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Årsberetning for 2008
Vor forening havde ved udgangen af 2008 i alt 479 medlemmer, deraf 61 samboende, samt 
94 bladabonnenter. En fremgang på 7 medlemmer, så det går den rigtige vej. Vi arbejder 
alle på at få en god forening til gavn for vore medlemmer. De fleste nyindmeldelser 
kommer via vor hjemmeside. Det er jo på nettet de fleste søger, når de vil finde oplysninger 
om aktiviteter og lignende inden for slægtsforskning. Jeg håber, der fortsat vil ske fremgang 
i vor forening.

Vi har holdt 8 foredrag, som vi plejer.

1. Over Øresund - om svensk emigration til Danmark. Jørgen Mikkelsen.
2. Armodens århundrede. Jan Pedersen.
3. Slægtsforskerne i den store virtuelle verden. Charlotte S.H. Jensen.
4. Min egen slægtsforskning. Medlemmerne selv.
5. Danske Kancelli. Ulrich Aister Klug.
6. Med egne øjne, dagbøger og erindringer som kilde. Sine Grumløse.
7. Neden om og hjem - i 1700-tallets København. Peter Henningsen.
8. Matrikler. Jan Pedersen

Den 16. april havde vi vort specielle arrangement, hvor medlemmerne selv kunne komme 
og vise deres egen slægtsforskning og andre ting, der har tilknytning hertil. Der var denne 
gang rigtig mange fine ting der blev udstillet og vist frem. Mange gæster var også mødt op, 
for at se de spændende ting, og deraf få inspiration til deres eget arbejde.

Forårsudflugt 2008. Den 17. maj kørte bussen denne gang til Andelslandsbyen Nyvang 
ved Holbæk. Der var ca. 30 deltagere. Vi fik en interessant og spændende rundtur til fods 
med guide i det store område, med alle de mange spændende huse og andre 
udstillingsarealer. Til frokost fik vi serveret en dejlig frokostplatte i Nyvangs eget cafeteria. 
Bagefter var der rigelig tid til på egen hånd at gå rundt og se nærmere på alle de specielle 
ting og nyde den skønne natur. Eftermiddagskaffen blev nydt på Langtved Færgekro ved 
Munkholmsbroen. Efter en vellykket dag kørte vi atter hjem.

Slægtsforskerdagen blev afholdt den 25. oktober i Valby Medborgerhus. Det var 17. gang, 
vi holdt slægtsforskerdag. Denne gang under temaet ”Skole og undervisning i de sidste 300 
år.” Der var 3 spændende foredrag. Der var 108 deltagere, det var et passende antal. Vi 
havde en god og lærerig dag. Det var niende gang i Valby Medborgerhus. Vi er glade for at 
være i disse lokaler, hvor lejen er rimelig.

Vort blad Slægt & Stavn, kører rigtig fint. Det er et spændende blad med mange gode 
artikler og andre nyttige oplysninger. Det bliver læst ud over hele landet. I 2008 fik vi 
9.368 kr. i tilskud fra bladpuljen. En stigning på 4.100 kr. Vi håber det stadig fortsætter, 
selv om der tales om ”krisen” mange steder. Vi ved, tilskuddet kan bortfalde, hvis der en 
dag kommer en ny lovændring. Alt kan jo ventes i disse sparetider. Vort blad indeholder nu 
36 sider. Det har fået en fin layout og bliver trykt i en rigtig god kvalitet. Det er et blad vi 

3 



er stolte af, og vi vil bestræbe os på at holde denne standard, da vi mener det er en god 
måde at bruge nogle af vore penge på. Vore medlemmer sender forslag til artikler til 
redaktionen, men med denne udvidelse vil der være meget brug for, at der kommer endnu 
flere indlæg og gode ideer fra vore medlemmer.

Vor hjemmeside kører godt igen. Vi har i det forløbne år haft en del problemer med 
Anetavlen, der er del af vor hjemmeside. Vi har været nødt til at lukke den i længere tid på 
grund af et meget alvorligt spamangreb, men nu er den heldigvis i gang igen, så alle kan nu 
skrive indlæg på den, og det håber vi, at mange vil gøre i fremtiden. Bilag fra vore foredrag 
bliver løbende indsat under ”Hent & print”, så man selv kan printe det ud, man har interesse 
for. Den bliver brugt meget og mange andre foreninger her i landet og i udlandet linker til 
vor hjemmeside. På hjemmesiden ligger også billeder fra forskellige arrangementer, der har 
været i foreningen. Det er vor opfattelse, at vi gennem vor hjemmeside kan hjælpe flere 
medlemmer. I vor tid foregår jo næsten al kommunikation over nettet.

Kontingentet vil forblive uændret i forhåbentlig mange år frem. Vi fik, som nævnt igen i 
2008 et pænt tilskud fra bladpuljen. Fra slægtsforskerdagen fik vi et overskud på 2.867 kr., 
men på forårsudflugten var det et underskud på 1.984 kr. Begge er det beløb, som altid kan 
variere lidt. Vore udgifter til administration er steget lidt i 2008, blandt andet har vi brugt 
1800 kr. på at få 6 bind af vort blad ”Slægt & Stavn” indbundet og 1000 kr. på at deltage i 
et slægtsforsker-arrangement i Blekinge.

Bestyrelsesmøder er afholdt på skift hos de enkelte medlemmer af bestyrelsen og er derfor 
ikke nogen udgift for foreningen. Det er gode saglige møder, hvor vi prøver at udnytte tiden 
bedst muligt.

Jeg er selv utrolig glad for vores bestyrelse og vore faste hjælpere. Den er blandet 
sammensat, da vi alle har forskellige evner. Ved vore bestyrelsesmøder bliver alt grundigt 
diskuteret og planlagt. Vort regnskab kører fint på EDB, så det er blevet meget lettere at 
overskue og administrere. Ligeledes tak til alle, der i det daglige hjælper foreningen i dens 
arbejde.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - SSF.
Vi får i vor forening bladet Slægten 2 gange årlig. I Slægten kan vi se, hvilke aktiviteter, der 
foregår rundt omkring i andre foreninger og måske tage på besøg der. Billeder fra de sidste 
års kurser, afholdt af SSF ligger også på deres hjemmeside. Gennem Slægten får vi også 
mulighed for at se, hvilke kurser og aktiviteter SSF tilbyder. Bladet Slægten og de andre 
gode nyttige hæfter, som udgives, er en god hjælp for almindelige slægtsforskere. SSFs 
hjemmeside er blevet rigtig flot, så vi håber vore medlemmer også bruger den flittigt.

Jeg takker for godt samarbejde i det forløbne år, både til bestyrelsen, vore faste hjælpere 
og til alle vore medlemmer. Ligeledes tak til de personer udenfor vor forening, som vi har 
samarbejdet med. En speciel tak til ledelsen af kirkebygningen her, som har åbnet dørene 
for os. Samt tak til de unge i kirken, der trofast møder op og sælger forfriskninger til os i 
pausen. Vi er meget taknemmelige over, at vi kan holde vore møder under disse gode 
forhold. AMKT
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Referat af generalforsamlingen.
Generalforsamling onsdag den 11. marts 2009
Formanden Anna Margrethe Krogh-Thomsen bød velkommen.

a. Valg af dirigent.
Jørgen Bach Nielsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.

b. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde sin beretning, der blev godkendt med applaus.

c. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Bent Jensen gennemgik det reviderede regnskab. Portoforhøjelsen har givet øgede udgifter, 
men til gengæld har forhøjelsen af abonnementsprisen sidste år givet øgede indtægter.
Hans Lassen spurgte, hvad det koster at sende et blad ud. Svaret var cirka 12 kr.

d. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

e. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
Kontingentet fortsætter uændret.

f. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1 suppleant.
Bent Jensen, Peter Wodskou, Erling Dujardin og Anna Margrethe Krogh-Thomsen blev alle 
genvalgt. Aino Kronsell blev valgt til suppleant.

g. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
Rolf Deschler blev valgt som revisor, og Erik Teis Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

h. Eventuelt.
Georg Agerby takkede bestyrelsen for det gode arbejde den har gjort. Dirigenten lukkede 
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for 
ledelsen af generalforsamlingen.

Referent: Margit Dujardin

Vil De være god imod Deres Tøj, 
Ansigt, Hænder og Pengepung 

da brug kun

Heymann Blochs dampkogte Normal Marseillesæbe
Og

„Heymann Blochs Toiletsæbe“.
Begge Sæber faas overalt.
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Gulvskrubbe - Mordet 
(1914)

Efter det spændende foredrag i januar i Ballerup, om offentlige fruentimmere m.fl. vil jeg 
fortælle om et af mine familiemedlemmer.

Forbrydersken i min familie er min mormors søster. Hendes navn er Stella Tekla Hedvig 
Nielsen (kaldet Stella), og hun blev født d. 8. December 1894 på Set. Jørgensbjerg, 
Roskilde. På et tidspunkt tog hun til København, og her kom hun desværre i dårligt selskab, 
idet hun blev kæreste med en Alfred Jacobsen. Den 11. december 1914 agerede hun 
lokkedue for Alfred Jacobsen, da han på beværtningen Røde Mølle på Amager Fællevej 
ville frarøve en af gæsterne hans velspækkede tegnebog. Desværre gik det ikke helt efter 
planen, Alfred Jacobsen slog ofret så hårdt med en gulvskubbe, at manden døde, og Alfred 
flygtede uden penge. Alfred og Stella blev hurtigt pågrebet, og Stella blev den 26. juni 
1915 idømt 6 års tugthusarbejde for sin deltagelse i rovmordet, mens Alfred Jacobsen fik 12 
års strafarbejde, som senere af Højesteret blev skærpet til 15 års strafarbejde, mens Stellas 
straf blev stadfæstet.

Jeg ved ikke, hvornår Stella blev løsladt, men hun har ikke afsonet hele sin straf, for den 20. 
september 1918 blev hun gift med Jørgen Emil Pedersen på Roskilde Rådhus.

Det var et helt tilfælde, at jeg fik opsnuset historien. Til en familiesammenkomst for mange 
år siden fortalte min mor og moster, inspireret af min slægtsforskning, at de kunne huske, at 
de som børn havde været med Stella på politistationen, hvor hun skulle melde sig med 
jævne mellemrum.

Mordet er senere blevet kendt som ”Gulvskrubbe-mordet”. På Politihistorisk Museum er 
gulvskrubben og billede af både Stella og Alfred udstillet. Jeg har for nogle år siden forsøgt 
at finde retsssagen på LAS, men forgæves. Enten er den makuleret, eller også søgte jeg ikke 
det rigtige sted. Det er jo oplagt at rette henvendelse til Politihistorisk Museum om de 
muligvis har yderligere oplysninger, men det har jeg ikke fået mig taget sammen til endnu, 
men måske kan det være et skub i den retning, hvis det skulle vise sig, at der på en af de nye 
CD’er om Fotografiportrætter skulle vise sig at være oplysninger om hende.

Om Gulvskrubbemordet kan der læses i bogen ”Danske kriminalsager 1838-1938” af S. 
Tage-Jensen.

Historien
Den 11. December 1914 om Aftenen ved IP/2 - Tiden fandt Forbipasserende en ældre 
Mand liggende bevidstløs og døende paa Am agerfælled vej med et stort Hul i Baghovedet. 
Paa Vejen til Hospitalet udaandede han. Ved et Tilfælde var der en af de Tilstedeværende, 
der rakte den ledsagende Betjent en gammel Gulvskrubbe ind i Ambulancen med 
Bemærkning, at den havde ligget paa Fortovet.
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Hvorvidt Manden var dræbt, eller der forelaa et Ulykkestilfælde, idet han kunde være faldet 
og have slaaet Nakken mod Kantstenen, kunde ikke afgøres straks. Hans Hat var blodig 
indvendig fra Saaret, men der var intet Hul udvendig. En Ting kunde man imidlertid sige 
med saa godt som Sikkerhed, at var han myrdet, saa var det sket med den gamle 
Gulvskrubbe, for paa Skyggen af hans Hat sad der nogle Fnug fra en Gulvklud hidrørende 
fra denne. Men han kunde ogsaa ved et Ulykkestilfælde være faldet og netop have slaaet 
imod Gulvskrubben.

Da der forelaa Tvivl om, hvorvidt det var Forbrydelse eller Ulykkestilfælde, valgte man i 
Opdagelsespolitiet naturligvis den Vej til at faa Sagen opklaret at gaa ud fra, at det var en 
Forbrydelse, og satte en stor Undersøgelse i Gang. Det blev straks oplyst, at den Afdøde 
havde siddet i en Beværtning, ”Røde Mølle”, på Amagerfælledvej. Resten af sin Ugeløn, 
som ikke var frarøvet ham, havde han i Tikronesedler lagt dobbelt sammen, saaledes at han, 
naar han skulle have en Seddel frem, var nødt til at lukke hele Bundtet op.

Gennem den videre Undersøgelse fik man at vide, at Gulvskrubben havde staaet i 
Beværtningens Gaard, man hvornaar den var fjernet derfra eller af hvem, var der ingen, der 
kunde sige noget om. Der var saaledes Mulighed for, at den var smidt over paa en 
Losseplads tæt ved det Sted, hvor Afdøde var fundet, eller at nogle Børn var løbet med den. 
Saa selv om Oplysningen om, at den hørte hjemme i Beværtningen i nogen Grad styrkede 
Formodningen om en Forbrydelse, gjorde den paa den anden Side ingenlunde denne 
Antagelse for sikker.

Gennem utallige Afhøringer fik man bl.a, oplyst, at der bagved Afdøde havde siddet et ungt 
Par paa en Slags Forhøjning, hvor de havde Udsigt ned over ham, og hvorfra de havde 
kunnet se alle hans Pengesedler, da han tog dem op for at betale. Pigebarnet var gaaet 
umiddelbart før ham og Mandspersonen lidt efter. Kort derpaa var Mandspersonen kommet 
alene tilbage ad en Sidedør, gaaet tværs over Lokalet og ud gennem Døren paa den anden 
Side ud til Gaarden, hvor han kun havde været et ganske kort Øjeblik, var saa kommet 
tilbage, atter gaaet tværs over Lokalet og ud gennem Sidedøren. Disse Oplysninger kostede 
det uhyre Arbejde at skaffe. Det gjalt jo bl. a. om at finde de Mennesker, der havde været i 
Beværtningen og faa fastslaaet de ganske nøjagtige Tidspunkter.

Man forsøgte nu at rekonstruere, hvad der var sket, ogsaa efter alle de andre Oplysninger, 
der var fremskaffet, og den Slutning der var den eneste, der passede helt, naar Teorien om 
Drab skulde opretholdes, var da følgende:
Det unge Par havde besluttet at plyndre Afdøde. Da han var kommet ud, havde Pigebarnet 
tiltalt ham og faaet ham med ned ad Gaden i modsat Retning af, hvor han boede, og hen 
mod et ubebygget Terræn. Mandspersonen, der nu var kommet til Stede, blev klar over, at 
han ikke kunde magte den anden med de bare Hænder, han var saa gaaet tilbage, gennem 
Lokalet og ud i Gaarden for at finde et passende Vaaben. Der havde han fundet 
Gulvskrubben, som han havde kastet over Plankeværket ud paa Gaden, var saa gaaet tilbage 
gennem Lokalet og ud. Han havde saa taget Gulvskrubben op og var gaaet efter de andre, 
og havde saa benyttet sit Vaaben. At de ikke havde plyndret Afdøde kunde forklares ved, at 
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der netop paa det Tidspunkt var kommet en Bil kørende fra den modsatte Side og var 
standset i ikke ret lang Afstand derfra paa den anden Side af Gaden.

Der blev nu sat al Kraft ind paa at faa oplyst, hvem Parret var. Det lykkedes i Løbet af to 
Dage. Han var den tidligere straffede Alfred Jacobsen og hun hans Kæreste Stella. To Dage 
efter igen blev de anholdt i Lille Kongensgade.

Efter en Del Udflugter tilstod de sig skyldige i Forbrydelsen, som de havde udført efter 
fælles Aftale. De gav derefter en Forklaring om, hvorledes det hele var gaaet til og deres 
Forklaring passede indtil de mindste Enkeltheder til den Rekonstruktion, man havde 
foretaget. De nægtede at have haft til Hensigt at dræbe Afdøde. De havde kun tænkt, at han 
skulde slaas bevidstløs, og de var blevet skrækslagen, da de havde læst i Avisen, at han var 
død.

Ved Kriminalrettens Dom af 28. Juni 1915 blev Jacobsen efter Straffelovens § 243 jfr. § 46 
og § 188 idømt 12 Aars Tugthusarbejde og Stella efter samme Paragraffer samme Straf i 6 
Aar.

Efter at Dommen var indanket for Højesteret, tilbagekaldte Stella sin Tilstaaelse. Højesteret 
udtaler i sin Dom, at der ikke vil kunne tages Hensyn til denne Tilbagekaldelse, da den er 
ganske ubestyrket, medens Rigtigheden af Tilstaaelsen støttes ved det i øvrigt foreliggende.
Hendes Straf blev stadfæstet, medens Straffetiden for Jacobsens Vedkommende forhøjedes 
til 15 Aar.

Det er uendelig faa Sager, der som denne i den grad kunde og for øvrigt ogsaa maatte 
regnes ud saa at sige med Passer, Lineal og Ur.

Men den Udregning var ikke det hele. Der krævedes og blev udført et overmaade stort og 
dygtigt Arbejde i Marken, for at Udregningen overhovedet kunde udføres, og bagefter 
ogsaa et stort Arbejde med Eftersøgningen af de Mistænkte.

Sagen er samtidig et typisk Eksempel paa, hvor vigtig Observation er for en Kriminalsags 
Behandling. Observationen af de smaa Gulvkludefnug var det, der førte direkte ind paa den 
Teori, der viste sig at være den rigtige.

Hanne Munk, hanne@munk-stander.dk

For at finde sager om forbrydere på Landsarkivet for Sjælland og Øerne kan du få hjælp på
de nye Fotografiportræt CD’er, der er udgivet af Genealogisk Forlag.
CD’erne kan bestilles på 
www.genealogisk-forlag.dk hvor du 
også kan læse meget mere om disse, 
samt om materialet bag CD’erne. 
Indlægsordene på CD’erne er 
henholdsvis skrevet af Svend 
Ahrensbach, arkivar på Landsarkivet 
for Sjælland, samt Christian Larsen, 
Cand.mag i Historie.
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Efter Hr. Justitsraad Castbergs Ordination
er nedenstaaende Medicamenter leverede til Fattige i Meelbye Sogn

10

1 854 Debet
Decbr. 27. Huusmand Anders Johansens Søn Adserbo Badevand 1 Mk 5ß

Rdl Mk ß

Udvortes 1 Mk 7ß Laxnersalt 4ß 28. Igler 8 Mk 7ß Havregrym 2 1 5
28. 2 Mk 2ß 4

1855

31. Mixtur 2Mk 13 ß Lars Jørgensen Liseleje 27. Salve 1 Mk 7ß 
Havregryn 2 Mk 2 ß Sidse Jensdatter Liseleje 27. Mixtur 1 Mk 
12ß 3Rdl

4
3
3M

4
14
1 lß

Januari 22. Lars Jørgensen Liseleje Mixtur 2 Mk 5 ß Salve 1 Mk 7 ß 4 3 12
4. Smed Jens Sørensens Søn Igler 6 Mk 7ß Øienvand 1 Mk 15 ß 2 6
10. Øienvand 1 Mk 9 ß Pulver 1 Mk 8 ß Plaster 8 Mk 18 ß 4 9
18. Øienvand 1 Mk 5 2
22. Levertran 1 Mk 11 ß Frbr. 10 . Badevand 1 Mk 15ß Pulver 1 2 15

Febr. 15. Mk 8 ß 3 11
Martz 27. Badevand lMk 9 ß Plaster 4 ß Martz 15 Øienvand 1 Mk 2 ß 4 4

21. Levertran 1 Mk4ß 21. Levertran 1 Mk 11 ß 27. Øienvand 2 5
April 26. Plaster 14 ß April 9. Levertran 1 Mk 11 ß 21. Levertran 4 9
Maj 2. Øienvand 14 ß Maj 7. Levertran 15 ß Plaster 8 ß 4 12
Juni 22. Levertran 1 Mk 11 ß Øienvand 1 Mk 2 ß Juni 2. Mixtur 1 

Mk 12 ß
3
4

12
2

Juli 8. Plaster 8 Mk 9 ß Mixtur 1 Mk 14 ß Plaster 8 ß 22. Mixtur 1 1 2 13
Septbr. 17. Mk 14 ß 8
Decbr. 27. Øienvand 14 ß Juli 8. Badevand 1 Mk 9 ß Levertran 1 Mk 5 ß 8
Martz 31. Plaster 8 ß Septbr. 17. Levertran 1 Mk 5 ß Badevand 2 Mk 4 6
April 3. Plaster 4 ß Decbr. 27. Øienvand 14 ß Levertran 1 Mk 11 ß 5 13

9. Plaster 8 ß Christian Jensens Enke Præstelodden 2 11
Junii 2. Mixtur 2Mk6ß April 2. Pulver 1 Mk 11 ß Plaster 14 ß 3. 5 3

25. Saft 1 Mk 9 ß 2 12
Decbr. 31. Laxnerolie 1 Mk 1 ß 6. Brystechem 1 Mk 2 ß Salve 12 ß 8. 4 15
Martz 2. Mixtur 1 Mk 7 ß 2 12
April 11. Mixtur 2 Mk 6 ß 11. Draaber 2 Mk Udvortes 1 Mk 7 ß 

Johannes Andersen Pulver 1 Mk 4 ß 14. Salve 1 Mk 7 ß 
Rasmus Skomager
Thomsens Kone Mixtur 2 Mk 13 ß 27. Mixtur 1 Mk 8 ß 
Plaster 14 ß
Mixtur 1 Mk 11 ß Laxnerolie 1 Mk 1 ß Hmd Søren
Larsens Kone Meelbye
Pulver 1 Mk4ß Pulver 1 Mk 1 ß Salve 1 Mk 7 ß 12.Salve 1 
Mk 3 ß
Huusmand Anders Jensens Søn Pulvere 1 Mk 10 ß Øienvand 1 
Mk 2 ß

18Rdl 3M 15ß



Min slægtsbog
Jeg begyndte med slægtsforskning i 1973. Der var dengang ikke mange hjælpemidler, og på 
Rigsarkivet stod tre apparater til at se film af de jyske og fynske kirkebøger, samt skifter fra 
de samme områder. Jeg besøgte Rigsarkivet og Landsarkivet, som dog havde seks eller var 
det otte apparater, hver lørdag. Da jeg havde 40 timers arbejdsuge, tre børn, mand, hus og 
en hund, blev det ikke til flere dage. Når jeg lørdage kom hjem ved sekstiden, sagde hele 
familien, ”vi er sultne". Ingen var sulten, når de selv skulle sørge for det. Det fik deres mad, 
mens jeg i tankerne glædede mig til at skrive mine oplysninger rent og sætte i mapper. Der 
var dage, hvor jeg i starten havde mange oplysninger, men også dage hvor bare én 
oplysning var guld værd. Efter 3 år lod jeg mig indfange af lokalhistorien i Ledøje-Smørum, 
og min og min mands slægt røg i baggrunden. Jeg arbejdede med lokalhistorien, skrev 
artikler og blev leder (ulønnet) i 14 år af vores arkiv, samtidig med at jeg var redaktør af 
vores årsskrift. I 2002 lagde jeg lokalhistorien lidt på hylden og koncentrerede mig igen om 
slægtsforskning.

Jeg fik hjemmeside og kom pludselig i kontakt med en fætter, jeg ikke havde set, siden jeg 
var 7 år. Vi havde et dejligt gensyn og talte om gamle dage og vores fælles bedsteforældre. 
Men det blev kun ved det ene møde, så var han borte. Jeg blev bange for at alt mit 
materiale, der nu lå på en computer, pludselig var spildt, hvis jeg gik bort. Jeg ville så 
skrive en slægtsbog, men hvordan. Jeg havde set mange slægtsbøger, kun baseret på navne 
og årstal, men for ikke særlig interesserede, var de tit for kedelige, for der manglede 
oplysninger, det vi kalder for ”kød ” på historien.

Jeg begyndte med mine tipoldeforældre på min fars side, som jeg var så heldig at have fotos 
af. Fortalte lidt om deres liv, hvor de havde boet og deres børn. En tipoldefar boede på 
Christians 0 og blev såret under krigen med England i 1808. Så fortsatte jeg til mine 
oldeforældre, hvor jeg havde lidt omtale, blandt andet da de skulle forloves. Så fortsatte jeg 
til mine bedsteforældre, som jeg havde hørt mere om af min far, og jeg selv havde kendt. 
Min oldemor var 47 år, da hun fik min bedstefar, som den sidste af ni børn. Min oldefar tog 
drengen med ud på gårdene, når han skulle male, og med sig havde han snaps til at varme 
sig på, drengen var 7 år og han fik sin del af snapsen og slap den aldrig som voksen.

Jeg begyndte på min mors side også med tipoldeforældre, hvor jeg i en fattigprotokol havde 
fundet, at min tipoldefar, der boede i et fattighus, blev sendt på Sorø Amts arbejdsanstalt for 
at lære at arbejde. Han havde fem børn og en kone med i fattighuset. Min oldefar var 
træskomand i Dalmose og havde kun et barn. Hun blev gift med min morfar, der havde 
rutebil og kørte først i Næstved og siden i Ringsted. Da jeg havde flere fotos af hans 
rutebiler, pyntede de godt i historien. Så fortale jeg om mine forældre og til sidst om min 
barndom, til jeg blev gift. Jeg satte relevante fotos ind i historien.

Men min bedre halvdel skulle jo også have sin slægt nedskrevet, så bogen blev lige som 
delt i to bøger, og jeg fortalte på samme måde om min mands tipoldeforældre, oldeforældre 
og bedsteforældre. Han havde aldrig mødt sin ugifte morfar, som var taget til USA omkring 
1922. Allerede tidlig havde jeg kontaktet en person med samme navn i telefonbogen for 
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København. Første gang fik jeg en vred mand i telefonen, men anden gang en mild 
kvindestemme, der kunne fortælle, at hun huskede onkel Hermod, som min mands morfar 
hed, og hun havde billeder, hun ville sende. Et af disse billeder kom naturligvis med i 
bogen. Jeg havde delt dem op i hans mors side og hans fars side. Jeg huskede nogle af de 
historier, der blev fortalte for mange år siden, og skrev dem ned. Min mand overlod det til 
mig, da han ikke husker så godt mere. Da jeg havde fortalt om de nærmeste slægter, som de 
fleste i familien kunne forholde sig til, satte jeg de lange slægtstavler ind. Desværre var jeg 
blevet revet så meget med af skriverier, at der kun var plads til fire slægtstavler fra min 
mand og det samme fra min side, hvor nogle af slægterne går tilbage til 1500-tallet. Bogen 
blev på knap 250 sider og jeg synes, at der skal komme en efterfølger med rettelser, de 
andre slægtstavler, og hvad jeg finder af manglende oplysninger til de huller, der altid 
kommer. Så kan jeg opdatere igen. Men jeg synes det skulle være nu. Bogen var på 50 stk. 
og kostede kun godt 5.000,00. En pris der er til at overkomme for mange. Til omslaget 
brugte jeg mange af de gamle og nogle nye fotos som et kalejdoskop over slægten.

Af Rita Holm

12



Fra en gammel bog fra 1932
Jeg faldt lige over en gammel bog fra 1832, som jeg har haft stående i årevis. Hidtil har jeg 
ikke gjort andet end at skimme den enkelte gange, men her til aften skulle det være. - Man I 
jeg skal nemlig være i et særligt humør for at sidde og læse gammel-dansk, trykt med 
gotiske bogstaver - men this was the night. Det gik så ud over "Rettergangsmaaden ved De 
Geistelige Retter" ...og i den forbindelse faldt jeg over vedhæftede oplysninger, som jeg i alt 
fald ikke var bekendt med i forvejen.... Uaktuel viden: ja...nærmst ubrugelig: ja ...Men 
interessant: ja..

Ikke blot den katolske kirke kunne / kan benytte sig af en ekskommunikation. Helt frem til 
1771 kunne en dansk præst undsige et medlem af folkekirken, selvom det var uhyre 
sjældent, at denne meget hårde straf blev taget i brug.

Muligheden for at ”bandlyse” en person i den danske lutheranske kirke blev først ophævet i 
1771 ved en såkaldt Kabinetsordre, udstedt af J.F. Struense.

En Kabinetsordre var en ordre udstedt af Struense på vegne af den sindssyge Christian den 
VII. Disse dekreter havde samme gyldighed som hvis den enevældige konge selv havde 
skrevet dem under - og på den konto udstedt Struense ca. 2000 Kabinetsordrer.

Struense havde kun mulighed for at udstede disse Kabinetsordre i et år, nemlig 1771, for 
året efter blev han fængslet og efterfølgende henrettet. Kabinetsordrerne forbød f.eks, brug 
af tortur i de danske fængsler, trykkefrihed og altså også kirkens mulighed for at ”bandlyse” 
en lutheraner til den evige pinsel.

Kirken var selvfølgelig rasende over dette indgreb. For selvom kirken gennem mange årtier 
ikke havde ekskommunikeret et kirkemedlem - og dømt det til den evige fortabelse - følte 
kirken, at Struense med denne Kabinetsordre gik ind på dens enemærker.

Da Struense blev styrtet i 1772, skete det derfor også med kirkens fulde billigelse.

Siden den danske reformation i 1536 og frem til 1771 havde ekskommunikationen af et 
medlem følgende ordlyd (revideret løbende og sidste gang i 1723).

”Herrens forbandelse hvile over dig.
Herren foragte og forstøde dig. 
Herren slukke sine øjne over dig.
- og Herren være dig nidkær og volde dig gru.
Dette fra nu af og i al evigheds pinsel

Ammen”
.......Hård kost må man sige.

Kilde: ”Om Rettergangsmaaden ved De Geistlige Retter” - forfattet af den Viborgske 
Biskop Knud. København 1832.

af Lars Wredstrøm
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Der vokser et Træ udi min Faders Gaard, 
det vokser saa stort og saa liden: 
tilsammen gror Roden, tilsammen gror Top, 
tilsammen gror begge vores Vilje.

Fred med de døde
14



Faderskab - AJ sager
Faderskabssager anlægges, hvis et barn fødes udenfor ægteskab. Formålet er at 
fastlægge, hvem der er far til barnet. Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt 
til at betale til barnets forsørgelse. Faderskabet kan afgøres ved dom eller ved, at 
barnefaderen erkender faderskabet.

Oplysninger i faderskabssager/alimentationssager
Faderskabssager kan indeholde oplysninger om:
Barnets navn, fødselsdato og fødested, moderens navn, alder, civilstand og opholdssted, 
Den udlagte barnefaders - eller de mulige barnefædres - navn, alder og opholdssted 
Faderskabssager - her skal du søge,

Faderskabet blev afgjort på følgende måder:

Hvis barnefaderen erkendte faderskabet, skulle bidragets størrelse fastsættes. 
Faderskabssagen blev som regel ført i det amt, hvor faderen boede. Du skal derfor finde 
faderskabssager i amtsarkiverne i landsarkiverne.

Hvis den udlagte barnefader nægtede at vedkende sig faderskabet blev der rejst en 
faderskabssag i den retskreds, hvor barnefaderen boede.
Før 1919 blev sagen ført af retsbetjenten.
Efter 1919 blev sagen ført ved den civile ret.
I nogle retssager blev både faderskabet og bidragets størrelse fastsat, mens fastsættelse af 
bidragets størrelse i andre sager blev sendt videre til amtets afgørelse.
Du kan finde faderskabssager i amtsarkiverne og i retsbetjentarkiverne samt 
dommerarkiverne i landsarkiverne.
I perioden 1795-1953 startede faderskabssager ved forligskommissionen. Hvis sagen 
afsluttedes med forlig, blev der aldrig ført en egentlig retssag. Amtet blev som regel ikke 
indblandet, hvis parterne var enige om bidragets størrelse.

De såkaldte "tyskerbørnssager" (sager vedr. børn af en dansk mor og en tysk soldat) fra 
1942-1945 findes i Justitsministeriets arkiv i Rigsarkivet.

Særlige forhold i København og Sønderjylland
Faderskabssager fra København finder du i Københavns Overpræsidiums Arkiv. Læs mere 
om faderskabssager i København på Landsarkivet for Sjællands hjemmeside.

Faderskabssager fra Sønderjylland finder du i de Nordslesvigske amtsretsarkiver 1867- 
1920. Læs mere om faderskabssager i Sønderjylland på Landsarkivet for Sønderjyllands 
hjemems i de.

Det skal du vide på forhånd
For at finde faderskabssager i amtet eller hos politimyndigheden skal du kende 
barnefaderens og/eller barnemoderens navn og bopæl (amt og retskreds).
Du skal bl.a, bruge disse oplysninger til at finde sagens journalnummer i amtsarkivet.
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Det må du se
Faderskabssager indeholder oplysninger om private forhold. Fristen for, hvornår 
arkivalierne bliver alment tilgængelige, bestemmes af arkivloven. Du kan søge om 
dispensation for fristerne

Tips
Start eventuelt med at undersøge kirkebogen, da navnet på den udlagte barnefader ofte står 
nævnt heri. Du kan derefter undersøge, om der har været rejst en alimentationssag i amtet. 
Af alimentationssagen vil det fremgå, om faderskabet var erkendt af barnefaderen eller 
afgjort ved dom. Hvis faderskabet var afgjort ved dom, kan du finde sagen i den retskreds, 
hvor barnefaderen boede.

Part i sagen?
Er du part i den sag, du eftersøger, og har du ikke mulighed for at komme på en af Statens 
Arkivers læsesale og lave undersøgelsen selv?
Så kan du bestille en arkivundersøgelse, der udføres mod betaling. Læs mere om 
muligheden for bestilling af arkivundersøgelser på Landsarkivets hjemmeside.

Gode tips til bøger omkring AJ-sager kan være:
Frandsen, Niels H: Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbeljentarkiver. 1995
Wegener, Morten: Familieret. 1975 s. 203-288
Worsøe, Hans H.: Nogle betragtninger om børn født udenfor ægteskab. Deres vilkår og 
mulighederne for at følge dem og deres forældre. I: Personalhistoriske studier, 1979, s. 243- 
266 
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- Da Peter Hansen blev udlagt som 
barnefader, Vejle Amt 1887

Den 4. januar 1887 fødte Karen Marie 
Rasmussen i Nørre Bjerre i Vejle amt 
sønnen Rasmus. Karen Marie var ikke gift 
med barnets far Peter Hansen, og hun 
anlagde derfor en paternitetssag mod ham 
ved Hatting herredsting. Efter at 
paternitetssagen var afgjort af 
herredsfogeden, blev den fremsendt til 
amtmanden i Vejle. Følgebrevet ses på 
billedet. Her fremgår det at: amtet 
journaliserede den indkomne sag under 
journalnummer AJ 20/87 amtmanden d. 14. 
april 1887 udfærdigede en resolution om, at 
Peter Hansen skulle betale et bidrag på 40 
kr. årligt, indtil Rasmus fyldte 14 år. 
Følgebrevet er sammen med udskriften af 
politiprotokollen arkiveret i Vejle amtsarkiv i 
Landsarkivet for Nørrejylland.

www.sa.dk

http://www.sa.dk


Slægtsforskerdag 2009

Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn

Tema: Indvandring og Udvandring
Lørdag den 24. oktober 2009

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby



PROGRAM
For slægtsforskerdagen 24. oktober 2009

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.
(Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”Polakker og Kartoffeltyskere”
af Charlotte S.H. Jensen, Folkemindeforsker. Kartoffeltyskere er 
betegnelsen for en gruppe sydtyske indvandrere, der kom til Danmark 
fra Pfalz og Hessen i tiden omkring 1760. De tyske indvandrere blev 
inviteret af den danske konge for at opdyrke og kolonisere Jyllands 
hede. De blev lokket med løfter om, at de ville få en gård med jord, 
husdyr og udstyr, penge, skattefrihed i 20 år og ikke skulle gøre 
militærtjeneste. Det kneb dog med at indfri løfterne, hvilket skabte en 
del utilfredshed blandt kolonisterne. Indvandringen af polske 
sæsonarbejdere til Danmark startede i 1893 og fortsatte frem til 1929. I 
tiden før 1. Verdenskrig var der ikke sket nogen form for regulering af 
antallet af polske arbejdere. Dette ændrede sig i 1915, hvor man på 
foranledning af Socialdemokratiet og Land-arbejderforbundet nedsatte 
et udvalg, der skulle søge at erstatte den polske arbejdskraft med dansk. 
Helt undvære de polske arbejdere kunne landbruget ikke, men der blev 
foretaget adskillige tiltag. Også huguenotter og andre 1700-tals 
indvandrere vil blive omtalt i foredraget.

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål (Kaffekanderne ud).
Kl. 11.20 ”De danske udvandrere og deres efterkommere i USA”

af Torben Grøngaard Jeppesen, Museumschef, ph.d., Odense Bys 
Museer. Foredraget er baseret på foredragsholderens omfattende studier 
af de danske immigranter, deres efterkommere, og hvorledes de klarede 
sig i det nye land. Med kort og diagrammer belyses både de danske 
immigranter og deres efterkommere og den generelle udvikling i USA 
territorielt, befolkningsmæssigt og økonomisk fra midten af 1800-tallet 
til i dag. I forbindelse med foredragsholderens projekt om samme emne, 
er der indsamlet data om mange hundrede tusinde danske ud-vandrere 
og deres efterkommere, hentet fra de amerikanske folketæl-linger og fra 
de amerikanske immigrantmyndigheder

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til 

spisning i Teatersalen + Kaffe
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Kl. 14.00 ”Om udvandringen til New Zealand og Australien” af Jens Topholm
Arkivleder, Det Danske Udvandrerarkiv
Jens Topholm vil give en generel introduktion til den danske udvandring 
til Australien og New Zealand. Han giver eksempler på enkelte 
historier/skæbner fra disse lande og fortæller om de måder, man kan 
søge materiale om udvandrede på via Internettet og det Danske 
Udvandrer Arkivs muligheder.

Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 15.15 Afslutning.

Et forladt nybyggerhus i vesten, 
eller måske det lille hus på 
prærien. Mange huse så sådan ud 
i vesten da den store immigration 
tog til. Mange ville være selvejere 
og byggede sig små huse midt på 
prærien, der senere kunne vokse 
sig til større byer.

Tilmelding til Slægtsforskerdag d. 24. oktober 2009. Senest 1. september 2009 
til: A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5,3650 Ølstykke
Send gerne din tilmelding snares^ så er du sikkeg på en plads^ Pris, kr. 185.- 
+ evt. frokost kr. 100.- (Drikkevarer egen regning)

NAVN____________________________________________________________

GADE/NR________________________________________________________

POSTNR.___________ BY_______________

TLF.________________ FROKOST:____JA / NEJ___

Tilmelding først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.
Tilmelding kan også ske på foreningens hjemmeside på adressen: 
http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm
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Mindesten for kartoffeltyskere på Frederiks Kirkegård
Har du udenlandsk oprindelse i din slægt. I områder med mange udenlandske arbejdere 
kan du være heldig at finde særlig registrering af udlændinge i retsbetjentarkiverne, som 
findes på landsarkiverne. I retsbetjentarkiverne finder du som regel protokoller over 
"udstedte opholdsbøger". Heri står navn og nationalitet på personer, der har fået udstedt - 
eller fornyet - de lovpligtige opholdsbøger i den pågældende retsbetjents område. Senere 
blev det Statspolitiet i København, som udstedte opholdsbøger til fremmede. For at kunne 
finde noget i dette arkiv - som findes i Rigsarkivet - skal du kende indvandrerens 
udlændingenummer, eller benytte det navnekartotek, som arkivet er i besiddelse af.
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Om held i slægtsforskning 
af Poul Elberg

Når man dyrker slægtsforskning har man, hvad sikkert mange af læserne også har oplevet, 
været så heldig, at komme tilbage til en ane med en rigtig interessant historie. Det held 
havde jeg også med en ane, jeg var gået i stå med. Jeg havde næsten opgivet at gå videre 
med den, Men så ved en tilfældig samtale med en anden slægtsforsker på Landsarkivet i 
København fik jeg det manglende led og kunne gå videre med den slægtslinie, jeg var gået 
død på. At jeg så kom ind på slægten Dyrskøt, var en ekstra appelsin i turbanen, for derved 
fik jeg nogle samtidige beskrivelser af et par episoder under trediveårskrigen og Torstenson 
krigen. Jeg syntes jeg vil dele dem med læserne.

Om Peder Larsen Dyrskjøt (1630-1707) er der rigtigt meget at berette. Han blev kendt 
under navnet Peder Dyrskjøt, den lærde bonde. Grunden til det var hans store interesse for 
lokalhistorien; han var faktisk vort lands første lokalhistoriker, som virkelig tog sig af sit 
lands og sin egns historie men også sin egen slægts historie. Lad os begynde med hans 
faders historie som han også beskriver indtil året 1644 den 18. Januar, hvor hans fader Lars 
Dyrskøt faldt i kamp mod den Svenske invasionshær under ledelse af Oberst Wrangel, ved 
Nørre Sundby. Dette har han også skrevet om. Resten af beretningen er uddrag af Peder 
Dyrskøtzs egne optegnelser

I året 1599 kom Lars Pedersen Dyrskjøt til at bo i kronens gård, Aagaard i Ørum sogn, 
dengang i Jerslev, nu i Dronningborg herred, og ved samme tid (1599 - 1601) blev han gift 
med Karen Nielsdatter. Vi kalder nu denne mand, der i øvrigt på fædrene side stammer fra 
Ditmarsken, for Lars Dyrskjøt, da det var under dette navn, han blev berømt som anfører for 
bondehæren i Vendsyssel ved flere træfninger, mod både de ”kejserlige” og de Svenske 
tropper, derom senere.

Man ved om Lars Dyrskjødt, at han i 1578 kom i tjeneste hos Jørgen Friis til 
Vadskjærgaard. Da Kong Christian den 4. i 1584 blev hyldet i Viborg, fik Lars en ny 
husbond, idet han kom i tjeneste først som opvarter, senere som Foged og i anden bestilling 
hos admiral Peder Munk. Med ham var han, da admiralen med en eskadre i 1589 skulle føre 
Kong Frederik d. 2’s. datter, frøken Anna, over til sin ventende brudgom i Skotland, Kong 
Jacob d. 6.. Efter flere forgæves forsøg måtte det opgives, og en bande hekse der havde 
drevet deres spil for at hindre det (?!), fik også senere deres velfortjente straf. Først næste år 
kom prinsessen til Skotland. Efter 13 års tjeneste forlod Lars Dyrskjøt tjenesten hos Peder 
Munk og blev Ridefoged i Alborghus len. Senere blev han Delefoged, (en Delefoged var i 
forskellige forhold, repræsentant for vedkommende Herremand eller Lensmand over for 
fæsterne) til Ålborghus og Hammelmose.

I Oktober 1627 (under 30 års krigen) kom de "Kejserlige Østrigske Tropper” til Ålborg. Da 
var de nordenfjordske bønder forsamlede lige overfor for at modsætte sig deres overgang til 
Vendsyssel, ligesom man tidligere havde forhindret vore egne troppers overgang, men det 
blev opgivet. Lars Dyrskjøt var en af bøndernes ledere.
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Næste år d. 2. Juni 1628 blev han taget til fange af fjenderne, anklaget for anstiftelse af 
oprør og ført til Sæby, hvor han efter eget udsagn (og nu citerer jeg) " hvor jeg i et elendigt 
fængsel og gruelige pinsler nogle gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet, og måtte sligt 
udstå indtil d. 29. August, så hjalp Gud, og ingen andre venner, at jeg kom løs”, citat slut: 
Lars Dyrskjøt eller Lars Skjøt, som han almindeligvis blev kaldt, giftede sig anden gang i 
1629. Hvornår hans første hustru døde vides ikke, men ægteskabet var barnløst. Hans anden 
hustru Maren Pedersdatter var født 1608 og var altså kun 21 år gammel, da hun blev den 69 
årige mands hustru.

Sådan gik der mange år, hvor Lars Dyrskjøt befæstede sin position som anfører for 
bondehæren indtil vinteren 1643-44, hvor Svenskerne under general Torstenson besatte 
Jylland. Da de nåede til Ålborg, var bønderne nordenfjords mødt frem på bakkerne ved Nr. 
Sundby for at forhindre Svenskernes besættelse af Vendsyssel, og til trods for at Lars 
Dyrskjøt da var 84 år gammel, havde den gamle kæmpe dog stillet sig i spidsen for 
bønderne fra Jerslev Herred som deres anfører.

Om disse begivenheder, hvortil knytter sig beretningen om hans faders død, skriver hans 
søn lokalhistorikeren Peder Dyrskjøt: Citat: "1643 hen imod vinteren drog de Svenske 
tropper under Torstenson ind i Jylland. 1644, den 17. januar kom et parti til Ålborg under 
Oberst Helm Wrangel. Bønderne af Jerslev og Kjær Herreder var om natten forsamlede i 
Nr. Sundby for at gøre modstand. Min fader, som var bøndernes Kaptajn, måtte hvor 
gammel han end var, selv med ud. Næste dag, den 18. januar, var de to førstnævnte 
Herreders bønder så ophidsede, at de ikke ville vente på forstærkninger fra de andre 
herreder. Da var min salig fader først på den venstre fløj med sine foran i leddet. De 
Svenske kom ligesom flyvende i spredt orden for at omringe fløjen. Da, efter bøndernes 
første geled mod Svensken havde afskudt, og de skulle vende dem, da løb og rømte alle de 
bagerste geleder, og de Svenske rendte bort efter dem, så de, der først tog løbet, led det 
største nederlag. Min fader der da var 84 år gammel, gik sagtelig efter alle de andre, indtil 
han kom til en have næst mod fjorden. Deri lagde han sig og med sin bøsse ihjelskød 3 
Svenske ryttere efter h verandre. En Svensker sprang til og med pistol i hånden, spurgte ham 
om han ville have kvarter, (tages til fange), han sagde straks nej og vendte sig, samtidig 
med at han spændte sin bøsse så hastigt igen, at hanen slog hans ene finger af hånden, og 
da skød Svensken ham mellem skuldrene med skud der blev hans banesår. Dermed faldt han 
næsegrus ned, befalede Gud sin sjæl, rådførte enda nogle, som lå i haven hos ham, bad dem 
også, lade min moder vide, på hvad sted han faldt. De bønder som var i de første geleder 
havde, medens Svensken huserede på markerne og heden overfor Sundby, begivet sig ind i 
husene i Sundby og derfra skød ud, de så Svenskerne komme løbende til, de Svenske skød 
straks ild i husene, så mange bønder blev indebrændte. En 400 bønder satte livet til, og 
nogle hundrede blev sårede, foruden 90 eller flere, som fangne blev bortført til Ålborg Slot 
og indsat i Fængselstårnet, og der omkom de fleste af hede, kvalm og tørst, og mange åd og 
bed hverandre. Der blev pålagt landet en stor brandskat; de tog både sølv og penge, (citat 
slut".

Lars Dyrskjøt blev begravet i sit udvalgte gravsted inde i Ørum Kirke, 
Kilder: Fremragende danske bønder. 1871 og Det Kgl. Bibliotek.
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Beretning om Ravn-Slægten i Harre
Ifølge Kirkebogen for Harre Sogn (1741- 
1773) fremgår Hg: "11-1-1750 blev Niels 
Ravns søn af Harre døbt i Harre Kirke kaldt 
Niels. Den 25-11-1753 blev Niels Ravns 
barn af Harre døbt i Harre Kirke kaldt 
Maren"

Hvem er denne Niels Ravn, der er taget til 
Harre Kirke for at få sin søn og sin datter 
døbt, hvem er hans forældre, og hvor 
kommer de fra, hvor begynder Ravn- 
Slægten i Harre?

Faderen er i hvert fald min Tip-tip-tip-Oldefar Niels Ravn og moderen er min Tip-tip-tip- 
Oldemor Birgitte Jacobsensdatter født 1718. Vi er tilbage i første halvdel af 1700-taIlet 
under Enevælden, hvor FREDERIK 4. oprettede 240 Rytterskoler, der var oprindelse til 
Almueskolen, CHRISTIAN 6. indførte Stavnsbåndet i 1733 og byggede det første 
Christiansborg, FREDERIK 5. anlagde Amalienborg, CHRISTIAN 7. der var sindssyg - 
Struensee - ophævede Stavnsbåndet i 1788 og FREDERIK 6. gennemførte 
Landboreformer.

Min Tip-tip-Oldefar Niels Nielsen Ravn, der altså blev døbt i 1750, blev gift med Kirsten 
Thorsdatter, og deres søn Niels er døbt 29-9-1782. Ved den første folketælling på landet, 
der blev afholdt 1787, er min Tip-tip-Oldefar registreret som Niels Nielsen Ravn 40 år og 
SelfEjerbonde, hans kone 32 år og sønnen Niels Nielsen 4 år.

Om folketællingerne skriver Annette (ref. Jytte Skaaning): "De to første folketællinger i 
1787 og 1801 foregik ved at præsten fra prædikestolen meldte, at husstandsoverhovederne 

(i praksis husfædrene) skulle møde på tællingsdagen i 
præstegården og opgive, hvem der boede i deres husstand.

Disse folketællingers nøjagtighed afhang således af, om folk 
kom i kirken, om husstandsoverhovederne mødte op i 
præstegården, og om de gav fuldstændige og korrekte 
oplysninger. Mange kunne ikke præcis huske, hvor gamle de 
var, og andre ønskede af en eller anden grund at gøre sig 
ældre eller yngre end de var."

Min Tip-Oldefar Niels Nielsen Ravn, der blev døbt 29-9- 
1782, blev gift med Johanne Laustdatter den 2-11-1809 som 
28 årig. De fik 5 børn, hvoraf den yngste Jacob er født 5-10- 
1818. Hans far var da 36 år og døde i 1821, mens Jacob blot 
var 3 år gammel.
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Efter at have mistet både sine forældre og sine bedsteforældre tjente min Oldefar Jacob 
Nielsen Ravn, der er født 1818, hos sin Onkel Gårdmand Anders Laustsen i Dalstrup. I 
1856 lever han som Husmand og Fisker, og han gifter sig 38 år gammel med 24-årige Ane 
Kristine Christensdatter, født i 1832. Sammen får de i løbet af de næste 20 år 9 børn, hvoraf 
min bedstefar Niels er den næstældste. I 1890 havde Jacob som Aftægtsmand tilhuse hos 
sin søn Husmand og Tømrer Niels Jacobsen Ravn, sammen med sin yngste søn 12 årige 
Jacob. Min Oldefar døde 1901. 82 år gammel. Min Bedstefar Niels Jacobsen Ravn blev 
født i 1859, og han fortalte om de prøjsiske soldater, der havde besat Jylland efter krigen i 
1864.

Han havde mange søskende: Laust Jacobsen Ravn udvandrede som 23 årig skomager d. 5- 
7-1887 til USA - New York City - New York State med skibet Thingvalla. Søsteren Marie 
Jacobsen Ravn født 19-8-1865 udvandrede til Canada. Carl Jacobsen Ravn født 28-10-1872 
flyttede til København, arbejdede som gasværksarbejder, gjorde tjeneste ved Artilleriet 
1895, blev hjemsendt 1897 og blev gift med Juliane født Hansen fra Vejle født den 18-3- 
1872. Boede bl. a. på Slotsvej 21,5. og på Blegdamsvej 120, st. i København.

Min Bedstefar selv var i 1874 tjenestekarl hos N. Chr. Mikkelsen i Hjerk, da han blev 
konfirmeret og var så senere som 20-årig i snedkerlære i Harre. Han giftede sig den 20-10- 
1886 med 20-årige Ane Marie Andersen fra Nautrup og ernærede sig som tømrermester på 
et husmandssted i Harre. De fik 9 børn hvoraf min far var den næstældste født i 1888.
Min Bedstefar Niels Jacobsen Ravn døde 23-5- 1942. Jeg besøgte ham på Sygehuset i 
Skive dagen før han døde. Han blev begravet på Harre Kirkegård hos sin familie.

Min Far, Anders Nielsen Ravn er født den 24-10- 
1888. Han blev udlært som tømrer og blev forlovet 
med Signe Jørgensen i 1914, mens hun tjente på 
Bajlumgård. Så tog han til Norge og arbejdede i 
Narvik og i Oslo, indtil han i 1915 tog hjem og 
byggede det største og smukkeste hus midt i Harre 
By overfor Skolen og Kirken. Han startede sin 
Tømrer og Snedkervirksomhed og giftede sig den 5- 
11-1915 med min Mor, der dengang tjente hos Provst 
Westergård i Hjerk. De levede et langt og virksomt 
liv og fik 8 børn, hvoraf 5 blev udlært i tømrerfaget.

Min Mor døde d. 14-11-1958 og min Far døde d. 15- 
2-1974. De ligger begge begravet på Harre 
Kirkegård. Med min lillebror Svend Ravn i Harre, 
der er født den 7-10-1930, slutter Ravn-Slægten i 
Harre, som jeg her har berettet om på grundlag af 
Annette Sejer Ravns Forskning.

Maj 2008 Viggo Ravn

www.atelier-pomona.dk og viggo@atelier-pomona.dk
24

http://www.atelier-pomona.dk
mailto:viggo@atelier-pomona.dk


Folmer Bendtsen - en maler i Nordvest
I seneste nummer af Slægt og Stavn efterlyser redaktøren artikler om det, der optager. Ellers 
kommer vi til at læse om hendes egen slægt. Nu vil jeg gerne læse om Gitte's slægt, men 
jeg vil da også gerne bidrage med noget, som optager mig selv. Nemlig min bydel og dens 
historie. Derfor vil jeg i denne omgang omtale en splinterny bog om maleren Folmer 
Bendtsen, skrevet af Christian Kirkeby. Bogen er dels en indføring i malerens liv og virke, 
dels en beskrivelse af et komplekst lokalområde. Min bydel.

Jeg bor i Bispebjerg /Nordvest. Det er kvarteret mellem 
Ydre Nørrebro og Søborg - Brønshøj - Emdrup/Østerbro. 
Det er en række bebyggelser af æstetisk meget vekslende 
udtryk og kvalitet, med blandet tilsnit lige fra småindustri, 
lav bebyggelse, lejlighedskomplekser, parcelhuse med små 
haver eller med større haver ned til mosen og rækkehuse. 
Menneskene er lige så varierende.

Bydelen er rummelig, vi har jo fået Ungdomshuset herud, 
ikke uden protest, men alligevel som et symbol på en 
rummelighed, vi kan bryste os af: Hvis ikke de der unge 
skal få råderum hér, hvor i alverden skal de så kunne være?

Vi gør ikke et stort nummer af os selv, vi er her bare, og 
mange mennesker har kørt igennem og været glade for bare 
at skulle køre igennem den endeløse Frederiksborgvej eller 
ud ad Frederikssundsvej. Nogle kender Lygten som en 
smutvej til Tagensvej. Smutveje og genveje eller bare veje 
væk fra byen ud i forstæderne.

Maleri: ”Familien - Nørrebro”

Men vi er mange som bor her, - hele vores liv faktisk og hvis børn også foretrækker at bo 
her. Maleren Folmer Bendtsen var også glad for kvarteret, mest omkring Lygten og vejene 
deromkring. Han boede her og han malede motiver herfra. Han var født i 1907, kom i pleje, 
kom ud at sejle, havde forefaldende arbejde og solgte frugt fra en bananvogn. Han begyndte 
at male som voksen. Autodidakt.

Han skildrede det fattige liv i en socialrealistisk streg uden at ynke og forklejne forholdene, 
og han kom vidt omkring i området. Nogle gange gengiver han motivet ”korrekt,” andre 
gange gengiver han symbolsk, men han giver altid en oplevelse af, hvordan livet blev levet i 
Nordvest. Her var proletariat i ordets betydning. Hans billeder fastholder stemninger og 
forhold, som nu er væk, husene er væk, vejene er væk, menneskene er væk, og frem for alt 
er de økonomiske vilkår anderledes.

Men han er spændende, fordi han giver sin skildring af livet, så man kan smage på, hvordan 
det har været, føle det ind under huden. Og dét er en stor gevinst for en slægtsforsker, som 
vil skildre den forgangne slægts liv og som synes, at der skal lidt saft og kraft på
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historierne, så de løfter sig op over de 
nødvendige, men nogle gange lidt ensidige 
nøgne kendsgerninger og fakta.

I Christian Kirkeby Es bog om ”Folmer 
Bendtsen - en maler i Nordvest” 2008 kan 
man netop få lidt huld på de magre bene.

Bogen er udgivet af Lokalhistorisk Selskab 
for Brønshøj, Husum og Utterslev og 
netop sendt på gaden i februar 2009 ved en 
reception i Karens Hus. Velkommen til 
min hjemegn.

Af Annelise Dal Heick

Hannes Minde
Herlev-Hjortespring Egnsmuseum er grundlagt som Lokalhistorisk samling af Herlev- 
Hjortespring Historiske Forening i 1979. Museet har til huse i et gammelt landhus, som er 
bygget omkring år 1800. Vi ved, at jorden blev udstykket fra Hjortespring gods, da Nilaus 
Olsen fra Skovlunde d. 18. september 1797 fik Kgl. Skøde. Huset har gennemgået flere 
ændringer og ombygninger, og jordarealet formindsket betydeligt, idet den oprindelige 
jordlod gik langt ned i de nuværende kolonihaver.

Huset hedder ”Hannes Minde” efter datteren af den sidste ejer, Mathilde Jørgensen, enke 
efter pottemager Johan Jørgensen. Da datteren Hanne døde i 1937, oprettede hendes moder 
et legat, som gjorde det muligt for ældre Hjortespringborgere at bo i ”Hannes Minde”. Der 
boede i lang tid to familier i de forholdsvis små værelser. Loftetagen var uudnyttet.

Fra 1797 og frem har der boet husmænd og pottemagere på ejendommen. I midten af 1800 
tallet var der mange pottemagere i Hjortespring. Forudsætningen for håndværkets trivsel, 
leret, var til stede i rigelige mængder og god af kvalitet. Pottemagerne fremstillede først og 
fremmest urtepotter til de mange gartnerier i Hjortespring. Nogle af pottemagerne 
fremstillede også husgeråd af glasseret ler, men der har ikke været tale om et egentilig 
kunsthåndværk før langt op i 1930’erne.

I 1880 opførte Johan Jørgensen en muret pottemagerovn i udhuset. Den sidste keramiker på 
ejendommen var Ruth Somento Dichmann, som fra 1938-1950 boede til leje i det halve 
stuehus og arbejdede i pottemageriet. Herlev Kommune, som nu ejer ejendommen, 
restaurerede pottemagerovnen i 1989.
Se den lille film om ”Hannes Minde” på You Tube eller besøg det lille museum på Gammel 
Klausdalsbrovej 543 i Herlev www.youtube.com/watch?v=v6nABdNswlU
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Stamtavle og beskrivelse af koen Hulda!
Et eksempel på, hvad en slægtsforsker også kan finde i sin søgen! I 1954 oprettede 
Christian en familiestambog over besætningen.

Ajourføringen af familie-stambogen ophørte i 1962. Familiestambogen indeholder 
oversigter over fædrenes (tyrenes) fødselsdato og fødselssted samt en række oplysninger 
om tyrens forældre og bedsteforældre. Køernes data er registreret fra fødsel til død, 
herunder mælkeydelse og fedtprocent.

Eksempel:
Koen Hulda er født 2. jan. 1948 hos ejeren. Moderen er Hulda født 17. aug. 1940 og faderen 
er Rud, der er født 24. juli 1943 hos gårdejer Aksel Nielsen, Otterup. Koen kælvede første 
gang 17. maj 1950 og fødte i alt 8 gange, inden den afgik til slagtning den 26. juni 1957.

Koen producerede i sit liv i alt 30.655 liter mælk med en gennemsnitlig fedtprocent på 4,11. 
Koens højde var 129 cm med et brystomfang på 187 cm og en hoftebredde på 54 cm. Koen 
beskrives som en mellemstor, mellem rød lidt kantet ko med velformet hoved og hals, lidt 
fremskudt bov, en smule kneben af bryst, rummeligt midtstykke, lidt skarp af kam, 
middelbrede hofter, en smule kors ben og god af lår og lemmer, samt et lidt kort, ret dybt 
yver med et godt patte sæt”.

NB! Godt vi ”tobenede” kun har anetavler og ikke beskrivelser af vort ydre!!
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Nyheder
SSF’s Slægtshistorisk weekend på
Nørgaards Højskole i Bjerringbro
Afholdes i år d. 18. - 20. september 2009.
Du kan tilmelde dig til weekenden på SSF’s hjemmeside 
www.ssf.dk men skynd dig der er først til mølle princip.
Der bliver i løbet af weekenden afholdt 6 foredrag med titlerne:

Introduktion til Rigsarkivet og Daisy cif Anders Soede - Petersen 
Den anderledes sønderjyske slægtshistorie - hvorfor? af Lars Henningsen 
Pasprotokoller - en glemt kilde til slægtsforskningen af Michael Dupont 
Slægtsforskning i Nordtyskland afinger Buchard 
Hvad gør vi når kirkebøgerne mangler af Jytte Skaaning 
Arveligheden i slægtsforskningen af Gitte B. Høstbo

Desuden vil der være spørgecentral bestående af Anton Blaabjerg, Nic Johannesen og Peter 
Wodskou. Vi håber også, at deltagerne vil tage deres egen slægtsforskning med og vise for 
de andre deltagere. På denne måde får vi alle gode ideer af hinanden.
Vi håber også, at der er nogen der vil vise slægtsprogrammer igen i år.
Der vil også være salg af SLÆGTENS materialer/bøger/CD’er, samt diverse fra Samfundet, 
Kildeskriftselskabet og fra genealogisk-forlag m.m.
Tilmeldingsfrist er 1. august 2009 til Gitte B. Høstbo på mail janhb@mail.danbbs.dk

Samfundet afholder Generalforsamling 2009
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie afholder generalforsamling mandag, den 
18. maj 19.30 2009 i Harsdorffsalen.

Herlev Hjortespring Historiske Forening
Har udgivet særnummer af Tubberup Tidende om Herlev Kommune 100 år
Med jubilæumsskriftet har Herlev Hjortespring Historiske Forening ønsket at markere 
Herlev Kommunes 100 års jubilæum. Herlev og Hjortespring løsrev sig fra Gladsaxe 
kommune, da en kreds af Herlevs og Hjortesprings fremtrædende indbyggere fandt, at den 
store invasion af Københavnere, som flyttede ud, var en forkert udvikling. I Herlev og 
Hjortespring ville man vedblive med at være agrarer (landmænd). Man kan roligt sige, at 
udbryderne ikke kunne forhindre udflytningen fra København. I Herlev fik man lov til at 
være agrarer i 30-40 år, men så kom udviklingen, og den gik stærkt. I løbet af få år blev den 
unge kommunes indbyggertal tredoblet, hvilket selvsagt skabte store problemer.
Jubilæumstidsskriftet indeholder billeder og tekster til små og store hændelser fra Herlev i 
de 100 år. Bogen kan hentes gratis på Herlev lokalarkiv der holder til på balkonen på 
Herlev Bibliotek eller du kan kontakte Herlev Hjortesprings Historiske Forening. Enkelte 
eksemplarer kan også erhverves i udlånsekspeditionen på Herlev bibliotek så længe bogen 
haves - Skynd dig at hente et eksemplar og læs om Herlevs fantastiske historie.
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Bøger og CD’er
Svenske CD nyheder

Nyhed fra Stockholms Politi
En række flotte CD’er er nu udgivet af Old Books 
Digitally Remastered.
Cd’erne indeholder oplysninger om længe forsvundne 
svenske slægtninge. Kan du ikke finde dem findes de 
sikkert her.
Cd’erne indeholder oplysninger om efterlyste personer, 
som har begået indbrud, anholdte og hæftede og 
efterlyste personer. Diverse oplysninger om tabt 
ejendom samt oplysninger om løsgængeri, frigivet- og 
straffearbejdere.

1878-1884, 33 900 personer, 4 500 sider. 
1885-1890, 49 600 personer, 4 700 sider. 
1891-1895, 35 600 personer, 3 900 sider. 
1896-1900, 38 700 personer, 4 050 sider. 
1901-1905, 44 700 personer, 4 360 sider. 
1906-1910, 46 100 personer, 4 500 sider. 
1911-1915, 47 000 personer, 4 600 sider. 
1916-1920, 48 700 personer, 7 400 sider. 
1921-1925, 43 000 personer, 6 800 sider.

I perioden 1878-1925 er der udgivet 9 cd’er som kan 
købes for

249:- stk. eller hele serien for 1495:- + fragt! 
(svenske kr.)

Bestil på hjemmesiden http://www.obdr.se/

På www.genealogisk-forlag.dk findes CD’er med fotos af danske forbrydere
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Prygl og spidsrod
- Danske soldater i 1700-tallet

Af Henrik Nedergaard Olsen, Vejle Stadsarkiv 
Det starter med en trykfejl. Forfatterens navn er P. 
Fr. Rist.

Peter Frederik Rist (1844 - 1926) blev
officersaspirant i 1864. I marts samme år afgik 
han til 9. bataillon i Fredericia. Den 18. april blev 
han såret under stormen på Dybbøl. Efter han var 
helbredt, deltog han som reserveløjtnant i resten af 
felttoget. Han gennemgik herefter en militær 
karriere, og sluttede som chef for 15. bataillon i 
Kastellet i København.

Den handler om soldaternes vilkår og forhold i 
København - og andre garnisonsbyer - i 1700- 
tallet. Soldaterne var ofte fattige og blev brutalt 
behandlet af deres foresatte. Mange endte som 
tiggere, når de blev afskediget efter endt tjeneste. 
Spidsrod er en militær pryglestraf. Den dømte går 
i bar overkrop, og bundet på hænderne trækkes han af to soldater mellem to rækker menige 
soldater, der prygler delinkventen med hasselkæppe. Bag ved hver række soldater står 
officerer, der prygler de soldater, der ikke prygler den dømte. En strafudmåling på tre gange 
spidsrod mellem 300 mand er foretaget ofte. Det vil sige at delinkventen fik 900 slag i alt. 
Normalt ansås det for en dødsstraf ved ni gange spidsrod, hvilket var 2.700 slag. Under 
Frederik IV zs landmilits fra 1701 skulle karle og unge husmænd deltage i militsen fra de var 
18 år gamle til de var 45. Hver søndag skulle de møde til eksercits ved kirken efter 
gudstjenesten. Første gang man udeblev fra eksercitsen, blev man idømt 3 års ekstra 
tjeneste. Anden gang skulle man løbe tre gange spidsrod. Tredje gang blev man henrettet 
eller fængslet på livstid.

Soldater udgjorde med deres familier en stor del af befolkningen i København og de øvrige 
garnisonsbyer i 1700-tallet, og deres forhold gjorde, at der ofte var konflikter med den 
civile del af indbyggerne. Soldaterne og soldater-livet i 1700-tallet er i den samtidige 
litteratur beskrevet negativt og oftest moralsk fordømmende. Denne opfattelse er videreført 
i den senere militærhistoriske litteratur, bl.a, af P. Fr. Rist. Karsten Skjold Petersen har i 
Geworbne krigskarle (udg. 2002) modificeret den klassiske fremstilling af den hvervede 
soldat som drikfældig, tyvagtig, voldelig og illoyal. Mon ikke en undersøgelse af de 
udskrevne soldaters forhold også ville resultere i en ændret opfattelse?

Bogen kan bestilles hos http://nyboderboghandel.dk/ søg under militærhistorie/strategi. 
Bogen koster 99.- kr.
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skal hentes frem af arkivets

Arkiver
Ny folder - biblioteket på 
Landsarkivet for Sjælland 
Landsarkivet for Sjælland har en ikke helt lille 
bibliotekssamling. Bøgerne kan ikke lånes med 
hjem, men de er til rådighed for publikum til brug på 
læsesalen. Nogle af bøgerne står til selvbetjening, andre 
personale.

Du kan læse mere om biblioteket i folderen "Landsarkivets bibliotekssamling". Du finder 
den her: http://www.sa.dk/media(1999,1030)/LAK-bibliotek.pdf

Foredrag på arkiverne i foråret
Tirsdag d. 19. maj kl. 15.30-16.30
Kilder til ejendomshistorie - foredrag på Landsarkivet for Fyn

Onsdag d. 27. maj kl. 10.30 - 11.30
Hovedgårde og bøndergods. Viborg Landstings skøde og Panteprotokoller - foredrag på 
Landsarkivet for Nørrejylland

Onsdag d. 27. maj kl. 15.00-16.00 
Oringe og psykiatriens historie - Foredrag på Landsarkivet for Sjælland

Hvilke arkivalier har jeg lov at se?
Størst mulig åbenhed gælder som hovedregel ved brugen af arkivalier i Statens Arkiver. 
Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først "umiddelbart 
tilgængelige" efter nærmere bestemte frister. Du kan søge om dispensation fra 
tilgængelighedsfristerne, der findes i Arkivloven. På læsesalene kan du få yderligere 
vejledning.

Hvordan boede de?
Bopælen er vigtig viden for slægtsforskeren, 
der vil spore sine aner i hovedstaden. Hvis 
man vil finde ud af, hvor og hvordan ens 
forfædre boede, er hovedkilden i perioden fra 
1787 - ca. 1970 de folketællinger, som blev 
gennemført i dette tidsrum. Her finder du 
oplysninger, som du kan sammenholde med 
viden fra andre kilder, fx kirkebøger. 
Vidste du at på Hovedstadsarkiver.dk 
www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm 
kan du finde lister og kort over Københavns 
gader samt lister over ændrede gadenavne.
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Nettet
Søg dine svenske slægtninge
Ny søgebase, hvor du hurtigt kan finde dine svenske 
slægtninge, er basen www.slaktdata.org 
Slaktdata er en forening der indekserer de svenske 
kirkebøger og gør dem frit tilgængelige på nettet. 
Slaktdata har aftalt med Sveriges Slåktforskarforbund at 
publicere dele af informationerne på CD-skriven
"Sveriges Dödbok” i deres database. Men prøv også at søge på deres hjemmeside efter dine
svenske slægtninge.

Find svenske gårde på nettet
En stor mængde gamle flyvefotografier af "svenska lantgårdar" kan nu beskues på 
hjemmesiden www.fotohistoria.se. De digitaliserede luftfotografiere omfatter tiden 1950- 
1957.

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

Faldne og savnede soldater
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.
www.denkmalprojekt.org/search/suche.htm

De allierede faldne soldater
Her kan søges på faldne, der har deltaget i 1. eller 2. Verdenskrig på allieret side, dvs.
Commonwealth. www.cwgc.org/debt_of_honour.asp?menuid= 14

Slægtsforskningsprogram til Internettet
Familiekrøniken er et tilbud til dig, der vil registrere 
slægten på en nem og brugervenlig måde. Her kan du samle 
og systematisere oplysninger, fotos og dokumenter. Slut 
med uoverskuelige mængder af papir! Stamtræ dannes 
automatisk. Efterfølgende kan du vælge at offentliggøre på 
nettet eller vælge kun at lade familien få adgang. Opret 
personer og dernæst familierelationer. Færdig, det er nemt! 
www.familiekroeniken.dk/site/frontpage.asp 

34

http://www.slaktdata.org
http://www.fotohistoria.se
http://www.denkmalprojekt.org/covers_intl/denmark.htm
http://www.denkmalprojekt.org/search/suche.htm
http://www.cwgc.org/debt_of_honour.asp?menuid=
http://www.familiekroeniken.dk/site/frontpage.asp


Efterlysning
Polske aner
Viktor Frantz Jacoszek, født 24. september 1889 i Okocin i 
Polen. Forældrene Jan/Johan Jacoszek og hustru Kartarryna 
født Gargol. Hans hustru: Sofia Doria Martyniak, født 23. 
marts 1888 i Korselic, Øst Galicien, Polen af forældrene 
Theodorum Oleczyn og Maria?
Passene blev udstedt med henblik på mine 
tipoldeforældres emigration til USA, hvor 
Viktors forældre allerede var emigreret til. De 
kom imidlertid aldrig af sted til USA. Viktors 
forældre døde i USA, men det vides ikke 
hvor?
Viktor og Sofias pas blev fundet på den 
polske ambassade, da et barnebarn søgte om 
visa til USA. Personalet kom og spurgte, om 
dette var pas de kendte. Og det måtte de 
meddele, at det var det.

a/ Jan Høstbo

Fra Anetavlen
Jeg søger oplysninger om Aksel Hjorth Alberti, som efter kirkebøgerne i Haraldsted sogn, 
udvandrede til Canada i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet. Han blev far til 
en datter født 13-8-1923 og var jf. kirkebogen forvalter hho@kts.dk

Jeg søger oplysninger om min oldefar David Alexandrowitsch, der flygtede til Danmark 
under 1. Verdenskrig og videre til Sverige under 2. Verdenskrig. Han blev gift igen i 
Sverige, men han har også været gift med en dansker ved navn Berta Petersen 
chatmusen@yahoo.dk
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