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25 år kan fo r nogle gå forrygende stærkt og fo r andre sneglende langsomt.
25 år kan være morsomme år, triste år, festlige år, sørgelige år m.m. men vi kan alle blive enige om
at meget kan opleves på 25 år. Dog er der fæ rre og færre der i 2006 kan fejre sølvbryllup, dels pga.
den højre skilsmisseprocent og dels pga. a f de mange papirløse ægteskaber.
I Slægt & Stavn nr. I kan vi fejre bladets 25 års jubilæum eller sølvbryllup med læserne.
Teamet i dette blad er sølvbryllup..
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Nyt fra formanden
Mandagsåbningen kommer tilbage!
Den 9. september 2003 afleverede vi resultatet af vor underskriftsindsamling ”Protest over
de ændrede åbningstider på Statens Arkiver”, til kulturminister Brian Mikkelsen. En kopi
af underskrifterne blev også sendt til rigsarkivar Johan Peter Noack. Vi var dengang meget
kede af, at vore landsarkiver skulle være lukkede om mandagen, en stor forringelse for
arkivernes brugere.
Den 18. januar i år var foreningens medlemmer inviteret til en meget spændende
demonstration af hjemmesiden ”Daisy”, der blev grundigt gennemgået og demonstreret af
mag. art. Charlotte S. H. Jensen og publikumschef Inge Bundsgaard. Inge Bundsgaard bød
velkommen, og sagde at hun havde en julegave til os alle! At mandagsåbningen kom
tilbage, første gang mandag den 8. maj. Herefter lød et stort bifald fra alle de fremmødte.
Dette fremskridt er vi i foreningen meget taknemmelige for.
I år fylder vort blad Slægt & Stavn 25 år. En flot alder for et blad, der gennem tiden har
udviklet sig meget, og bragt mange fine artikler og andet læsestof. Læs særskilt artikel
herom andetsteds i bladet.
Vores hjemmeside er ved at blive ændret, så den vil få en ny forside, og nye inddelinger.
Især vores link side trænger til at blive delt op, så den vil blive lettere at søge i. Vi håber
dette kan blive færdiggjort i løbet af foråret. Herunder billedet af den nye startside.

Anna Margrethe Krogh-Thomsen
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Slægt & Stavns forskellige redaktører
Da det i dette år er 25 år siden at Foreningen besluttede at lave et lille medlemsblad, kan
det være sjovt at se tilbage på, hvem der egentlig har været med til at forme bladet.
Alle, både redaktører og ikke mindst redaktionsmedhjælpere har gennem årene gjort et flot
stykke arbejde. Især synes jeg som den indtil nu sidst siddende redaktør, at det må havde
været noget af et kunststykke at sammensætte bladet uden EDB’ens finurlige hjælp i de
første årgange. Der er brugt sakse, klisterbånd, lim samt alverdens fantasifulde materialer
for at bladet kunne gå i trykken og præsentere sig pænt.
Hver redaktør har gjort sit ypperste for at skaffe artikler og materiale nok til bladet, for at
bladet kunne gå trykken nu og ikke mindst til bladenes efterfølgende numre. Jeg er helt
sikker på, at bekymringerne også dengang har været "har vi nu artikler nok til næste
nummer?". Dette kan og har kunnet fa redaktører til at ligge søvnløse om natten og helt
sikker er jeg at redaktørerne også dengang har opfordret gentagne gange om at fa
materiale/artikler tilsendt fra medlemmerne.
Men hvem var så alle disse heltemodige redaktører og medhjælpere i de sidste 25 år?
Redaktør

Øvrige redaktions medhjælpere

Svend Jacobsen 1981-1983

A. H Jespersen 1981- 1983
Henning Jensen 1981-1982
Gitte Simony 1981-1982
Pia Bondesson 1982-1983
Frank Trauvetter 1983-1983

Pia Bondesson 1983-1986

Svend Jacobsen 1983-1984
Lone Wredstrøm 1983-1986
Bjørn Sommer 1984-1998
Grethe Aasberg 1985-1998

Lone Wredstrøm 1986 -1999

Pia Bondesson 1986-1987
Gyda Mølsted 1999-2003
Inge Lerche 1999-1999

Inger Lerche 1999-2002

Gitte B. Høstbo 2000-2002

Gitte B. Høstbo 2002-

Merete Witt 2002-2004
Aino Kronsell 2002Trilby Gustafsson 2003Nuværende redaktør Gitte Bergendorff Høstbo
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Slægt & Stavn
1. årgang nr. 11981
Det første nummer af Slægt og Stavn er dateret
1. Årgang nr. 1, 1981. Det er på 24 sider. Det
starter med en lang artikel ”Vi Hansener” af
Elisabeth Olsen. I disse H.C. Andersen-tider
kan man drage den konklusion, at man ikke
behøver at være en grim ælling, fordi man
hedder Olsen eller er født Hansen.
Det er en rigtig spændende beretning, hvor hun
har forsket i nogle tyske slægter, Gidellli,
Iglhaut og Kitelly i den lille by Cham. Det er sat
i relation til tyske arkivstudier, historiske
begivenheder - og familiekrønike, som viste sig
kun delvis at passe. En spændende måde at gøre
det på!
Den daværende redaktion har været lykkelig over de mange sider. Allerede dengang
efterlyste man stof fra læserne. Og så rummede nr. 1 også en konkurrence, der skulle være
et tilbagevendende fænomen. Måske en idé at tage op i redaktionen? I nr. 1 gik den ud på
at opstille en anetavle for konseilspræsident Jacob Estrup udelukkende på grundlag af de
trykte kilder, der eksisterede i 1981. Alle oldeforældre og mindst 8 tipoldeforældre skulle
medtages med navne og årstal. - det kunne man jo også tage som udfordring i dag.
Tilsyneladende var det for svært: der indkom kun 3 besvarelser, alle korrekte. I nr. 2
gjorde man derfor opgaven lettere i form af en tipskupon med afkrydsning af 3 mulige
svar på 8 spørgsmål om folketællinger.
Bladet blev udsendt efter at man havde ønsket det på årets generalforsamling. Det til
lejligheden nedsatte bladudvalg kaldte bladet for “Slægtsforskeren” i mangel af bedre, og
man efterlyste navneforslag fra medlemmerne, inden 1. nummer skulle udsendes.
Opfordringen kom fra det kommende blads ansvarshavende redaktør, Svend Jacobsen. I
øvrigt den person, der havde stillet forslag om et foreningsblad. Og som det er udtrykt i
bladets nr. 1: “Der indkom en del forslag (ca. 10 i alt), og vi havde selv nogle, så det var
svært at vælge. Helt enige er vi heller ikke om, at “Slægt og stavn ” er det bedste, men a f
vores række a f forslag var det dog det, de fleste syntes bedst om ”. Desværre fremgår det
ikke, hvem der foreslog dette navn, og heller ikke, hvad de øvrige forslag til titel var. Men
Slægt og Stavn har vist sig at være levedygtig. Bladet kom i starten som “skæve” årgange,
dvs. 1. Årgang gik fra 1981-82, 2. Årgang fra 1982-83. Det er der senere rettet op på.
Årskontingentet, da nr. 1 udkom, var i øvrigt 60 kr. Ud over møder og blad fik man også
tilsendt et nummer af “Jeg arbejder med..” Det nåede ikke at fejre sølvbryllup.

-6Bladet var imidlertid blot en mere elegant måde at meddele sig til medlemmerne på. Der
findes en forgænger i form af duplikerede A4-ark, som hed “Medlemsorientering”. Megen
plads i “Medlemsorientering” er viet en kopimaskine.
Den 15. august 1980 opstillede foreningen en avanceret kopimaskine på Rigsarkivets
læsesal. Den muliggjorde, at arkivets personale, foreningens medlemmer - og andre gæster
- kunne tage fotokopier af arkivets 35 mm rullefilm - de såkaldte mormonfilm. Det var
meget avanceret og bekosteligt dengang, så medlemmerne blev bedt om et frivilligt
bidrag: “Hvis alle bidrager med f.eks. 10.- kr. - vil vi have indsamlet 2.500.- kr.. Hvis alle
bidrager med f.eks. 50.- kr. - vil vi have indsamlet 12.500.- kr.” Regn selv ud, hvor mange
medlemmer der var dengang! Kopierne kostede i øvrigt dengang 1,50 kr. - så det må siges
at være blevet billigere siden da. Selv om kopimaskinen - dengang - udgjorde et stort
fremskridt, udgjorde den også et problem: Nogle af rullerne rummede filmet materiale
frem til 1890, og man måtte kun kopiere billeder, som var mindst 100 år gamle! Så rullen
var af den grund utilgængelig. Mens man kunne fa det filmede uden begrænsninger som
kopi fra Salt Lake City.
Det andet problem gik på, at rigsarkivet krævede, at der altid skulle være en ansat til stede,
når man tog kopier fra filmrulleme - og der var langtfra altid nogen til stede på de fastsatte
tidspunkter! Så det var så som så med selvbetjeningen. Ak ja! - teknikken har sandelig
udviklet sig siden 1980. Kig blot på den vejledning til kopimaskinen, som fulgte med
Medlemsorientering nr. 1 i 1981 :

Og nu er jeg så meget spændt på, om teknikken har taget et sådant spring frem, at bladet
når at fejre 50 års jubilæum. Mon ikke det udkommer elektronisk til den tid? Det vil i
hvert fald give flere muligheder for spændende henvisninger, og brugsanvisninger vil
kunne illustreres med levende billeder. Til Lykke, du gamle.
Erling Dujardin
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Personerne på billedet er på bagerst række: Martine - Hans - Christian - Simone - Marinus
- Niels og på forreste række Nielsine - Kristine - Louise - Johanne - Oldefar med Johannes
på skødet - Peter - Oldemor - Nikoline - Ane - Jens
At holde sølvbryllup i 1907 var sikkert lige så festligt, som når vi i dag holder
sølvbryllupper. Læg mærke til at på billedet over døren er lavet en æresport. Festen er
sikkert blevet holdt i familiens lille hus. Niels Christian Rask giftede sig i Blære kirke den
28. oktober 1882 med Ane Cathrine Christensen, datter af husmand og indsidder i
Svenstrup, Års sogn, Hans Christensen og hustru Karen Marie Jensdatter.
Niels Christian Rask var født og opvokset i Tolstrup, Års sogn. Som ung tjente han som
ungkarl i sommeren 1881, hvor han mødte Ane Kathrine Christensen fra Troelstrup i
Blære sogn. Hun tjente da i Svenstrup, Års sogn. Niels Christian Rask og Ane Kathrine
Hansen Christensen fik deres første barn Hans Christian den 29. april 1882. Parret fik
tilsammen 15 børn, men blev dog først gift da hun ventede barn nr. 2.
Niels Christian Rask var husmand først i Tolstrup ved Års, derefter på Veggerby hede, og
til sidst i Hjeds ved Veggerby. Fra omkring 1895-1902, har de tilhørt frimissionen, og fik

-86 børn døbt af missionæren. Den sidste af deres 16 børn Anton Johannes blev døbt i kirken
den 24. november 1906. Ane Kathrine døde i 1914 på Kamelianerklinikken, 51 år
gammel. Niels Christian Rask flyttede herefter til Trend Mølle og omkring 1927/28 til Års
og senere til Ålborg. Han giftede sig dog igen med Florette Magdalene Eleonora Jensen.
Der menes i slægten at Niels Christian fik en lille søn med Florette med navnet Herman.
Niels Christian døde i Ålborg i 1932 69 år gammel.
Vil du vide mere om denne slægt, kan du kigge på Karls hjemmeside
www.karlerikjensen.dk
Karl Erik Jensen

Masser af nye lægdsruller og kirkebøger på Landsarkivet
Så er der ingen undskyldning for ikke at komme på arkivet! Det nye år byder på
opstillingen af en lang række hidtil delvist utilgængelige lægdsruller og kirkebøger i
selvbetjeningsmagasinet - og samtidig er en lang række nyafleverede kirkebøger kommet
på plads på hylderne. Samlet drejer det sig om:
• 28 lægdsruller, som blev fuldt tilgængelige ved årsskiftet
• 75 kirkebøger, som blev fuldt tilgængelige ved årsskiftet
• 139 fuldt tilgængelige kirkebøger fra den seneste kirkebogsaflevering
Der kan stadig mangle enkelte kirkebøger - men så er det som hovedregel fordi, at de
IKKE er modtaget af landsarkivet endnu.
Fra Landsarkivets nyhedsmail

Slægtsforskere med aner i Frederikssund
Nu ligger den opdaterede udgave af ”Navneregistre til kirkebøgerne for sognene i
Frederikssund kommune” på Frederikssund Biblioteks hjemmeside www.frederikssundbibliotek.dk . Det er Uffe Mühldorff og Torben Larsen, der har gjort det store arbejde at
gennemlæse kirkebøgerne og skrive navnene ind i Excel, så man kan søge i alt eller i
udvalgte sogne (det kræver at man har Excel 2000 eller nyere installeret).
Se også indholdsoversigt og brugsanvisning på hjemmesiden. Når navneregistrene
ikke længere ses på forsiden ligger de stadig under "Lokalhistorisk Arkiv".
Susanne Persson, Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv

Husk indbetaling af kontingent!
Har du husket at betale dit kontingent eller bladabonnement for 2006? 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. 4/2005
eller indbetal via netbank på vores girokonto 2208628 (korttype 1). Beløbene kan du se på
side 2 i dette blad. Er beløbet ikke indbetalt rettidigt, modtager du ikke flere numre af
Slægt & Stavn.
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Digt i første numre af Slægt & Stavn i 1981
Nutidens mennesker søger
I arkivernes gamle bøger
fortidens mennesker som
de gerne vil vide om
er den slægt, hvorfra de kom
I stilhed og med flid
de bruger deres tid
bl.a. på at læse om
slægter, der gik og kom
gennem verden i fattigdom
Nutidens stolte jag
Efter tal er en sag
Som en skønne dag
Sætter stopper for
”Hvem forsker hvad” og hvorfor
Erna Frandsen Slægt & Stavn 1982

HVEM FORSKER HVAD?
En god måde at fortælle andre om hvad vi som
slægtsforskere går og forsker i til daglig. Bogen ”Hvem
Forsker Hvad” er gratis at sende indlæg til, skriv evt. hvad
du laver, søger eller mangler i din slægtsforskning. Ideen
med bogen er at skabe en kontaktmulighed slægtsforsker
imellem og kontakten stiger i takt med antallet af indsendte
indlæg. Måske er der allerede en som har forsket i din
slægt eller interesseområde og på den måde kan I dele
oplysninger og erfaringer.
Deadlines for indsendelse er 1. marts for hånd- og maskinskrevne og 1. april for indlæg
indsendt per. e-mail eller diskette til redaktøren Beth Jeppesen, Hjømegårdsvænget 6,
4621 Gadstrup, e-mail: info@hvemforskerhvad.dk
Gode råd og tips om udformning af indlæg kan ses på hjemmesiden:
www.hvemforskerhvad.dk - vælg indlæg til HFH

www.Anetavlen.dk
Husker du at bruge anetavlen flittigt. Blot et indlæg hver dag kan holde den i kog. Skriv
hvad du vil der har med slægtsforskning at gøre - tips, tanker, nyheder. Undlad at skrive
om nulevende personer. Det er ikke forbudt, men principielt af etiske grunde.
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Bogen om dig selv
Vi slægtsforskere har jo så travlt med at grave aner frem fra arkiver og gamle bøger og
mon ret mange af os har tænkt på kommende generationer af slægtsforskere og har skrevet
”Bogen om mig selv”?
Mange af os har erfaret hvilken oplevelse der er, når man mellem gamle papirer finder
”onkels Niels erindringer” eller en gammel dagbog, skrevet af en ens forfar.
Sådanne fund kan være en direkte opfordring til at skrive en bog om sig selv, om sin
tilværelse, sit arbejde, sine fritidsinteresser, om menneskene man traf, og meget andet.
En sådan bog skal selvfølgelig illustreres med alt hvad der findes i skuffer og gemmer, og
som kan belyse tilværelsen i en verden i lyst og nød, uro, forandring og udvikling.
Mange starter illustreringen med dåbsattester, karakterbøger fra skolen og eksamens
beviser, billeder fra de stillinger man har haft, virksomhederne, arbejdskammeraterne,
rationeringskortene fra krigens tid, fotos af væsentlige begivenheder i tilværelsen,
herunder ægteskab og børn.
Hvis man ikke er voldsom god og iderig til at bruge pennen, så er båndoptageren et
uforligneligt hjælpemiddel. Jeg har selv optaget mange familiemedlemmer på bånd, til
glæde for både nutidige og fremtidige slægter. I bogen om sig selv kan man jo også i et
særligt afsnit ”filosofere” over vor tids økonomiske, politiske og kulturelle hændelser.
Man kan også omtale og forklare ens egen fremgang og succes - hvorfor det gik så godt?
Eller hvad er årsagen til eventuelle fejltagelser og nederlag?
Der er klart, at det godt kan gå hen og blive en stor bog, men det kan virkelig også blive en
overmåde interessant og spændende bog. Den der far en sådan bog i hænde har faet et
overmåde værdifuldt kilde-materiale og et tidsbillede som mere end meget andet kan
fortælle kommende generationer om vor tid på godt og ondt, - og så har den direkte
tilknytning til egen slægt.
Henry Pedersen Slægt & Stavn nr. 2 1982

Gravstensregistrering - ikke kun i Sverige
Siden 1979 er der blevet registret gravestene i hele Sverige i en gravstensdatabase. Men nu
er svenskerne ikke længere ene om et sådan projekt. I Norge er det et nationalt projekt at
fotografere samtlige gravstene. Men nu kan vi danskere også være med til at fa vores
gravsten registret, kan vi læse i Slækt & Data. Præcis som mange historieinteresserede,
undrede Connie Løwert Nielsen og Leif Sepstrup i Jylland sig over at gravstene
ødelægges, smides ud og forsvinder for evigt. Men nu findes flere kirkegårde registret i
Ribe Amt - og kontrolleret! Alle læsevenlige gravsten er blevet "korrekturlæst",
sammenlignet med kirkebogsføringen. Databasen indeholder lige nu cirka 2.600 navne
samt bilder. Vi håber at denne gode ide vil brede sig med lynets fart til resten af Danmark.
Måske også et projekt for DIS-Danmark? For dig som er interesseret i de fa danske
gravsten kan du kigge på hjemmesiden www.aalsogn.webbyen.dk
www.genealogi.se og redaktionen Slægt & Stavn
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Bryggerhestens otium

Carlsbergs bryggerheste var nogle prægtige heste, der i to spand kørte deres ølvogne
igennem Københavns gader. De var ikke lydløse i trafikken og fik folk til at vende sig om,
når hovene slog hårdt mod asfalten, mens hjulene knirkede deres egen melodi. Men de
havde deres store værdi under krigen i 1940-45, hvor deres antal steg til 200. Ruten gik
igennem de store færdselsårer, Vesterbrogade, Gammel Kongevej, Istedgade og over
Rådhuspladsen, ned til Nyhavn og ud på Langelinje.
Efter krigen fortsatte de deres kørsel i samme adstadige tempo. De var nemlig bleven en
værdifuld reklame for landet og for Carlsberg. Turisterne var begyndt at komme og næst
efter Den lille havfrue var de store jyske bryggerheste de mest fotograferede motiver.
Men ingen kan kæmpe mod udviklingen. Som årene gik, forsvandt hestene lidt efter lidt
fra gadebilledet. De jyske bryggerheste måtte vige for de nye lastbiler, der kørte på benzin
og ikke på valset havre, guttet byg og hø. Carlsbergs heste blev passet i alle ender og
kanter, men benene kunne ikke holde til mere end 5-6 år på den hårde stenbro. De udtjente
heste kom ud i landbruget for at virke igen eller de blev slagtet.
I en avis læste jeg om en af de udtjente heste, der fik den gode skæbne. Ølkusken Mads
var faldet for aldersgrænsen samtidig som hans ynglings hest Blis gjorde det. Han ønskede
at købe den for dagsprisen, og flyttede med Blis ud til det gamle husmandssted, som han
havde sparet op til i mange år. Det lå langt ude på landet - uden for byens trafik og larm.
Staldmesteren på Carlsberg var oppe og snakke med direktøren og han kom ned igen med
gode nyheder. Hest og kusk kunne starte deres lange vandretur med muleposen fuld af
godt foder. Nedslidte begge to, men forude ventede deres nye otium stille og roligt på
dem. Et godt lille hus, det grønne græs og freden under den blå himmel.
Oda Henrieth Pedersen
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Hold rede på Bryllupsdagene

Caroline Marie Elisabeth Jørgensen og Laurits Einer Bendtsen,
blev gift i august 1906 på Københavns Rådhus. De kunne i 1931 fejre Sølvbryllup

Ved du hvad din næste bryllupsdag hedder?
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
12 '/2
13 år
14 år
15 år

papirbryllup
Bomuldsbryllup
Læderbryllup
Blomsterbryllup
Træbryllup
Sukkerbryllup
Uldbryllup
Bronzebryllup
Pilbryllup
Tinbryllup
Stålbryllup
Silkebryllup
Kobberbryllup
Kniplingsbryllup
Elfenbensbryllup
Krystal

20 år
21 år
22 år
23 år
24 år
25 år
30 år
35 år
40 år
45 år
50 år
55 år
60 år
65 år
70 år
75 år

Porcelænsbryllup
Turkisbryllup
Alliancebryllup
Tulipanbryllup
Karatbryllup
Sølvbryllup
Perlebryllup
Koralbryllup
Rubinbryllup
Safirbryllup
Guldbryllup
Smaragd
Diamant
Krondiamantbryllup
Jembryllup
Atombryllup

Kvartalsopgave: Hvad hedder bryllupsdagen i årene mellem 15 og 20?
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Morgenmusik til bryllupsdagen er meget brugt, men nok mest dér hvor vi fejer det store
sølvbryllup, hvor vi har været gift i 25 år. Men også til kobberbryllup er det blevet meget
morderne med halv æresport og hornmusik.
Hvem er det så, der kommer og spiller? Det er mænd i sort smoking og høj hat.
Morgenserenaderne ved sølvbryllup starter som regel kl. 6.00 om morgenen og ved
guldbryllup først kl. 8.00. Måske fordi man er blevet gammel og ikke er så hurtige på
benene til at komme ud af sengen i en fart. Herefter bliver man blæst ud af huset af
hornblæsere og troubadourerne. Som regel er det sange som ”/ østen stiger solen op”,” Det
er så yndigt at følges ad” og ”Svantes lykkelige dag”.
Selvom brudeparrene ved sådan lejligheder ser meget overraskede ud, når der uden for
døren står mellem 40-60 mennesker, kan de på magisk vis fremtrylle veldækkede
kaffeborde hvor de efter et par fornøjelige sange inviterer gæsterne indenfor til frisk
brygget morgenkaffe og velsmurte rundstykker, basser og gammel dansk. Ved sådanne
begivenheder spiller de festklædte musikere gerne videre og deler sanghæfter ud så alle
kan synge med. Brudeparret stiller op til bryllupsdans, ofte til tonerne af brudevalsen.
Hvordan finder vi så disse spillemænd? Mange af spillemændene har private hjemmesider,
her kan man høre sange og se repertoiret m.m.. Næste gang vi holder stor bryllupsfest, kan
vi f.eks. kigge på PARTY BRASS’S hjemmeside: www.godmorgenmusik.dk
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Startskuddet til Kenæssanceâret
2006 lød den 17. januar på
Kronborg med en udstilling om
renæssance-dronningen Sofie af
Mecklenborg, der var gift med
Kong Frederik II og mor til
Christian den Fjerde.
Slots- og Ejendomsstyrelsen har
arrangeret udstillingen ”Dronning
Sofies Brudekjole”, og designeren
Mads Odgård har iscenesat den
betagende og udtryksfulde rejse
gennem den unge dronnings liv,
fra hun som 13 årige i 1571 kom til Danmark for at blive gift med sin danske fætter Kong
Frederik II. I slutningen af 1500-tallet skabte Frederik II det Kronborg, vi kender i dag, og
som er et af Nordeuropas smukkeste og mest spændende renæssanceslotte.
Fra den 18. januar er udstillingen åben for publikum, der kan opleve den fascinerende
fortælling om Sofies liv som dronning, hustru, mor og forretningskvinde. Et centralt
element i udstillingen er en rekonstruktion af Sofies brudekjole. Kjolen var for datiden
noget helt særligt, syet af silkevævet karmoisinrødt fløjl. En kjole skabt til en magtfuld
dronning. Til kjolen hører en hue, der er besat med intet mindre end 2704 perler.
”Dronning Sofies Brudekjole” fortæller i et moderne udtryk et stykke danmarkshistorie og
byder samtidig på et indblik i en periode, der har lagt grunden til meget af den viden, kunst
og kultur, som vi kender i dag. Kronborgs publikum vil gennem renæssanceåret 2006
opleve mange arrangementer på Kronborg, der alle knytter sig til renæssancen med
forskellige temaer, f.eks. blomster, musik og mad.
Kild: Historieonline.dk

‘Ï L jie r ^rrnsetTåGen
Den 21. januar blev spændingen udløst, da det blev klart at "Lilleprinsen" - måske ikke
overraskende - skal bære navnet Christian. Amalienborgmuseet udstiller dåbstøj.
Hvis du har lyst til at se det fornemme dåbsudstyr på nærmere hold, kan du lægge vejen
forbi Amalienborgmuseet. Her udstilles dåbskjolen, døbefonden, guldfadet med tilhørende
fad og lysestager. Tingene kan ses fra fredag d. 27. januar til søndag d. 19. marts 2006. De
udstillede genstande vil indgå i den eksisterende særudstilling, "Kongerækken for børn" og
vidner om den slægtskontinuitet, udstillingen viser.
Kilde: Historieonline.dk
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O*» ÿnmtlic hvüitihe
Den 29. november 1925 blev Svend Aage Hansen og Valborg
Esther Eleonora Jensen gift i Brønshøj kirke. Svend var født 1.
november 1905 på Kapel vej nr. 9 af forældrene Peter Hansen og
Ida Marie Johanne Rømer, Esther var datter af Frederik Christian
Jensen og Jensine Jensen. Svend og Valborg boede allerede
sammen ved vielsen i 1925 i Bragesgade 21-1 i København.
Morfar og mormor havde mødt hinanden på Emdruplund
kafferisteri, hvor hun havde arbejde som pakkeriarbejder og han
som støberiarbejder. I deres sølvbryllupssang står der, ”det var på
’’Emdruplund” morfar fandt sig en dejlig pakke med klare øjne’’".
Emdruplund kafferisteri eksistere den dag i dag og er det sidste
kafferisteri i Danmark. Det har eksisteret siden 1874.
Morfar
Svend
blev
senere
sporvognsfunktionær ved Køben
havns Sporveje og kørte på linierne 2
og 6. Jeg mindes som meget lille
pige, at jeg har været med oppe foran
og ringe med klokken i sporvognen
der kørte til Ålholms Plads. Den
sidste sporvogn kørte d. 27. april
1969 fra Ålholm Plads til garagen.
Min mor fortalte ofte at han havde
kørt den sidste sporvogn linie. 5 i
garage. Men jeg har fundet ud af at
det skete d. 22. april 1972 og da
morfar døde d. 7. januar 1970, så kan den historie ikke passe.
Mormor og morfar flyttede som unge til en stor hjømelejlighed i Nyborggade 42, 4. sal.
lige overfor det gamle Østregasværk. Der gik ikke lang tid før hun ventede bam, det første
barn og så uden at være gift. Det nåede de så ca. en måned før nedkomsten med den første
søn i december 1925. Min mor Kitty Birthe blev født d. 25. april 1929 og en søn fik de i
1932, for til sidst at slutte med en lille pige i 1936. De er alle at finde i folketællingen fra
1940. Det var en svær tid sidst i 30’erne og i 40’eme. Mormor satte en ære i, altid at klæde
sine børn pæne og rene og uden huller i tøjet, det var meget vigtigt for hende. Strenge
regler i hverdagen var der også hos mormor og morfar. Mor har fortalt at som lille pige når
de havde gæster, var det ikke kutyme at sidde med i stuen sammen med gæsterne. Nej de
måtte blive i køkkenet eller på værelset og håbe på at der blev en småkage eller lign.
tilbage de kunne få. Søde faster Edith gemte dog altid noget i lommetørklædet til dem som
de fik, uden mormor opdagede det.

-16Mormors bror var frihedskæmper. Min mor har fortalt engang, at tyskerne kom for at lede
efter ham, han skjulte nemlig geværer på loftet for modstandsbevægelsen. Han havde gemt
sig under en sovesofa i et værelse og da tyskerne kom, sad mor og hendes søskende på
sofaen, og mens tyskerne stormede loftet smuttede han ud af køkkentrappen. Men
heldigvis fik de ikke fat på ham denne gang. Senere blev han taget og sendt først til
Horserødlejren og i 1943 blev han sendt til Stuthoff, hvor han under frygtelige kår sad i
koncentrationslejer indtil foråret 1945, hvor kom russerne kom og befriede ham og mange
andre. Men før de var rigtige frie, måtte de meget igennem og først da de kom til en lille
by Schweslin på grænsen mellem Østpommem og den tidligere polske korridor, var alle
fra Stuthoff der havde overlevet frie igen. De blev reddet og sendt til Sverige hvorfra han
senere kom hjem med De Hvide Busser men livet for Oswald blev aldrig det samme igen.
Mormor og morfar tænkte meget på ham under krigen. Da han kom hjem blev der holdt en
lille fest, for ham for hele familien, men hurtigt blev han indlagt på sanitorium for at
komme til kræfter igen. Han var så tynd som et skelet. De sagde, han kun overlevede, fordi
han havde spiste æggeskaller.
I Nyborgade nr. 38 boede familien Peterson. Familien bestod på dette tidspunkt af farmor
Ulla (Ulla Holga Alvilda), samt 5 børn. 2 drenge og 3 piger. Farmor var alenemor og
klarede sig godt. Ingen pral og ingen slinger i valsen hvad angik opdragelsen af de 5 børn.
Pengene var meget små, men farmor klarede sig ved at vaske tøj for folk og ved at vaske
trapperne i Nyborggade. Et job hun passede i rigtigt mange år. Det skal dog lige nævnes at
da farmor var højgravid med den sidste datter i 1932, var hun ude og vaske trapperne. Hun
fik veer og måtte gå ind og føde i lejligheden, men inden da bad hun fru Helleskov, der var
veninde med farmor og som boede i lejligheden ovenpå farmors, om at lade spanden stå,
for hun skulle nok komme tilbage, når hun havde født, og vaske færdig. Det gjorde hun og
fik sin løn - for det var jo den, hun ikke kunne undvære.
Men hvor var farfar? Jo, han var blevet smidt ud
hjemmefra, i flere omgange endda i årene fra 19281932. De var blevet endelig separeret i 1932 pga.
”udenomsægteskabelige” problemer. Dog var farmor
ikke sikker i sin sag i årene der fulgte. Han kunne nok
charme hende og brand godt så han jo ud. Derfor tog
hun ham tilbage flere gange og blev da også gravid
med ham igen mens det stod på. I breve til magistraten
skriver hun flere gange at sagen skulle trækkes tilbage,
hvorefter hun 14 dage senere begærer skilsmisse igen.
Sådan kører det i et par år, indtil hun tog en endelig
beslutning om at nu måtte det ende. Farfar Peter
Villiam var kusk på Carlsberg, opnåede i 1928 at fa 3
børn med 3 forskellige kvinder, der alle søgte om børnebidrag inden han ville flygte med
båden til Amerika fra merikakajen som de skriver i breve til magistraten. Efter sépara
tionen flyttede farfar ind hos sin kæreste Ketty som han boede hos indtil sin død i 1954.
De fik ingen børn sammen. Ellers boede han også i sit lille kolonihavehus i Islev.
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svigerbørn og børnebørn samt oldebørn (efterslægten tæller 65 personer i alt efter hende).
Jeg kan huske, at da vi var små fik vi altid 1 kr. af hende, når hun så os, for som hun sagde
"så kunne vi købe os en iskage". Vi børn kiggede altid på denne krone og hurtigt måtte far
op med pungen for at spæde til, for hvis vi skulle havde en is dengang i 70’eme, for da
kostede den omkring 6 kr. Farmor blev 83 år gammel og døde i 1987 uden et eneste gråt
hår på hovedet. Se det var en rigtig farmor.
En af drengene min farmor fik, var min far Jørgen Villiam, født 25.
juli 1926. Far var som dreng én af Nyborggades rødder. En dag jeg
var på rigsarkivet, for at finde folketællingen fra min far og mors
barndom, fandt jeg også alle navne på deres bamdomskammerater.
Jeg satte mig for at skrive navnen op på naboernes børn, alle i
samme alder som far og mor og viste det til min mor. For min mor
kom der nu en masse minder frem hos hende fra dengang, som hun
helt havde glemt. Det var en sjov måde at få mor til at fortælle om
sin barndom på.
Under krigen ”drillede” alle drengene fra Nyborggade tyskerne. Fra Østregasværks tag
skød de med sten ned på tyskerne, hvorefter de hurtigt måtte have benene på nakken for at
komme væk i en fart, så de ikke blev snuppet. Der gik ikke længe, så havde tyskerne
afspærret hele Østregasværk
af, så ingen kunne komme
ind på grunden. Når farmor
var ude, kunne de fra hendes
vindue skyde med sten og
ramme tyskerne over på den
anden side af plankeværket,
der var blevet opsat. Dette
gjorde de, når det blev mørkt,
og lyset var slukket, så
tyskerne ikke kunne se
X2)rengene fra Nyborggade, fa r som nr. 2 fra venstre forrest rk.
hvorfra stenene kom.
En dag gik det op for min mor og far at de boede i samme gade. Teenageårene blomstrede,
og hurtigt blev de kærester. Som årene gik, blev det mere og mere alvorligt og en dag, da
min far kom op for at hente min mor, var det min morfar der åbnede. "Hvad vil du?"
spurgte han...Jtf han ville jo gerne snakke med Birthe... og vupti så var han smidt ned af
trappen...Ikke tale om at den rod skulle omgås morfars lille Birthepige. Men far var
stædig, og han blev ved uden held i mange år. Men morfar var ligeså stædig. I mange år
var min mor og far kærester i hemmelighed, indtil den dag min far skulle ind som soldat.
Min morfar havde nok tænkt, at nu slap han endelig for at havde ham rendende og mor fik
lov at gå med ham. Far var soldat under krigen og skrev mange breve hjem til mor, der alle
blev gemt, af mormor. Først da far kom hjem efter krigen og stadig elskede mor fortalte

-18mormor mor om brevene, og hun fik dem så udleveret. Men far og mor måtte vente lidt
endnu med at fa hinanden, for mor skulle først havde en uddannelse. Hun ville så gerne
være barneplejerske, men mormor mente at syerske det var bedre, så hun kom i lære på
Julius Hansens trikotagefabrik i 1944. Her var hun indtil 1952.
Endelig i 1950 blev mor og far gift. Brylluppet blev slået
sammen med mormor og morfars sølvbryllup d. 29. november
1950, eller som der står på deres sølvbryllupssang deres
”elskovsjubilæm”. Det har sikkert været morsomt. Mor og far
blev gift i Davids kirke i København, og hendes brudebuket
bestod af teroser og liljekonvaller. Mor og far var heldige at fa
en stuelejlighed i Heisegade. Morfar blev uendelig glad for far
som svigersøn, da han opdagede, at far var rigtig god til at
spille kort og skak og de fik rigtig mange gode stunder
sammen. Far blev igen indkaldt som soldat og sendt til
Tyskland for at være med til at genopbygge Hamborg. Dette
var noget, han sjældent fortalte om, for det havde gjort så stort
et indtryk på ham. Jeg tror, at han gerne ville ”glemme” det, dog undlod han aldrig at
fortælle os 4 søskende om krigens rædsler. Det var noget vi aldrig måtte glemme. Mens
han var i Tyskland blev der d. 8. november 1954 banket på vinduerne i Heisegade og
politiet kom for at meddele, at farfar havde begået selvmord. Han havde stukket hovedet i
gasovnen. Min far havde ikke megen kontakt med sin far, men naturligvis kommer en
sådan begivenhed som et chok. Selvom min søster kun var 3/2 år gammel dengang, kan
hun stadig huske politimændene der bankede på ruderne, hvorimod lillebror kan hun ikke
huske hvor var, han var da 1 år gammel.
Far fik arbejde hos Sølvsmed Christian Fog, hvorefter han blev ansat på Michelsen sølvvarefabrik. I 70’erne kom han sent hjem fordi Dronningens ørering, som de skulle lave,
var blevet væk. Alle badene
hvori smykker blev forsølvet,
var blevet tømt og efterset uden
held. Efter lang tids søgen blev
den fundet i kloakken, og alle
åndede lettede op. Far har også
forgyldt Guldæblerne der danser
på vand- strålerne hvert år på
Dronningens fødselsdag. Han
har også pudset og poleret og
vedligeholdte de store sølvløver,
som står på Rosen-borg slot i
København. Noget han var,
meget stolt af at være med til.
Som 50-årig fik han stillingen
som forsølver og direktør ved Luxor Metalvarefabrik i Vanløse. Dog måtte vi aldrig kalde
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som der var direktører. Her var han i mange år indtil sin pension.
Mor fik arbejde på Galle & Jessens chokoladefabrik som hun forlod i arrigskab.
Inspektøren var vist ikke populær og han lod chokoladebåndet kører hurtigere og
hurtigere, hvor mor til sidst lod det hele køre på gulvet og gik. Senere fik hun igennem far
arbejde hos S. Christian Fog. Efter hun fik 2 børn og var gravid med nummer 3, besluttede
far og mor i 1962 at flytte til Rødovre. Det var en stor beslutning for dem, for det var jo
næsten ude på landet. Men de flyttede, og mor mistede barnet under flytningen.
Hurtigt ventede hun sig på ny med lille mig og efter at have arbejdede i et par år syntes
hun, at det blev for meget med børn derhjemme og et fuldtidsarbejde. Derfor valgte hun at
blive dagplejemor i Rødovre kommune, hvor hun nåede at være ansat i 21 år. I de sidste
år, før hun blev pensionist, arbejdede hun som pædagogmedhjælper i diverse vuggestuer
og Børnehaver i Rødovre. Mor elskede arbejdet med børn.
Min familie har aldrig været helt som andre og samtidig med at mor fik en lille efternøler i
1970, fødte min søster en datter samme år, dog 3 måneder før mor fødte. Mor var først
ikke helt begejstret sådan at vente sig sammen med datteren, men senere fik de dog rigtig
megen glæde af hinanden, ikke blot både mor og datter, men også onkel og niece, der
voksede op sammen og kom i sammen klasse i skolen.
Min barndom er fyldt med skøre og
sjove minder. Jeg kan huske, at far var
foldboldstræner for gadens unger i
Nørrekær. Hver lørdag og søndag kørte
han 12 knægte i sin lille grønne
(tjekkiske) Sumbeen til kamp rundt om
på Vestegnen. Alle 12 i samme bil.
Dengang sad de bare oven på hinanden,
så kunne alle jo være der. I bagage
rummet var en kasse røde sodavand,
som de kun fik, hvis de vandt kampen.
Jeg kan også huske, når han om
sommeren kom hjem fra arbejde. Så
fyldte han igen bilen med unger fra
gaden, der havde lyst til en svømmetur og kørte ud til stranden i Køge bugt, hvor vi
badede. På parkeringspladsen fik vi alle sammen ordre om ikke at kalde ham far, men
onkel. Så virkede han ikke så gammel, syntes han.
I vores lille kolonihavehus i Ballerup,(som dengang var på landet), havde vi også mange
oplevelser. Hver Sankt Hans aften stod far i køkkenet og bagte æbleskiver, mens hele
familien, børn, kærester, svigerbørn, børnebørn, papoldefar og papoldemor, papmormor,
farmor og gamle tante Ragnhil (farmors gamle veninde), der engang væltede lokumsspan
den i sommerhuset) tog til bålet for at se Heksen blive brændt af. Blev far færdig med
æbleskiveme, troppede han op ved bålet for at være sikker på, at heksen var kommet op,
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bordet veldækket på terrassen i kolonihaven. Ofte mødte han flere familiemedlemmer og
bekendte på vej hjem fra bålet, som han inviterede til æbleskiver. Altid var der gæster i
kolonihavehuset, som ikke var et gammelt hus, men et moderne sommerhus, (altså bortset
fra toilettet) og som far selv havde bygget. I havne dyrkede han alverdens frugter,
grøntsager og blomster. Også kirsebær, som vi aldrig måtte røre, før de var modne. Det
endte altid med, at de var blevet ædt af fuglene, der nåede at kravle ind under det store
grønne net, han havde tildækket det med, så vi aldrig fik smagt de flotte røde bær.
I 1975 kunne mor og far fejre sølvbryllup. Festen skulle holdes hjemme i lejligheden i
Nørrekær. I flere dage havde vi piger siddet og foldet åkandeservietter, lyserød og lilla,
moderne farver i 70’eme. Som det sig hører og bør, pyntede vi børn døren med en
æresport med blomster fra mors brudebuket. Intet skulle de vide, men på 12 sal er tingene
ikke lydløse, så mon ikke de havde en anelse. Dagen oprandt og om morgen kom alle til
morgenkaffe, naboer, venner og familie m.m. Til tonerne af Bo Bendixens ”/ dag er det
vores bryllupsdag” fra en lille rejsegrammerfon og nogle trut i en gammel trumpet, blev de
blæst ud af sengen. Jeg kan ikke huske mere fra om morgen, idet jeg kun var 10 år. Jeg
lam ikke huske meget fra dagen andet end vi hele eftermiddagen måtte folde
åkandeservietter til om aften, igen. Sofabordet var nemlig blevet vendt på hovedet i
soveværelse om morgen for, at gøre plads til gæsterne i stuen. I farten havde mor og far
trampet på alle servietterne da de skulle ud af sengen og de allerfleste var gået itu. Om
aftenen skulle der være fest i den lille lejlighed og alt gik fint, indtil papoldemor skulle
hjem. Hun var 87 og frisk men havde faet for mange cerutter og snaps, så da hun lænede
sig op ad wc-døren faldt hun lige ned i mors nye Zanussi vaskemaskine og tabte parykken.
Alle stod vi der med åben mund og polypper...”bar hun paryk?” tænkte alle. Nogle var
måske bekymret for, om hun var død, men det var hun heldigvis ikke. Nej hun rejste sig op
igen og sagde tak for en hyggelig aften og satte så parykken på plads. Ingen af os vidste at
hun bar paryk. Vi havde i rigtig mange år vores ”oldeforældre”, idet de blev gift igen og
igen og blev stadig kaldt oldefar og oldemor, selv om de ikke var det. Efterhånden havde
de samme alder som mor og far, da de nye ægtefæller ofte var yngre end de selv. Også
morfar fandt en ny sød dame som vi kaldte mormor Grethe, hendes nevø var operasanger.
Mor og far er her ikke mere, men vi børn har masser af minder at tage af. Minder vi selv
fortæller til vores egne børn nu. Vores slægtskrønike er ikke kedelig, synes vi selv. Jjeg
ved at både mormor og morfar og farmor og farfar og mor og far har oplevet en masse
spændende ting i deres liv. Dette var blot en brøkdel. Alle de mange ferier, de alle var på,
er ikke blevet fortalt, ej heller alle skandalerne, der er i alle familier er blevet fortalt.
Skulle jeg fortælle det hele, ville det fylde rigtigt mange blade
Mange ideer kan gives videre, nok kender vi til historierne, der altid bliver fortalt ved
pinse og julefrokoster, men en dag, når vi ikke er længere, hvem skal så fortælle dem...?
Skriv dem ned til eftertiden.. .optag dem på bånd eller lign. De er rigtige sjove at have.
Gitte Bergendorff Høstbo
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Bogomtale:
Jørgen Green: Slægtsforskerens ABC, en håndbog for alle som beskæftiger som med
slægtsforskning. Forlaget Grifo, 2005. kr. 198,00 ISBN 87-89466-52-7
Alfabetisk opslagsværk med forklaring på udtryk fra kirkebøger, militære stamruller,
retsudskrifter, skiftebøger og andre arkivalier, oplysninger om, hvordan man finder de
forskellige informationer og reglerne for adgangen hertil, samt hvordan man kommer i
gang med sin slægtsforskning. Desuden beskrivelse af en række politiske og sociale emner
med henblik på, at sætte den konkrete slægtsforskning ind i et historisk perspektiv. Med
litteratur-henvisninger og internetadresser.
Tekst fra biblioteksanmeldelse: "En opslagsbog for slægtsforskere, et emne der siden
Albert Fabritius & Harald Hatts 1. udgave af "Håndbog i slægtsforskning" 1943 har kastet
mange andre solide udgivelser af sig og også altid har nydt en trofast brugergruppes
bevågenhed. Indenfor de seneste år er der tillige udkomne titler med fokus på brug af PC
og Internet indenfor slægtsforskningen.
Denne bog indledes med tre korte afsnit om at komme i gang, om Internet og
slægtsforskning og endelig om arkivbesøg. En intro der fører frem til hovedafsnittet: en
alfabetisk opslagsdel på 300 sider hvor forfatteren med både korte og lange opslag, alle af
leksikalsk tilsnit, belyser relevant færden indenfor en række delemner: godsarkiver,
kirkebøger, lægdsruller, håndværkerlav, tyendeprotokoller m.m.
Terminologien signalerer tydeligt historieforskning og -skrivning og forfatteren synes dels
at informere kyndigt om emnet, dels at anvise hvordan man kommer videre: på nettet, til
andre institutioner, arkiver - et indenfor slægtsforskningen ofte stillet spørgsmål og kendt
problemstilling. En udgivelse der føjer sig fint blandt og som synes at supplere nyere og
ældre titler indenfor området, og som endelig også må formodes at påkalde sig
opmærksomhed fra fagets udøvere, såvel læg som lærd.
Lone Wredstrøm

Sankt Peders Stræde:
Strædet er opkaldt efter Petri Kirke. Det latinske ’Petri’ blev dog ikke brugt i
folkemunde, for strædet blev aldrig kaldt andet end ’Sankt Pers Stræde’. I 1589
omdannede adelsmanden Christoffer Valkendorf en gammel klosterbygning i Sankt
Peders Stræde til kollegium. Valkendorfs kollegium er Skandinaviens ældste og
husede ved oprettelsen 16 fattige studenter. Berømtheder som Johannes Ewald,
N.F.S. Grundtvig, St. St. Blicher, B.S. Ingemann og Herman Bang har boet på
kollegiet. I Sankt Peders Stræde lå også den kendte vinstue ’Godtkøb’, hvor
studenter og kirkegængere samledes for at slukke tørsten. ’Godtkøb’ fandtes allerede
på Christian IV’s tid og var en slags protest mod den konkurrerende vinstue
’Dyrkøb’, der, som navnet antyder, ikke serverede en billig kop øl.
Amager-bankens magasin Økonomi & kultur
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Rådstuearkiver
Rådstuearkiverne er købstædernes "byarkiver” indtil slutningen af 1868. Rådstuearkiverne
rummer mange forskellige oplysninger. Her findes f.eks. kæmnerens, fattigkomissionens
og skolekommissionens arkiver.
I rådstue- eller borgerskabsprotokollen finder man navnene på de personer, der fik
borgerskab i byen. Rådstueprotokollen indeholder også magistratens forhandlinger.
I ældre tid - indtil 1682 (1805) var den også protokol for rådstueretten. Det var en
domstol, der bl.a. kunne dømme i civile sager, f.eks. om handel og lignende.
I konsumtions- og accisseregnskaberne kan man læse om byens handel, og dens økonomi
afspejler sig i kæmnerens regnskaber.
I Landsarkivets område er bevaret mange rådstuearkiver.
Tallet i parentes er årstallet for det ældste materiale i arkivet.

Sjælland
(1660) København —
findes på Kbh ’s Stadsarki)
(1448) Køge
(1682) Roskilde
(1728) Frd.sund-Slangerup
Frd.værk (intet bevaret)
(1509) Helsingør
(1617) Hillerød
(1513) Holbæk
(1499) Kalundborg
(1669) Nyk. Sjælland

(1459)
(1646)
(1662)
(1694)
(1760)
(1540)
(1716)
(1649)
(1690)
(1549)

Korsør
Ringsted
Skælskør
Slagelse
Sorø
Næstved
Præstø
Stege
Store Heddinge
Vordingborg

Lolland og Falster
(1455)
(1601)
(1677)
(1662)

Maribo
Nakskov
Nyk. Falster
Nysted

(1762) Rødby
(1678) Sakskøbing
(1651) Stubbekøbing

Bornholm
(1757) Allinge-Sandvig
(1772) Hasle
(1741) Neksø

(1723) Åkirkeby
(1708) Rønne
(1726) Svaneke
Kilde: www.sa.dk

Slægtshistorisk forening
for Storkøbenhavn.
www.genealogi-kbh.dk

Husk generalforsamlingen d. 8. marts 2006
VEDTÆGTER
1. Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.
Foreningens hjemsted er København.
2. Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats - oplysende
foredrag, ekskursioner o.l. - at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode.
3. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der betales intet indskud, men
kontingent for det pågældende år, idet der dog ved optagelse efter 1. juli kun betales halvt kontingent.
Er kontingentet ikke betalt senest 3. måneder efter forfald, slettes medlemmet og kan herefter kun
Genoptages, mod betaling af restancen. Rettidig udmeldelse skal være bestyrelsen i hænde senest ved
udgangen af december måned. Regnskabsåret er kalenderåret.
4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen
hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af
bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Til den ordinære
generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår.
Valg af medlemmer til bestyrelsen & 1 suppleant.
Valg af revisor & 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Evt. indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, sekretær og kasserer. Valgene gælder for 2 år med afgang hhv. 3 og 4 medlemmer hvert år,
første gang, efter lodtrækning. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til løsning af
specielle opgaver.
5. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog
2/3 af de fremmødte medlemmers stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt et enkelt
medlem, forlanger det.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for det pågældende år være betalt.
6. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
7. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor.
Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle ejendom og
formue bedst kan anvendes, til fordel for slægtshistorisk forskning.

Slægtshistorisk forening for
Storkøbenhavn
Red. Gitte Bergendorff Høstbo,
Obovej 14, 2730 Herlev.
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Glædelig nyhed
Genåbning af landsarkivernes læsesale om mandagen
Fra og med mandag den 8. maj vil vores besøgende igen kunne komme på
landsarkiverne om mandagen. Vi håber det bliver til glæde for vore mange brugere.
I 2002 måtte Statens Arkiver på grund af reducerede bevillingsrammer tage den tunge
beslutning at lukke landsarkivernes læsesale om mandagen.
I november 2005 blev der indgået en bred finanslovaftale på kulturområde. I aftalen
blev der bl.a. afsat 3 millioner kroner årligt i perioden 2006-2009 til at forbedre
publikumsbetjeningen i Statens Arkiver.
Statens Arkiver har fundet det naturligt at anvende en del af denne ekstrabevilling til
at genåbne landsarkivernes læsesale om mandagen i de kommende fire år. Åbningen
vil blive iværksat så snart de tilhørende ansættelser er gennemført, dvs. 8. maj.
Hvordan den resterende del af bevillingen bedst udnyttes til at give så omfattende og
målrettet en forbedring af vores publikumsbetjening som muligt, er endnu ikke
fastlagt.
Statens Arkiver 19. januar 2006

