.

Kolonisterne var meget trofaste mod deres kirke. De spændte religiøse forhold i hjemlandet 
havde været medvirkende årsag til, at de valgte at udvandre. Sangen i kirken var så nydelig, 
at man om sommeren kom rejsende langvejs fra for at høre den. Digterpræsten St. St. 
Blicher skrev i 1838. - ”Deres kirkesang er ren og skjøn og bedre end sangen i mangen 
dansk købstadsmenighed”. I Frederiks kirke ophørte gudstjenesterne på tysk i 1870.

Indvandrerne blev mangfoldige. Jacobs far Johan Georg Bräuner fra Kurpfalz fik med sine 
3 koner mere end et dusin børn. Ved forsigtig kalkulation når man det resultat, at det 
samlede antal direkte efterkommere efter denne ene kolonist i 8 - 9 generationer nærmer sig 
eet hundrede tusinde personer.
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Stamtavle for Henry Jensen, artiklens forfatter

Proband 
Hustru

Henry Jensen f. 1937
Henny A. W. Hansen, f. 1938

Kildevælds sogn, Kbh
Brønshøj, Kbh

Forældre Viggo Jensen, f. 1913
Anni M. Rogge, f. 1912

Flensborg, Slesvig 
Hvidding, Sønderjylland

Bedsteforældre Jacob Steffensen, f. 1872
Erna E. Jensen, f 1892

Uldal, Sønderjylland 
Damhuset, Virum sogn

Oldeforældre Georg M. Jensen, f. 1854
Petrine Finderup, f. 1857

Ndr. Bjerth, Vejle amt 
Nr. Knudstorp, Viborg amt

Tip-oldeforældre Frederik Finderup, f. 1821
Ane M. Johansdatter, f. 1820

Rindsholm, Viborg amt 
Nr. Knudstrup, Viborg amt

2. tip-oldeforældre J. Wendel Bräuner, f. 1790 
Ane Rasmusdatter, f. 1798

Trehuse, Viborg amt
Skræ, Viborg amt

3. tip-oldeforældre Jacob Bräuner, f. 1752 
Anna C. Diirrin, f. 1752 
Rasmus Christensen, f. 1747 
A. Christensdatter, f. 1765

Heidelberg, Rheinland-Phalz
Schönberg
Ungstrup, Viborg amt
Idum

4. tip-oldeforældre J. Georg Bräuner, f. 1714
A. Rosina Löffler, f. 1722
Johan Peter Dürr, f. 1709

Heidelberg, Odenwald 
Guangelloch, Tyskland 
Egelsbach, Tyskland

Apollonia Schmuck Kriegbaum, f. 1716 Schönberg

Kilder:
F. C. Carstensen
Val. Andersen
Jørgen Nielsen 
og Stine Bitsch-Larsen 
Jubilæumsbogen 
E. Kramer Johansen
Jørgen Nielsen
Peder Hjort Jensen
H.P. Berthelsen
Jesper Theilgaard

Alheden og dens colonier
Den jyske hedekolonisation

De sydtyske kolonisters bosættelse på den jyske hede. 
Barn af kartoffeltyskere, 1739-2009
Kartoffeltyskernes historie, fra fremmed land de kom. 
Alhedens kongeskov
Klimp og kloder, jern i middelalderens Danmark
Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup sogne
Det danske vejr

Af Henry Jensen
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Slaget på Dybbøl - genopleves
Danmarks Radio vil genopleve slaget ved Dybbøl den 
18. april 1864. Journalisterne bag udsendelsen satser 
på at få hjælp fra slægtsforskere over hele landet.

Som ærter på en tallerken
”Det er et frygteligt syn, der møder forsvarerne her på 
skanse 5. Siden klokken 10 er det, der ligner en hvid 
masse på korte sorte ben, styrtet frem mod 
skanselinjen. Preussiske soldater styrter frem kun 
bevæbnet med hvide sække, som de smider over de 
danske forhindringer - harver med opvendte skarpe 
tænder, snubletråde, og voldgrave. På den måde baner 
de vej for kammeraterne bagved..
Men det er en frygtelig pris preusserne betaler. De 
danske geværskud falder som ærter på en tallerken - 
bakken foran skansen er overstrøet med lig. Det er 
unge preussere i deres blå uniformer med hvide 
armbind på, der bliver mejet ned af ilden fra de danske 
forladegeværer..

Men flodbølgen af ophidsede, skrigende og hujende preussere ser ud til ingen ende at have. 
De kommer nærmere og nærmere og nu - NU er de her - de sværmer over skansekanten - 
en enkelt preusser forsøger at plante sin sort-hvide fane på skråningen - men falder og 
trimler ned ad den stejle skråning..”
Sådan vil det uden tvivl lyde i Danmarks største radiokanal P4 den 18. april 2011 klokken 
fem minutter over 10 om formiddagen. Danmarks Radio vil nemlig genopføre slaget, der 
ændrede danskernes opfattelse af sig selv.
12 radioreportere vil sende direkte reportager fra slagets brændpunkter: kampen på 
skanserne, 8. brigades heroiske og blodige modangreb og overgangen til Als. De vil fortælle 
om scenerne i de hestetrukne ambulancer, om kirurgernes arbejde på feltlazarettet og berette 
om reaktionerne på nyheden i København og i Berlin. Det vil alt sammen foregå direkte, 
næsten som om de forfærdelige scener udspilledes sig i samme øjeblik.

Talerør for Jens og Fritz
Bjørn Østergaard, der er leder af Historiecenter Dybbøl Banke, er begejstret over DR’s 
udsendelse:
”Det er en enestående mulighed for at gøre historien levende og mere nærværende for 
danskerne. Den type historieformidling ligger fint i tråd med vores måde at bearbejde 
historien. Jeg håber at rigtig mange vil bakke op om initiativet og bidrage med historier om 
veteraner fra slaget”, siger Bjørn Østergaard.
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Det er Danmarks Radios ambition at fungere som talerør for de danske og preussiske 
soldater, der deltog i slaget. Udgangspunktet for journalisternes rapporter fra slagmarken er 
den jævne soldats oplevelser. Slaget ved Dybbøl i 1864 er nemlig blandt de begivenheder i 
Danmarkshistorien, der er bedst dokumenteret. Både den danske og den tyske generalstab 
har beskrevet slaget minutiøst, læger har beskrevet sår og læsioner minutiøs, og mange 
hundrede veteraner har beskrevet slaget i detaljer i breve og i erindringer.
Det er især de sidste, som Danmarks Radio tager udgangspunkt i, fortæller redaktionschef 
Morten Teilmann-Jørgensen fra DR, der er ansvarlig for radioudsendelsen:
”Vi vil fortælle historien om slaget som de danske soldater oplevede det. Soldaternes 
beskrivelser af deres oplevelser under slaget er nemlig ofte mere levende og detaljerede end 
de officielle dokumenter. Når vi f.eks, kan sige at ” de danske geværskud falder som ærter 
på en tallerken”, så er det hentet direkte fra en dansk korporals erindringer. Det er et stærkt 
sanset billede, som omfavner et sekund under slaget, siger han.

Hele Danmarks slag
I eftertiden er slaget ved Dybbøl blevet opfattet som et slag om, for og med sønderjyderne. 

Men faktisk er det hele Danmarks slag. Blandt de faldne danskere ved slaget er der 
københavnere, randrusianere, lolliker, vestjyder og endda slesvigere.
Mange af soldaternes beretninger og breve kendt er allerede og udgivet. Men der er også 
mange beretninger, der ikke er kendt. Det er bl.a, de historier som DR også vil fortælle. Det 
kan være erindringer fra veteraner eller breve fra kærester eller forældre, som måske har 
overlevet tidens tand:
”Vi forestiller os, at der må være mange ildsjæle landet over, der har kendskab til personer 
som deltog i krigen i 1864 og som måske kan fortælle om soldaterne og deres liv. Dem vil 
vi meget gerne høre fra. Vi drømmer om at høre om en soldat fra Nakskov, Faaborg eller 
Nørrebro i København som kan være med til at give vores udsendelse det landsdækkende 
perspektiv, den fortjener”, siger Morten Teilmann Jørgensen.

Gode erfaringer
Danmarks Radio har gode erfaringer med denne form for formidling af historien. Den 9. 
april 1940 markerede tre regionale stationer 70-året for den tyske besættelse af Danmark. 
”Vi beskrev invasionen fuldstændig som vi agter at gøre det med slaget på Dybbøl. Vi 
sendte direkte reportager fra Tønder, Esbjerg, Aabenraa, København og Aalborg, og 
tegnede på den måde et realistisk og levende billede af begivenheden. Det var en stor 
succes. Vi fik reaktioner på udsendelsen fra hele Danmark og fra udlandet, hvor lyttere 
fulgte med på netradio”, siger MortenTeilmann-Jørgensen.

Danmarks Radio har oprettet en særlig e-mailadresse til projektet: dybbøl @dr.dk og åbner i 
løbet af februar også en hjemmeside om slaget ved Dybbøl, hvor frivillige og ansatte på 
lokalarkiverne kan skrive ind og fortælle om mennesker fra deres lokalområde.
DR’s dækning af 70-året for besættelsen kan findes og genhøres her: 
http://www.dr.dk/Regioner/Trekanten/Niende April/20090825113552.htm

indsendt af Morten Teilmann-Jørgensen
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Bussemanden Balster Hans 
eller 

Balthazar Hans Buchwald
Vi er vist mange, hvis aner spreder sig til andre dele af Riget, nogle til Norge, nogle til 
Sverige, nogle til Slesvig og nogle til Holsten. Jeg vil i det følgende fortælle om aner, som 
kommer fra Ditmarsken, en meget speciel del af Holsten. Den lokale befolkning skal efter 
Kohler (note l.)omtale det sagn, at Balster Hans vandrer på egnen som spøgelse, som Den 
Store Bastian eller bussemand; han kan komme efter uartige børn og straffe dem, ja det 
siges endda at han skal have begået selvmord, eftersom han intetsteds kan findes noteret for 
at være begravet. Vandrer historier om onde adelige findes fra mange egne af landet og 
denne er et særlig hånej sende eksempel, men spøgelser på slotte er velkendte. Hvordan er 
så de slægtshistoriske fakta.

Balthazar Hans Buchwald.
Det siges, at adel er en sjældenhed i Ditmarsken. I denne gamle frisiske bondefristat kom 
adel først til efter den endelige erobring i 1559 ved Frederik den 2. og hans broder. De delte 
landet imellem sig, så den sydlige del tilhørte kongen, og den nordlige tilhørte hertugen. 
Adelige fra Holsten erhvervede gods i Ditmarsken. I praksis stødte disse adelige på mange 
vanskeligheder med den lokale øvrighed og de fastboende, som intet kendte til feudale 
regler eller adelige friheder. Det gælder også for de to godser Kleinhastedt i Kirchenspiel 
Siiderhastedt (kirkesogn) og Friederichshof i Kirchenspiel Eddelak (note 2).

Lutkenhastedt (på plattysk) var længe i Ranzauemes besiddelse, bl.a, den kendte Heinrich 
Ranzau til Breitenburg. Senere var det så Ahlefeldterne på Steinburg. Efter krigens 
ødelæggelser mistede Ditlev Ranzau lysten til at besvære sig med godset i Ditmarsken og 
han forpagtede det derfor med kongelig tilladelse til Wulf von Buchwald i 1630 (note 3).

Ifølge Danmarks Adels Aarbog 1913 er denne slægt ”uægte von adel”. Det uægte består i at 
det vigtige afiliationsbevis ikke lader sig dokumentere. I de efterladte dokumenter benyttes 
slægten Buchwalds våben i alle segl (Rigsarkivets samling af segl).

Wulf von Buchwald kan allerede påvises på egnen i 1625, 
hvor han køber sit hus i Burg, for øvrigt var det i nærheden 
af officeren Johann Boje, der senere blev forpagter af 
Friederichshof. Den 10. marts 1631 skænkede ”der edle, 
ehrenfeste” Wulf von Buchwald til kirken i Siiderhastedt 
”aus gutem Herzen freiwillig” 50 mark. Efter tronskiftet i 
1648 bekræfter Frederik den 3. forpagtning (note 4). 
Omkring 1660 blev han som en storherre gravsat i kirken. 
Hans enke, Anna von Buchwald blev ligeledes gravsat der 
den 18. april 1661 ”bei gehaltener visitation” (note 5).



Ægteparret havde tre sønner, vi kender navnet på to. Den ældste var Detlev, som døde i 
1668 i Meldorf, far til lægen Johannes de Buchwald. Den yngste var Balthazsar Hans, i 
folkemunde kaldet Balster Hans; det er ham, historien drejer sig om. Allerede 1660 havde 
Balthazar Hans von Buchwald overtaget forpagtningen af Lütkenhastedt med kongelig 
tilladelse (note 5). Stedet var en ruin efter svenskernes besøg i 1658-59, men Balthazar 
Hans von Buchwald arbejdede hårdt for at sætte alting i stand og måtte strides om 
rettigheder og grænser med de tilgrænsende bønder. Den omfattende papirkrig med 
landfoged og sognefoged op til overretten i Glückstadt giver indtryk af en bøs og besværlig 
mand med gode evner til at argumentere. Gården nedbrændte i 1675 ”durch böse 
Menschenhand”, men Balthazar Hans von Buchwald lod sig ikke standse. En udførlig 
jordebog fra 1680 opregner og dokumenterer en stor del af egnens ejendomme. I samme år 
blev Balthazar Hans von Buchwald udnævnt til kongelig overførster (Skovrider). I 1677 
køber han så godset for 4300 rigsdaler med nedslag på 1800 rigsdaler for at have genopført 
bygningerne efter branden. Kongen bekræfter og 1678 bliver kontrakten udfærdiget. 1694 
sælger Balthazar Hans von Buchwald godset for 8200 rigsdaler til Landschaft 
Süderditmarschen. Han er nu selv en gammel mand. På samme måde har Landschaft 
Süderditmarschen købt Friederichshof i 1686 og 1687. Så nu er adelen væk ”weil die 
Ditmarschen keine Edelleut unter sich leiden wollten”.

Hvad går denne lange indledning ud på? Slægtsforskere vil helst starte med Adam og Eva, 
måske kun med Gorm den Gamle, men helst med en lang indledning, så bøme-bømene er 
faldet i søvn inden pointen nås. Her er det for at nå frem til Cathrine Margrethe 
Hudtwalcher, den elskede, som blev gift med Balster Hans, eller nærmere Balthazar Hans 
Buchwald. Og så må slægtsforskeren igen komme med en lang indledning om, hvem denne 
Cathrine Margrethe Hudtwalcher er.

Kæresteparret.
Langt om længe når vi frem til historiens kerne. Læseren har længe styret sin tålmodighed 
og skal nu belønnes. Köhler (note 1) har skrevet i sin historie om Balthazar Hans von 
Buchwald: ”Er scheint ein recht wilder Ritter gewesen zu sein. Von seiner geringen 
Friedseligkeit zeugen seine andauernden Streitigkeiten mit allen Nachbarn. Und wenn ihn 
die Dithmarschen später als böser Geist umgehen liessen, so beweist auch das, ein wie übles 
Andenken er bei seinen Mitmenschen erworben hatte. Zu diesem Charakterbild passt 
endlich noch die Nachricht, dass er sich 1661, offenbahr ohne Wissen der Eltern, heimlich 
durch einen früheren Feldprediger mit der 15- bis 16-jährigen Tochter Katharina 
Margaretha des Kapitäns Hudtwalker trauen liess”.

På dansk: Til dette karakterbillede passer det godt nok, at han i 1661 åbenbart uden 
forældrenes viden hemmeligt ved en afdanket feltpræst lod sig vie til den 15-16-årige 
Katharina Margareta datter af kaptajn Hudtwalker.

En bortført brud, tilmed en mindreårig. Og uden forældrenes samtykke! Slægtsforskeren må 
tie, for kun fantasien kan berette om, hvordan det gik. Men nogle fakta kan dog bidrage.
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Ditmarsken (tysk Dithmarschen) er 
en tysk kreds (amt) i delstaten 
Slesvig-Holsten, afgrænset af Elben i 
syd, Kielerkanalen og Ejderen i nord 
samt Nordsøen mod vest. Hovedbyen 
er Heide. Ditmarsken er præget af 
marsklandskabet, som udgør den 
vestlige halvdel af området ud mod 
Nordsøen.

Ditmarskens våben.
Kaptajn Johann Hutwalker.

Under Tredi veårskrigen 1618 - 1648 har en kaptajn Hutwalker i længere tid stået i tjeneste 
hos kongen af Danmark. I 1638 truede kejserlige tropper med at trænge ind i Holsten. Kong 
Christian den 4de lod derfor nogle tropper ”Uthschuss uth Jiithlandt, Holstein und 
Dithmarschen” optage kvarter i området. Fra Michaelis 1638 til Påske 1640 er der i den 
sydlige del af Ditmarsken stationeret to kompagnier fodfolk, navngivet efter deres chef 
Begker (Becker) og Hoetwalker. I ugen efter påske 1640 bliver begge kompagnier flyttet til 
Gliickstadt. En betydelig skat betales til de kejserlige tropper som kompensation for 
plyndring. Alt ånder fred til 1643.

I december 1643 bryder den svenske feltmarskal Torstenson ind i Holsten. Hermed 
begynder den anden halvdel af krigen i Holsten kaldet Schwedische Krieg 1643 - 45. Om 
Hoetwalker berettes, at han i midten af december 1643 med 150 krigskarle og nogle 
kanoner flyttes til fæstningen Krempe nordøst for Gliickstadt for at forstærke den. Den 19. 
februar blev han med 200 mand sendt ud i Wilster marsken for at besætte den (note 6). Med 
freden i Brømsebro den 13. august 1645 er deltagelsen i Tredi veårskrigen slut for Danmark- 
Norge og Hertugdømmerne. Alle parter har haft svære tab og Slesvig-Holsten endnu 
engang i særdeleshed. Nu gælder det om at bringe store summer til veje, så de hvervede 
tropper kan afdankes. Til de afdankede officerer hører også kaptajn Hudtwalker. Hans fælle 
Becker er den 29. januar 1644 befordret til major. Hvad gør en afdanket kaptajn, når 
krigshåndværket ikke længere er attraktivt og ikke længere kan tjene til føden? Når man 
tilmed er bondefødt og ikke særlig egnet til krigshåndværket? Som det er sket så mange 
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gange før i historien. Han slår sig ned på egnen. Der er vel også en klat penge til overs. Han 
har vel også truffet passende partier, som han kunne starte en familie med i disse frugtbare 
marskegne. Der står naturligvis ikke noget om dette i arkiverne, men vi finder i 
Rechnungsbuch des vierteis Brunsbüttel i året 1646, at Herr Capitain Huedtwalker med 4 
mark betaler Einfahrengeld (fæste). Det må være den samme person, navnet er så sjældent 
og passer så godt. Desværre var der ikke så fredeligt. Under krigen med Sverige 1658-60, 
Polackenkriege i Slesvig-Holsten, blev byen grundigt plyndret.

Forresten optræder kaptajn Johann Huedtwalker igen i 1661-74 under Brunsbüttel med et 
lille stykke land på 8 Morgen og 6 Scheffeln.
Slægtsforskeren kan berette, at han (forfatteren til denne artikel) kender fire børn af 
Balthazar Hans von Buchwald og Katharina Margareta Hutwalker:
Anna Margrethe Buchwald, født 1662, og gift 6. oktober 1689 i Süderhastedt med fætteren, 
lægen Johannes de Buchwald.
Catharina Buchwald, gift med major Johan Heinrich von Bippen, død før 1698.
Ditlev Buchwald, født omkring 1667, og gift med Christine Güldensparre, ejer af Ørholm 
Krudtmølle, død 6. oktober 1735 Ollerup, Sunds herred, Svendborg amt.
Wulf Ernst Buchwald, død efter 1698.

Slut i Ditmarsken.
Balthazar Hans von Buchwald sælger som nævnt godset, men fortsætter en tid som 
forpagter. I Süderhastedt kirkes visitationsprotokol anføres år 1700, at han har betalt 60 
mark ”wegen seiner Frau Liebsten Begräbnis” ”nachdem sie mit ihrem nachlebenden 
Ehemann fast vierzig Jahre in der Ehe gelebet“.
Resten er sagn. Köhler skriver: ”Befolkningen lod ham efter døden vandre som spøgelse. 
Han fortsætter med at tilføje dem ondt. Det fortælles, at han på den mindre gård som blev 
aflægger af den store i Lütchenhastedt og blev ejet af August Friederich Köhler hele tiden 
rev hanebjælkerne ud, lige meget hvor omhyggeligt man satte dem fast. På den samme tid 
sagde man til uartige børn, at Balster Hans kommer og henter dem eller straffer dem”. Ja, 
det hviskes endda, at han skal være død ved selvmord. Befolkningen i Ditmarsken kan ikke 
lide adel eller dem, der spiller adelige.

Slægtshistorikeren spinder en ende.
Som så ofte før må slægtshistorikeren skuffe traditionen. Der er absolut intet, der kan 
begrunde, at Balthazar Hans von Buchwald skulle være spøgelse og bussemand, eller skulle 
have begået selvmord. Men Ditmarsken tilhørte kongeriget og mange arkivalier findes i 
Rigsarkivet, som netop er RIGS. Det gælder også for Balthazar Hans von Buchwald. Der er 
et smukt kongeligt konfirmeret testamente, skrevet af ham selv og dateret 2. april 1698 og 
kongeligt konfirmeret 15. august 1701 (note 7). I Kronens Skøder kan man se, at han i 1700 
køber gods i Lundtofte og Ørholm Krudtmølle. Han er flyttet til København til børn og 
børnebørn. Den 20. januar 1713 begraves han kristelig på Kongens Lyngby kirkegård. 
Heldigvis en lykkelig udgang, selv om Ørholm Krudtmølle sprang i luften i 1724. Men det 
er en anden historie.
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note 1: Köhler Die Geschichte Kleinhastedts. Jahrbuch des Vereinigung für ditmarschishe 
Landeskunde, bind 3 (Heide 1919) side 17-56.

note 2; Hans Detlefs af Neocorus Bind 2 side 428. Heider Nytryk.
note 3, Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Patenten 1630-31, side 76b, Glückstadt 31. maj 1630. 
note 4, Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Patenten 1648-49, side 36a, Flensborg 8. oktober 1648. 
note 5, ”Sancti Laurentii Register” i Pastoralarkivet for Süderhastedt, blad 5b og 6a).
note 6, Detlefsen, Geschichte des Holsteinishen Elbmarschen, Glückstadt 1891-92 Bind 2 

side 220, 222.
note 7, Rigsarkivet, Sjællandske registre 187/1701.

Flemming Kobberøe Skov

Forfædre til Anna Dorothea Buchwald

Her er såkaldt anetab eller 
kollaps af anetræet, fordi 
fætter og kusine gifter sig.

Jeg takker desuden Wilhelm 
Johnsen for en inspirerende 
artikel om emnet i 
Ditmarschen, Neue Folge, 
Heide (1954-59).

Kirken i Süderhastedt
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Kongelige Tvillinger
Så kom de længe ventede kongelige tvillinger. Mary og Frederik fik barn nr. 3 og barn nr. 
4. Henholdsvis en lille prins og en lille prinsesse.

Men hvor mange tvillinger er der egentlig født i de kongelige kredse igennem tiderne. 
Lad os tage på en rejse i tvillingernes land.

De første kongelige tvillinger vi kender til, er Christian d. II og hans 
hustru Elisabeth af Habsburg. De fik tvillinger, to drenge, Maximilian 
og Filip i 1519 desværre var de skrøbelige og døde straks efter dåben. 
Christian og Elisabeth fik tilsammen 5 børn efter nogle turbulente år 
hvor kongen ikke ville kendes ved sin unge brud men hellere ville 
dyrke sin elskede Dyveke. Foto: Elisabeth af
Habsburg

Christian d. V og hans hustru til venstre hånd, Kirsten Munk, fik 
tilsammen 12 børn og d. 15. juli 1629 fik de tvillinger, to døtre. Dette var Christiane 
Christensdatter og Hedevig Christensdatter. De fik begge titlerne grevinde af Slesvig- 
Holstein. Christiane blev som 10 årig trolovet med den 22 år ældre norske statholder 
Hanibal Sehested. Brylluppet blev afholdt i København i 1642. Søsteren Hedevig blev også 
i 1642 gift med lensmand Ebbe Christoffersen Ulfeldt. Hedevig og søsteren Eleonore var de 
eneste der var til stede ved Christian d. V’s død.

Foto. Prinsesse Louise af Hohenzollern
I et nærmere slægtskab har vi grev Christian af Rosenborgs tvillinger, 
Camilla og Josephine af Rosenborg f. 1972, der begge havde 
komtessetitler, men som de afgav, da de blev gift borgerligt.

Af andre kongelige tvillinger kan nævnes Phillippe af Belgien og 
prinsesse Louise af Hohenzollerns to døtre, Josephine Marie og Joséphine 
Caroline,

I slægten Hohenzollen kan nævnes flere sæt 
tvillinger, Frederick III —> Wilhelm —>

Joachim -> Karl ->Franz Wilhelm and Franz Joseph of 
Prussia (1943)

Frederick III -> Sophie —> Alexander —> Alexandra —> 
Alexander --> Philip and Alexander of Yugoslavia (1982)

Frederick —> Margarethe —> Philipp and Wolfgang of Hesse- 
Cassel (1896)/Richard and Christoph of Hesse-Cassel (1901)

Af andre royale tvillinger kan nævnes Marie Amélie and 
Albrecht of Württemberg. Se foto Ikke mindst Østrig, har været 
leveringsdygtige i royale tvillinger. Ikke mindre end 8 
tvillingfødsler har fundet sted i årene mellem 1776 - 1954. Af Gitte B. Høstbo
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Turen går til Sydsjælland og Møn, hvor vi ser ud 
over Møns klint, besøger Liselund, Elmelunde 
kirke, Nyord og Nysø slot, hvor Thorvaldsen 
boede og arbejde nogle år. Som sædvanlig skal vi 
spise frokost og slutter dagen af med kaffe på 
hjemvejen.

Først ser vi ud over Møns klint
Møns Klint er en af Danmarks mest storslåede 
naturoplevelser og tilmed det mest berømte og 
besøgte sted på Møn. De lyse kridtskrænter 
strækker sig mere end 100 meter lodret op mod 
himlen, og udgør dermed en dramatisk afslutning 
på Møns ellers blide landskab. 
Vi nøjes dog med at nyde udsigten fra toppen af 
klinten.

Derefter tager vi til Liselund slot og park
Liselund er et romantisk haveanlæg med lystslot, 
småbygninger og havemonumenter. Det er anlagt i 
slutningen af 1700-tallet som lyststed for kammer
herre og amtmand Antoine og Lisa de la Calmette.

Liselunds nyklassicistiske lystslot er opført i 1792 
af arkitekten Andreas Kirkerup. De velbevarede 
interiører er formentlig udsmykket og møbleret af 
tidens førende interiørarkitekt, hofdekoratør 
Joseph Chr. Lillie.

Vi deler os i 2 hold og får en guidet rundtur i 
hovedbygningen, mens det andet hold går rundt i 
parken på egen hånd

Frokost på en kro og gåtur på Nyord
Selve landsbyen Nyord er en næsten bilfri idyl af 
gamle bindingsværkshuse og gårde tæt op ad 
hinanden som i tiden før udskiftningen, og en 
fodtur gennem stræderne er en uforglemmelig 
oplevelse. På vej ned til havne-området kan man i 
fred og ro spadsere rundt om den ottekantede 
kirke, der er en kopi af Frederiksberg kirke, kigge 
forbi den lille købmandsforretning eller slå et smut



om landsbyens nyrestaurerede vippebrønd. Den 
lille havn er mødestedet, hvor øboere, fiskere, 
lystsejlere og turister mødes.

Elmelunde Kirke med fantastiske kalkmalerier

Thorvaldsen Samlingen på Nysø
De sidste seks år af sit liv, fra 1838 til 1844, 
boede Thorvaldsen ofte på herresædet Nysø på 
Sydsjælland. Her udførte han en række af sine 
sidste værker. Flere af dem kan i dag ses på 
Nysø, hvor der i en sidefløj er indrettet et lille 
museum for Thorvaldsen med hovedvægt på hans 
arbejder fra Nysø-tiden.

På hjemturen stopper vi op og drikker kaffe og 
kage.

Prisen er Kr. 350.- pr. person inkl. bustur, entré 
til Liselund og Nysø samt frokost & 
eftermiddags-kaffe m. kage. Drikkevarerne 
betales af egen lomme.

Tilmelding senest 1. maj 2011 til Anette Watz 
Tlf. 51 70 53 58, e-mail: anette.watz@gmail.com 
- dog max. 50 personer.
Først til mølle princip.

Betaling skal ske pr. check eller giro 220 8628 til vor kasserer Lena Sørensen, Løven 28, 
3650 Ølstykke.

Tilmeldingen kan også ske på vores medlemsmøder.
Tilmeldingen er ikke gældende, før betaling er indgået.

Ved afmelding returneres pengene kun, hvis pladsen bliver afsat til anden side.
Turen bliver kun gennemført, hvis der er tilmeldinger nok til at dække udgifterne til bussen.

Bemærk venligst, hvor du vil stige på bussen ved tilmeldingen -
det er vigtigt, så vi ikke venter forgæves. Husk bussen afgår PRÆCIST.
Vi glæder os meget til at se jer på vores tur.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
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www.anetavlen.dk
- et slægtsforsknings-forum for alle.
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn har genåbnet det genealogiske 

diskussionsforum www.anetavlen.dk efter en periode med en syndflod af spam-indlæg.
Det landsdækkende forum er beregnet på alt med slægtsforskningens facetter - hvor alle kan 

deltage og hjælpe hinanden med genealogiske spørgsmål og svar samt få kontakt med 
andre, der har fælles aner.

Det er stadig 100 % gratis at benytte med fuld læse- og skriveadgang
i modsætning til DIS-Forum hvor ikke-medlemmerne kun har læseadgang

Det kræver dog et brugernavn og en kode, som man får gratis ved selvregistrering via 
menuen. Der er også en forbedret brugervejledning med billed-guider. Anetavlen.dk er 
stadig godt struktureret - primært med en navne-del og en emnedel. Der er bla. mulighed for 
indlæg på engelsk, lægge billeder ind i og at mødes i et chatforum for at diskutere med 
andre. Forummet er meget nemt at gå til, og alle er altid velkomne til at kigge forbi på 
www.anetavlen.dk døgnet rundt. Kom og vær med til at gøre Anetavlen til det mest aktive 
forum på nettet.

Med venlig hilsen Ordstyrer /Anetavlen Jan Høstbo
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Slægtsforskning i Sønderjylland
Interessen for at kende sin slægts historie er voksende i disse år. Interessen er spredt til alle 
kredse af befolkningen. Man opdager hurtigt i sin forskning, at to skæbner ikke er ens og 
ikke altid harmonerer med tidens virkelige liv, men byder på tildragelser, som langt overgår 
det man læser om i litteraturen. Anerne kan komme fra vidt omkring og nogle områder er 
sværere at forske i end andre. Har man f.eks, aner fra Sønderjylland, så er der hjælp at 
hente. I litteraturen findes bogen ”Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning” af Hans 
W. Worsøe. Desuden findes der på Statens arkivers hjemmeside også fine vejledninger i, 
hvordan man forsker på landsarkivet i Sønderjylland.

At forske i området i og omkring Sønderjylland kan være besværligt, dels pga. at 
lovgivningen i det gamle hertugdømme Slesvig på en række væsentlige punkter adskilte sig 
fra den danske lovgivning i Kongeriget. Dette medfører, at de sønderjyske arkivalier fra 
tiden før 1864 er anderledes end dem, man finder på landsarkiverne i Viborg, Odense og 
København. Et helt afgørende brud i kildematerialet fulgte med indførelsen af preussisk 
lovgivning. Efter 1920 er alle spor af tidligere forskelligheder udslettet.

Sognekort over Sønderjylland
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Kortet her viser den del af det tidligere hertugdømme Slesvig, som i 1920 blev genforenet 
med Danmark. På kortet er kirkesognene angivet samt grænserne mellem amterne 
Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder 1920-70. Ved kommunalreformen 1970 blev 
Sønderjyllands amt dannet, idet Hviding, Roager og Spandet sogne blev overført til Ribe 
amts sogne, der efter 1864 blev overført fra Sønderjylland til Vejle amt.
Landsarkivet for Sønderjylland er arkivmyndighed for det område, der udgøres af 
Sønderjyllands amts 23 primærkommuner, men har fra tiden før 1864 ligeledes arkivalierne 
fra de 8 sogne. (Disse kan også findes på www.arkivalieronline.dk)

På SSFs hjemmeside www.ssf.dk kan man finde en flot 
foreningsoversigt over de foreninger, der er medlem af SSF. 
Blandt andet findes Slægtshistorisk Forening - Sønderjylland 
som har en meget flot hjemmeside www.shfs.dk

På hjemmesiden kan man finde mange spændende hjælpemidler 
til at søge sin slægt i Sønderjylland. Under bjælken 
medlemmernes side kan man finde medlemmernes hjemmeside 
der bla. omhandler Sønderjyske slægter.
Herunder vil der være mulighed for at få indsat link til din hjemmeside, forudsat den 
overholder følgende betingelser:
Du skal være medlem af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Den side, der linkes til, skal være registeret i dit navn
Siden skal handle om slægtsforskning
Dette kunne f.eks, være en familiehistorie, en anetavle, eller en side du selv bruger til at 
efterlyse dine aner

Navn: Link: Beskrivelse:

Mit foreløbige anetræ.

Lone Andersen www.it-la.dk/ane.htm Har du tilføjelser eller rettelser til de personer 
der er listet, er du velkommen til at skrive til 
mig.

Karin og Egon 
Adolphsen

http://www.egon-
adolphsen.dk/familien.html

Vore anetavler kan ses på siden. De fleste af 
vore aner og deres efterkommere er 
Sønderjyder.

Margit 
Øllegaard 
Hansen

www.markur.dk

Vores familie er mest her i Sønderjylland, 
med afstikkere til Henne sogn, Flynder sogn, 
Sønder Omme sogn, Holsted sogn osv. Har 
du personer i din slægtstavle hører jeg meget 
gerne fra dig, for det er sjovt.
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Hans og Ingrid 
Petersen www.h-pe.dk

Mine aner har næsten alle levet i Sønderborg 
og Aabenraa amter.
Jeg vil gerne have kommentarer til siderne.

Bent Jessen www.jensenb.dk

På min site er der noget om slægtsforskning 
med optegnelser om mine aner, samt 
lokalhistorie og beskrivelse af samtlige huse i 
Oksbøl sogn med deres ejere op gennem 
tiderne.

Per Berthing www.berthing.dk

Klikker du på My Family Tree i Main Menu 
bliver du dirigeret til alle personerne i mit 
familietræ.
Klikker du på My Ahnentafel i Main Menu 
bliver du dirigeret til min anetavle.

På hjemmesiden under bjælken markedsplads kan man læse om de mange spændende 
foredrag foreningen har afholdt om slægtsforskning i Sønderjylland.

Ligeledes kan man under link siden finde rigtigt mange spændende link, der har relation til 
Sønderjyllands slægtsforskning bla. links til en masse krigergrave.

http://www. 123hjemmeside.dk/Mindesmaerker
Dansk side.
Hjemmeside med mindesmærker for de faldne i 1. Verdenskrig. Fotograferede i Danmark 
samt kirkegården i Braine.

http://www.denkmalprojekt.org/covers_intl/denmark.htm
Tysk side.
Her er adressen på alle danske kirkegårde, hvor der er mindesmærker eller soldatergrave fra 
alle danske krige. Erstatter man /denmark.htm med f.eks, /deutschland.htm - er der mange 
lande, hvorfra der er fotos af mindesmærker - listen fås frem ved at klikke på ”Andere 
Länder” i højre side af bl.a. ”Hauptseite”.

Søgesiden er: http://www.denkmalprojekt.org/search/suche.htm
Det er muligt at søge på både faldne og savnede (”vermisst”) soldater i alle krige fra den 
spanske arvefølge-krig 1702 til og med 1. Verdenskrig som Tyskland har været involveret i. 
Under ”Links” er en masse gode links til andre organisationer mm. En rigtig god side til 
billeder af mindesmærker.

http://www.cwgc.org/debt_of_honour.asp?menuid=14
Engelsksproget side.
Her kan søges på faldne, der har deltaget i 1. eller 2. Verdenskrig på allieret side, dvs. 
Commonwealth.
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http://www.weltkriegsopfer.de/Opfer-Krieg-Gewalt-Datenbank_Soldatenliste_Suche.html 
Tysk side.
Siden kan være langsom, men er værd at vente på. Søgesiden er enkel og nem at bruge. Via 
fanebladene midt på siden kan søges efter navne, steder, billeder mm. I venstre side under 
“Soldatenfriedhofe” kan vælges, hvilket land man vil søge i. Herunder er en knap med et 
skema: ”Verhistlisten”. Her kan vælges ud fra en række regimenter fra 1. og 2. 
Verdenskrig.

http://www.volksbund.de/graebersuche/content_suche.asp
Tysk side.
Der kan søges på navne mm. 1. gang siden besøges skal man udfylde et skema med navn, 
adresse, postnummer og årsag til at siden benyttes. Desuden giver man tilladelse til, at der 
lægges en coockie på ens PC, så Volksbund kan se hvad der søges efter i deres database. 
Herefter kommer en liste med navne. Der er oplysninger om, hvor de faldne ligger 
begravede, om personen er savnet, om kirkegårdens stand og meget andet. Supplerende 
oplysninger kan bestilles via formularer.

http://www.dd-wast.de/
Wehrmachtsauskunftstelle fur Kriegerverluste und Kriegsgefangene (WASt) i Berlin. 
Postadresse: Deutsche Dienststelle Wast, Eichborndamm 179, D-13403 Berlin.
Det anbefales dog, at vedlægge en svarkuvert med internationale svarkuponer. På forsiden 
vælges sprog: tysk, engelsk eller fransk. Det er også muligt at søge via en formular på 
siden. Prisen er ca. 20 euro pr. søgt person. Svaret kommer på tysk. Vedlæg dokumentation 
for slægtskabet med den søgte person. Forventet svartid: 10-12 måneder. Denne postadresse 
er fra 2005, og kan bruges, hvis man mener, at den person man søger 
oplysninger om, muligvis har haft krav på en eller anden form for pension:
Amt fiir Soziale Angelegenheiten, Schiessgartenstr. 6, D 55116 Mainz

24

http://www.weltkriegsopfer.de/Opfer-Krieg-Gewalt-Datenbank_Soldatenliste_Suche.html
http://www.volksbund.de/graebersuche/content_suche.asp
http://www.dd-wast.de/


Kort om Folketællinger!
Som tidligere nævnt har mange arkivskabere heddet noget forskelligt gennem tiderne, det 
gælder også for folketællingerne, som hører under, det vi i dag kalder Danmarks Statistik: 

1850-1895 Statistisk Bureau 
1896-1913 Statens Statistiske Bureau 
1913-1966 Statistisk Departement 
1966- Danmarks Statistik

Kort om folketællinger:
Folketællinger er oprindeligt tænkt som hjælpemiddel i forbindelse med skatteopkrævning, 
det er/var vigtigt for staten at kende befolkningssammensætningen og grundlaget.
Registreringen begyndte allerede i 1787, og blev foretaget af de lokale embedsmænd. Det er 
lidt forskelligt, hvad vi kan få af oplysninger via disse folketællinger, men som regel får vi: 
Navn, køn, alder, husstands- og ægteskabsstilling, samt erhverv/fattighjælp.
En del folketællinger er gået tabt, andre er blevet kasseret af den ene eller anden årsag. I 
1968 indførtes Cpr registret og folketællingerne sker nu via dette register.

Du kan læse meget mere om folketællinger i bl.a. ”Find din slægt og gør den levende” af 
Jytte Skaaning og Bente Klerke Rasmussen, ligesom Forlaget Slægten har udgivet 
temahæfter, om ”Folketællinger på mikrokort nummeroversigt 1787-1890”og ”Det står 
skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier”. Så tag et 
kig på www.ssf.dk under ”Slægtens bøger og temahæfter”. På landsarkiverne og 
Rigsarkivet findes også gode pjecer.

Hvad skal vi vide/kende før bestilling af folketælling (FT):
• Navnet på personen.
• Vide hvor personen opholdt sig på det tidspunkt - gerne sognet eller bynavn.
• At folketællinger hører under gruppen med personfølsomme oplysninger, som du 

først må se efter 75 år.
• At du som slægtsforsker kan søge dispensation for denne regel.
• At dispensationen som regel gives umiddelbart på arkivet for 1940-70.
• At det er på Rigsarkivet alle folketællinger i nyere tid befinder sig.
• At de ældste og mest brugte folketællinger ligger på mikrokort på landsarkiverne 

og på Rigsarkivet.
Er det en folketælling fra før 1930 og inden for kongerigets grænser, har du mulighed for at 
bruge Arkivalieronline. Her er alle folketællinger for kongeriget digitaliseret og gjort 
tilgængelige. I skrivende stund er folketællingerne for landsognene 1930 de sidst 
offentliggjorte. De større byer kan være delt op i købstæder og landsogne. Nogle købstæder 
er delt op i gadenavne og kvarterer, f.eks er København opdelt. Hent evt. folderen om 
gadenavne og kvarterer i København på Statens Arkivers hjemmeside. Hvis du har brug for 
en folketælling, som er foretaget i en købstad eller er efter 1930, skal du bruge Daisy, husk i 
den forbindelse at ”folketællinger” og kirkebøger er meget brugte arkivalier, som ikke kan 
reserveres på forhånd. De skal bestilles via Daisy eller ses i original på Rigsarkivet.
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FamilySearch har 
fået ny hjemmeside

Den 14. december 2010 fik 
FamilySearch en ny hjemmeside. 
Mange tror de er kommet ind på 
en forkert side, når de klikker på 
den sædvanlige adresse 
www.FamilySearch.org men det er 
de desværre ikke.

Den nye side, som kun lige er 
begyndt, er langt fra færdig, der 
kommer meget mere på senere.
Men lige nu er den efter min og mange andres mening ikke særlig god, de ting vi plejer at 
kunne finde i den gamle, kan ikke findes lige nu. IGI virker ikke, vi kan heller ikke fa data 
fra den i en Gedcom fil. Se andres mening om siden 
https://blog.familysearch.Org/node/1023#comment-entry 

(Husk at starte ved de sidst indskrevne, der er dag 423 der har skrevet deres mening om 
siden, så jeg er ikke den eneste, der ikke kan lide den.) Mange steder på siden bliver man 
henvist til at bruge den gamle side. Men det er forhåbentlig en overgang. Det skulle jo gerne 
gå fremad og ikke tilbage.

Men heldigvis kan vi stadig og i forhåbentlig lang tid frem stadig bruge den gamle model. 
Nederst i venstre side står ”Go to the previous site”. Klikker man på dette, går man 
tilbage til den gode gamle hjemmeside vi kender. Den vil jeg anbefale at bruge indtil videre. 
Men undersøg den nye. Jeg vil løbende orienterer på foreningens hjemmesiden 
www.genealogi-kbh.dk om de ting, der sker på FamilySearch, ligesom vi også i foreningen 
vil holde et foredrag om brugen af hjemmesiden.

På nedenstående adresse kan man hente en vejledning om hvad der sker på den ny 
FamilySearch hjemmeside. Den er på engelsk og er på 24 sider.

http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/Consultant/Interactive_Guide/Adjust 
ing_to_the_new_version.pdf

Anna Margrethe Krogh-Thomsen
24. januar 2011

Der er ligeledes lavet links til den gamle site på SSFs linkside www.ssf.dk/links.htm
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Fra Blekinge til Danmark
Der kom en forespørgsel på foreningens hjemmeside...
En svensker spurgte, om vi kunne finde nogle oplysninger om hans slægtninge.

Normalt overlader vi det til folk selv - det er ikke en forening, som giver genealogisk hjælp, 
men snarere hjælp til selvhjælp og inspiration til at gå videre ad kanaler, men måske ikke 
lige havde tænkt på. Men når det drejer sig om udlændinge, har vi før gjort en undtagelse. 
De er ikke så godt inde i mulighederne for at slægtsforske i Danmark, og har heller ikke 
altid de samme adgange til arkivalier. Men med den øgede digitalisering og voksende 
materiale i arkivalieronline.dk kan man efterhånden lave de samme søgninger fra udlandet 
som fra Danmark, og tilmed gratis.

Nødråbet blev rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne, og vi påtog os den spændende 
opgave at prøve at finde flere oplysninger. Brevet fra Sverige lød i oversættelse:
”Min morfar Axel Manfred Månsson havde to søstre, som emigrerede.
Den ene søster hed Sigrid Maria Månsson (eller Svensdotter). Hun blev født den 16. 
august 1867 i Karlskrona, Blekinge län i Sverige.
Den 30. april 1885 emigrerede hun til Danmark (København).

Den anden søster hed Anna Octavia Lindqvist, født den 10. oktober 1860 i Karlskrona, 
Blekinge län i Sverige. Hun krævede flyttebevis for at emigrere til Tyskland den 6. oktober 
1878. Efter et antal år i Tyskland blev hun ufrivilligt gravid. Hun tog da kontakt til sin 
halvsøster Sigrid Maria i København og rejste derefter til hende i København.
Anna Octavia blev indlagt på Frederiks Hospital i København for at føde. Men sørgeligt 
nok afgik hun ved døden under forløsningen den 16. oktober 1886. Måske kunne fosteret 
heller ikke holdes i live.

Jeg har været i kontakt med Frederiks Hospital, men der har man ingen informationer at 
dele ud af.

Siden har jeg været i kontakt med Det Danske Udvandrerarkiv, som gav mig mailadressen 
til jer.

Det er mit store håb, at I kan få frem nogle informationer om, hvordan det gik for mine 
slægtninge. Spørgsmålene er mange:

Hvordan gik det for Sigrid Maria? Hvor boede hun i København den første tid? Skaffede 
hun sig sin egen bolig? Flyttede hun fra København, eller blev hun tilbage der?
Giftede hun sig, og i så fald med hvem? Fik hun nogen børn? Hvis ja, hvad hed de? Findes 
der nogle børnebørn efter hende? Hvis ja, hvordan kan jeg få kontakt med dem?
Hvor ligger Sigrid begravet?

Når det gælder Anna Octavia:
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Hvornår i 1886 kom’hun til København?
Overlevede hendes barn forløsningen?
Hvor ligger Anna begravet?

Øvrige oplysninger:
Anna Octavias mor hed Johanna Fredrika Lindqvist, født den 17. november 1834 i 
Karlskrona, Blekinge län i Sverige. Der findes ingen oplysninger om, hvem der var Annas 
biologiske far.
Johanna Fredrika giftede sig den 9. november 1867 med Sven Månsson, som var født den 
9. september 1826 i Blekinge län i Sverige.
Sven Månsson var altså Annas stedfar.
Sigrid Maria var Johanna Fredrikas og Sven Månssons fælles barn.

Grunden til, at jeg er lidt usikker på Sigrid Marias efternavn er den, at i 1800-tallet og 
tidligere var det tradition i Sverige, at døtrene fik deres efternavn efter faderens fornavn. 
Det ville i så fald eventuelt kunne være, at Sigrid Maria hed Svensdotter og ikke Månsson.
Jeg ville være meget taknemmelig, hvis I ville tage jer tid til at få de ønskede oplysninger 
frem. Og selv om ikke alle spørgsmål kan besvares, så er det alligevel værdifuldt for mig at 
få rede på mere om mine slægtninge end hvad jeg ved i dag.

Efterforskning i Danmark

Tja, hvad stiller man op? Netop København er et vanskeligt område at udforske på grund af 
byens størrelse, men nogle holdepunkter er der da: Den store database over indvandrere har 
rigtig mange svenskere med, og mange af dem fra københavnsområdet. Københavns 
Begravelsesvæsens protokoller over begravelser på byens kirkegårde står på Stadsarkivet i 
København sammen med de tilhørende registreringer af begravelserne og findes ikke på 
nettet. Hvis en ugift mor skulle føde diskret i København, havde hun den mulighed at føde 
på Fødselsstiftelsen. Den er ikke nævnt i forespørgslen, men startede som en del af 
Frederiks Hospital. Senere blev de to institutioner selvstændige, hvor Frederiks Hospital 
overgik til at være hospital for mindrebemidlede. Desuden er der som i Sverige ført 
kirkebøger både over fødte/døbte og døde/begravede, ligesom der findes folketællinger - 
brugbare, når man ved, hvilket sogn og hvilken gade man skal søge på. Det sidste nye er 
Københavns Politis registerblade, forløberen for byens folkeregister. De er ved at blive lagt 
på nettet i en inddateret, søgbar version. Dem kunne man læse mere om i Slægt & Stavn nr. 
1 fra i fjor.

Sigrid Maria
Det ville være oplagt at starte eftersøgningen af hende med det tidspunkt, hun kom til 
Danmark. Der var en vis sandsynlighed for, at hun var registreret i Indvandrerdatabasen, 
men der var intet på hverken Sigrid Maria Svensdotter eller Månsson. Men en fornyet 
eftersøgning blot på Sigrid Maria gav dette resultat:
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Oplysning fra indvandrerarkivets
fremmedfødtei Danmark 1812-1914

Database over arbejdsophold for

Efternavn: Mansson Fornavn: Sigrid Maria
Fødselsdatering: 16.08.1867
Ankomst: 20.05.1885 Afrejse: 04.05.1886
Oplyst næringsvej: Tjenestepige Ank. fra (land): Sverige
Fødeland: Sverige Afr. til land: Danmark

Afr. Til region: København
Frederiksberg

°g Afr. til lokal: København

Tj./Oph.sted 
(region): Københavns Amt Tj./oph.sted

(sogn): Lyngby

Tj./oph. sted (stedn.): Fortunen Tj./oph.sted (art) Proprietærgård
Tj./op. sted( virks. /• Dyrehavegård Kildenummer: 2101101

- Så hun var der alligevel, men det svenske ”å” har voldt problemer og er blevet til ”a”. 
Søgeteknisk ret uheldigt. Og iflg. denne kilde er hun taget til Lyngby som tjenestepige på 
Dyrehavegård ved Fortunen. Afrejst 1 år senere, desværre uden oplysninger om hvorhen 
bortset fra København. Derfor vil det være oplagt at prøve Politiets Registerblade. Det 
nærmeste, vi kunne komme her, er denne indførsel:

Politiets registerblade:
Navn: Sigrid Maansson 
Fødested: Sverrig 
Født: 28-11-1867 
Stillinger: Tjenestepige 
Ingen ægtefælle angivet på bladet

Dette er muligvis ikke den rigtige Sigrid Månsson, 
da fødselsdatoen er forkert, men det kan også være 
dem, hun er i huset hos, der husker hendes 
fødselsdag forkert. Gas vej en fik vi sidenhen 
identificeret som den vej, der i dag hedder 
Gasværksvej. Med andre ord - det er 
måske/måske ikke den rigtige. Vi har foreslået vores svenske forsker at søge på siden 
senere, når alle navnene er lagt ind. Hvis Sigrid Maria er blevet gift, står hun under 
mandens navn, og det kendes indtil videre ikke. Når inddateringen er færdig, kan man også 
finde kvinder, der er indført på mandens kort, og ved forespørgsel hos forskeren fik vi at 
vide, at Sigrid ikke vendte tilbage til Sverige. Så her måtte vi slutte eftersøgningen af 
hendes skæbne i Danmark. Havde hun dog bare valgt en mindre by at slå sig ned i...
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Anna Octavia
Sådan må man selvfølgelig ikke tænke, men alligevel: Anna Octavia var mere spændende at 
arbejde med end søsteren... Da hun tilsyneladende ikke optrådte i indvandrerdatabasen, 
valgte vi at starte bagfra, med den døde Anna. På Københavns Stadsarkiv findes alfabetiske 
navneregistre til begravelserne, og mon ikke hun som ubemidlet var blevet begravet i 
København i stedet for at blive sendt hjem til Sverige? Men: hun stod ikke i 
begravelsesregisteret, hverken under Månsson, Svensdotter eller Svenson.

Nå, vi valgte ikke desto mindre at gennemse ikke registrene, men begravelsesprotokollen 
omkring den 16. oktober 1886. Og her vakte denne indførsel interesse:

”Nr. 5913. Lørdagen den 16. Oct. (1886) Kl. 12 
begraves Barselpatient Nr 436

20 Aar gi. Bopæl — død d. 10/10 p. Fred.Hsp. af 
Febr. Puerper fra

Fred.Hsp. til Vestre”.
Desuden er der betalt 2 kr for gravens gravning - 
minimumsudgiften. Febris puerperalis tolker vi som 
barselsfeber.

Aha - nummererede barselspatienter viser hen til 
Fødselsstiftelsen. Hvad står der så her? 
Hovedprotokollerne herfra er frigivet for nylig og 
står nu i åbent magasin på Rigsarkivet. Altså en tur 
hertil.

Ud for barn nr. 432 findes moder nr. 436 - svarende 
til nummeret i Begravelsesvæsenets protokol. Hun 
er 25 år og har født en pige den 23. september. 
Sidste rubrik angiver dødfødte.

På protokollens højre side står at læse:

”Mod. Anna Månsson, ug, ff. et Barn i Sverrig, død, født i Karlskrona 10/10 60, kom til 
Daug for 2 Aar siden, tjent - Hun tog til Fr.Hosp. Ikke h: Mod. indl. i Fr.H. 7/10 86, hvor 
hun døde 10/10 86”. Her vil vi geme have hjælp til tydning: Vi har læst det som: Moder:
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Anna Månsson, ugift, forud født et barn i Sverrig, død (barnet altså), født i Karlskrona 
10/10 1860, kom til Daug?? for 2 år siden, tjent? (Barnet) ikke hjemtaget. Moderen indlagt i 
Frederiks Hospital 7/10 1886, hvor hun døde 10/10 1886.
Hvad er Daug? Står der evt. Danmark? Det passer i så fald 
ikke med det, vi fik oplyst fra Sverige. Til gengæld får vi 
nu at vide, at pigen var dødfødt, og så kan man vende 
tilbage til begravelsesvæsenets protokol og kigge efter 
navnet 432, død den 23/9 1886.

Nr. 5820. Tirsdagen den 12te Oct. Kl. 8^2 begraves uægtef. 
dødf. Pige 436, død d. 26/9 (1886) fra Alm. H.

Fra Alm. Hsp. til Vestre.

Der er her brugt navn Nr. 436 - moderens, men det må 
være den rigtige begravelse, selv om dødsdatoen ikke 
passer. Man kan så undre sig over, hvorfor der går så lang 
tid fra dødsfald (23. september) til begravelse (12. oktober). 
Også her er betalt minimumsafgiften, 1 kr for gravning af 
grav.

Uløste problemer
Disse oplysninger blev så videresendt til Sverige, og forskeren undrede sig med rette: Sigrid 
kom åbenbart til Lyngby, da hun rejste til Danmark, og efter et år rejser hun så til 
København, hvor hun indtil nu er forsvundet. Øjensynligt er hun ikke vendt hjem til 
Sverige. Men måske har hun giftet sig i Danmark og er vendt hjem alligevel med nyt 
efternavn. Anna - som ikke har benyttet mellemnavnet Octavia i vore kilder - har 
tilsyneladende født et barn forud for fødslen på Fødselsstiftelsen - men hvor og hvornår 
henstår også i det uvisse. Tilsyneladende har hun ikke fået noget barn i Karlskrona, før hun 
rejste til Tyskland, men hun kan vel strengt taget også have fået et barn dér. Det vil kræve 
oplysninger i tyske arkiver, og vi ved ikke engang, hvor i Tyskland hun har opholdt sig.
Ligeledes ser det ud til, at hun kom til Daug (Danmark?) 2 år tidligere, altså i 1884, men 
hun er ikke anført med nogen bopæl i Danmark, og har tjent der? - men de oplysninger 
behøver ikke være korrekte. De kommer fra hende selv. Der står nævnt en Anna Månsson i 
basen over fremmedfødte indvandrere. Hun er registreret i Rødby By- og Herredsfogeds 
fortegnelse over udstedte opholdsbøger med ankomst 18/5 1884, men hun er født i 
Backaryd i 1867, så det er næppe den Anna, vi jagter. Imidlertid har vi fået tilladelse til at 
berette om efterforskningen, først og fremmest i håb om, at en læser kan finde yderligere 
frem. I så fald vil vi meget gerne bringe det videre. Men personligt har det også betydet en 
udfordring, at man skulle tænke i lidt mere alternative kilder, ligesom Fødselsstiftelsens 
kirkebøger har været spændende at dukke ned i.

Margit og Erling Dujardin - Tlf.: 43 90 86 25 - fam.dujardin@image.dk
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Nyheder
Slægtsforskning på Højskolen på Kalø
i uge 15

• Herregårde på Djursland af Sofie Justesen.
• Godsarkiver set med slægtsforskerøjne af professor 

Birgit Løgstrup
• Bustur til Rosenholm Slot og Hornslet kirkegård
• De tre retsinstanser af Anton Blaaberg
• Fattigvæsnet af Ulrich Aister Klug
• Slægten Jamich Kalø af Vilfred Friborg Hansen
• Koleraen i Danmark af Lektor, dr.phil. Gerda Bonderup
• Jordemødre af Helen Cliff
• Skolearkivalier af Erik Nørr
• Tur til Viborg Landsarkiv m. Anton Blaabjerg
• Traditionsændringer i 200 år, med vægt på bondesamfundet af Else Marie Kofod
• Hvad kan vi finde af genealogi i bøgerne m.m.? Af Gitte Bergendorff Høstbo
• Fotografiets fascination af Poul Duedahl
• Mormonarkivet i Utah, Family History Library af Ruth Hedegaard og Asbjørn 

Helium
Tilmelding kan ske til adm@europahojskolen.dk og fuldt program og pris kan ses på 
højskolens hjemmeside http://kalohojskole.dk/korte-kurser/slaegtsforskning.aspx

SSF holder årsmøde d. 30. april 2011
Thyge Krogh holder foredrag om Selvmordsmord. Tilmelding på www.ssf.dk

Slægtshistorisk Weekend i Bjerringbro
d. 16. og 17. og 18. september 2011
Tema "Bondens liv".
Kom og vær med til en weekend fyldt med historier om bondens liv:

• Jørgen Dickmann
• Gudrun Gormsen
• Gudrun Gormsen
• Peter Wodskou
• Jørgen Dickmann
• Gitte B. Høstbo

- Bondebøger fra forskellige egne af Danmark
- Bondens bygninger
- Bondens liv
- Bondeliv efter arkivalske kilder
- Bonden, højskole og landboskole
- Bondens udvandring

Se SSF’s hjemmeside www.ssf.dk hvor også tilmelding kan finde sted fra. 
Ellers kan tilmelding ske til SSF’s formand Gitte Bergendorff Høstbo e-mail: 
janhb@mail.danbbs.dk Først til mølle princip for bookning af værelser.
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Arkiver
Vigtig viden om dansk skolehistorie 
bliver tilgængelig for alle
Offentligheden får nu adgang til 230 hyldemeter 
arkivalier om dansk skolehistorie fra slutningen af 1700- 
tallet til begyndelsen af2000-årene.

De mange arkiver, der kommer fra skoler, institutioner, private foreninger og kendte 
skolefolk, rummer vigtig skolehistorisk viden og belyser en lang række historiske forhold.

Den Proletariske Lørdagsskole
Et af arkiverne belyser fx 1970’ernes politiske klima. Det er arkivet fra Den Proletariske 
Lørdagsskole 1973-80. Skolen blev stiftet af Finn Ejnar Madsen, som underviste børnene i 
socialisme, kritisk indstilling til samfundet og militærtræning med kolonneløb, 
armbøjninger og march.

En række af skolens plancher er bevaret. Her kan man læse skolens dagsplan for hver 
lørdag. Eleverne mødte kl. 10 til appel og ”kontrol af mødedisciplinen”. Efter en sang 
havde eleverne 2 undervisningstimer og et gruppemøde, inden der var spisekvarter. Om 
eftermiddagen var der 1 undervisningstime og 1 produktionstime, hvor børnene f.eks, 
arbejdede med linoleumstryk. Kl. 15.55 var der afslutningsappel med uddeling af dagens 
avis og en sang. Derefter tog børnene hjem. Gruppelederne blev tilbage og fremlagde kritik 
fra gruppemøderne. Sidste punkt på dagsplanen var: ”Kursen rettes til”.

Skolebyggeri i 1942
Et andet arkiv stammer fra Undervisningsministeriets rådgivende arkitekt i 
skolebyggerisager. Fra rådgivningstjenesten er der bevaret 304 arkivæsker med flere 
tusinde sager om dansk skolebyggeri gennem 60 år, fra 1920 til 1984. Kgl. 
bygningsinspektør Thomas Havning var rådgivende arkitekt 1920-63. I 1942 ville Gislinge 
Sogneråd udvide skolen i Gislinge, og man fik den kendte arkitekt Marius Pedersen til at 
lave en plan for udvidelsen. Arkivalierne fra Skolemuseet skal bl.a, anvendes i forbindelse 
med projektet ”Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år”. Projektets 
deltagere skal skrive en ny og samlet fremstilling af den danske skoles historie.

Dansk Skolemuseums arkiv
Arkivalierne stammer fra Dansk Skolemuseum. Efter museets lukning i 2008 har 
offentligheden ikke haft mulighed for at benytte arkivalierne, som stod opmagasineret på et 
fjernlager. Et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Statens Arkiver betyder nu, at 
arkivalierne fremover vil blive gjort tilgængelige for offentligheden på Statens Arkivers 
læsesale,.i 2014 i anledning af 200 års jubilæet for skolelovene af 1814.
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Kirkebøger igen til rådighed online for 
alle interesserede
Takket være en stor indsats af frivillige inden for 
slægtsforskning og en større investering fra Statens 
Arkiver er en af dansk kulturarvs store 
publikumssucceer - websitet Arkivalieronline - igen i 
fuld funktion.

I 2010 blev en række kirkebøger tilbage til 1925 
midlertidig fjernet fra Arkivalieronline, fordi de 
indeholdt senere tilførte personnumre, der ikke må 
offentliggøres.
Alle kirkebøgerne er nu renset for personnumre og tilbage på websitet til glæde for de 
mange brugere.

Arkivalieronline er en service fra Statens Arkiver, der giver adgang til indscannede 
kirkebøger og folketællinger direkte på nettet. I 2010 havde Arkivalieronline i gennemsnit 
ca. 150.000 besøg hver måned og dermed mere end 1.5 mil. besøg om året.

Frivillige hjælpere
Det er en række frivillige hjælpere fra foreningen DIS-Danmark og en resolut beslutning i 
Statens Arkiver om at investere ekstraordinært i opgaven, der kan takkes for at 
kirkebøgerne igen i løbet afkort tid er til rådighed for alle de mange brugere. 150 frivillige 
har gennemgået kirkebøgerne efter særlig tilladelse og underkastet tavshedspligt. Hver 
enkelt side i kirkebøgerne er blevet gennemgået, det drejer sig om i alt ca. 800.000 sider i 
3235 kirkebøger, og der er fundet personnumre på 5668 sider i 302 kirkebøger eller hver 
tiende.

Dette store arbejde har kun kunnet lade sig gøre takket være de frivillige hjælpere. 
Rigsarkivar Asbjørn Helium udtaler: "Både Statens Arkiver og brugerne af Arkivalieronline 
er yderst tilfredse med, at alle kirkebøgerne igen er til rådighed på nettet. Det er et meget 
omfattende stykke arbejde, der er blevet udført, og det har kun været muligt takket være de 
frivillige hjælpere fra DIS-Danmark, som vi skylder stor tak. Dette projekt har vist os, at der 
er store muligheder i at samarbejde med vores meget engagerede brugere til gavn for begge 
parter. www.sa.dk

Genealogiske materialer
Anetavler, musemåtter, net til at have materialer i til turen på 
arkiverne, CD’er og bøger er gode gaver enten til sig selv eller til 
andre. Prøv www.genealogisk-forlag.dk og få ideer til gaver.
Sidste nyt er en CD fra Frederikshavns kirkebog viede og døde 1791 
- 1891, affotografering af navneregister der ligger i original på 
landsarkivet i Viborg. Pris 50 kr. + forsendelse.
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Husk indbetaling af kontingent!
Har du husket at betale dit kontingent eller bladabonnement for 2011? 
Hvis ikke, så skynd dig at gøre det 
inden 1. marts, hvorved du sparer dig 
selv for et gebyr på 20 kr., og 
foreningen for besværet med at 
udsende rykkerbreve. Brug 
girokortet i blad nr. 4/2010, indbetal 
via netbank på vores girokonto 
2208628 (korttype 1) eller lav en 
bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto 
2208628 . Beløbene kan du se på 
side 2 i dette blad.
Er beløbet ikke indbetalt rettidigt, 
modtager du ikke flere numre af 
Slægt & Stavn.
af Lena Sørensen
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