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Fra Foreningens vellykket forårsudflugt i maj 2006, 
fik  vi vist den største bog der fandtes på Landsarkivet i Lund.
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Forårsudflugt 2006
Forårsudflugten 20. maj 2006 blev en bragende succes. Vi havde en rigtig 
dejlig udflugt. Bussen var helt fyldt op denne gang og det var første gang i 
den tid, jeg har været med til, at arrangere forårsudflugterne, at jeg har 
oplevet dette, selv om vi har været meget tæt på de andre år. Så det er jeg 
nu godt tilfreds med og stolt over. Vejret holdt heldigvis tørt, lige indtil vi 
skulle hjem og havde sat os ind i bussen. Turen i år gik til det smukke 
Skåne med første stop på Landsarkivet i Lund, hvor vi blev delt i to hold og 
fik en grundig rundvisning. På vores hold havde vi en fantastisk levende 
rundviser, Rolf Johansson, der viste os den ældste kirkebog, den tungeste 
kirkebog, den største kirkebog og meget, meget mere. Men jeg er helt 
sikker på, at andet holds rundviser var lige så spændende en fortæller.
Da vi næsten ikke kunne løsrive os, måtte vi stoppe, for vi havde en bid vej
til det smukke hvide slot Bosjökloster. Turen til klostret var dog ikke så lang, som forventet, så 
tiden kunne vi god have brugt på Landsarkivet. Klostret ligger ved den store Östra Ringsjö. Efter 
først et lille kig på egen hånd fik vi en guidet tur af godsejeren Thord Bonde selv. Han var også 
en meget levede fortæller, der fortalte alt om slottet og dets omgivelser. Også historien om 
Elonora Christine og Corfitz Ulfeldts ophold på det smukke kloster, som de ejede for en kort 
periode blev fortalt. Thord Bonde selv var meget interesseret i, at finde efterkommere af disse, 
især levende. Det skal da nævnes, at han selv er en efterkommer af disse to spændende personer. 
En tur i kirken blev det også til med smukt musik.

Vi mødte et brudepar på klostret, der skulle giftes efter vores rundvisning i 
kirken. Vi spiste en dejlig svensk frokost på slottets restaurant, hvor 
forpagteren betjente os godt. Et lille kig i den røde butik hvor alt, lige fra 
svenske knager til hjemmestrikkede uldtrøjer og jakker til urtepotter m.m. var 
at købe, men det var nok godt, dankortet var glemt derhjemme i mit tilfælde.
Gennem flere århundreder var Bosjökloster det rigeste kloster i Danmark 
med en meget høj anseelse. Klostret bevilligede aflad til alle, som besøgte 
det. For at blive optaget på klostret måtte novicerne have store gaver med sig. 
Det var derfor kun velhavende familier, der søgte til klosteret, for her at få en 
god opdragelse til deres døtre. Bag kirken findes mange af nonnernes grave

hvor gravstenen er runde, disse kunne ses på vores besøg på klostret.
Alt i alt havde vi alle en rigtig god tur. Det var i hvert tilfælde hvad meldingerne var, da vi nåede 
til vejs ende ved Herlev Station. Enkelte fortsatte til Ulrikkenborg plads.

Gitte Bergendorff Høstbo
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En ”sølvbryllupskommentar” fra den gamle redaktør.
Da jeg modtog årets nr.l af ”Slægt & Stavn”, måtte jeg straks sætte mig ned, så overrasket blev 
jeg: Tænk, var det virkelig 25 år siden, vi lavede det første nummer!
Og ved at læse Gitte Høstbos og Erling Dujardins udmærkede små artikler om bladet og dets 
redaktører, mindedes jeg så dets første år.
Jeg havde jo selv foreslået på generalforsamlingen i 1981, at foreningen udgav et lille, 
upretentiøst blad, da jeg syntes, der manglede et sådant blad herhjemme, hvor alle kunne skrive 
frit om deres oplevelser i slægtsforskningen uden strenge krav om fremstillingsform, noteapparat 
m.m.
Forslaget faldt i god jord i forsamlingen og jeg blev spurgt, om jeg ville være den første 
redaktør. Det kunne jeg jo dårligt være bekendt at sige nej til, så jeg accepterede, selv om jeg 
absolut ingen erfaring havde med redaktionsarbejde. Men tak til de øvrige redaktionsmedlemmer 
fra dengang -  under meget hyggelige former fik vi bladet i gang.
Navnet ”Slægt & Stavn” var min kones forslag. Jeg kan ikke mere huske de øvrige ca.10 
navneidéer, og jeg har desværre ikke mere materialet fra dengang. Men jeg har altid syntes, det 
var et markant og slagkraftigt navn, som jeg stadigvæk kan glæde mig over.
Som Gitte Høstbo skriver, var vi selvfølgelig altid bekymrede for, om der var stof nok at bringe, 
men egentlig var foreningens medlemmer rimeligt flinke til at indsende bidrag og artikler, så 
noget egentligt problem blev det faktisk aldrig i min tid.
Den eneste skuffelse, jeg havde, var, at min idé med en konkurrence med genealogisk indhold i 
hvert nummer af bladet ikke slog an. Som Erling Dujardin skriver, var der kun 3 besvarelser af 
den første opgave om Estrups anetavle, men min gamle mor fik da en god tur, da hun påtog sig 
at aflevere gevinstflasken til den udtrukne vinder, en dame i Skibby. Jeg konkluderede, at 
opgaven nok havde været for omfattende, og indskrænkede derfor næste nummers opgave til blot 
at være 12 spørgsmål om folketællinger, stillet op som en tipskupon. Men det gav lige så få 
besvarelser, og så vidt jeg husker ingen rigtige. Så droppede jeg idéen -  men jeg synes egentlig 
stadigvæk, den er god!
Alt i alt må jeg sige, at jeg glæder mig over det nydelige lille blad, hver gang jeg modtager det, 
og jeg vil håbe, at det klarer også de næste 25 år. TIL LYKKE!

Svend Jacobsen, 
bladets første redaktør.

Vi på den nuværende redaktion, siger mange tak for det hyggelige og spænde tilbageblik om 
bladets historie. Samt tak for de rosende ord som glæder os meget.
Det skal dertil siges at dem for vi rigtig mange af, Tusind tak. Red.

Kejserinde Dagmars genbegravelse! Kejserindens kiste flyttes fra Roskilde Domkirke 
og stedes til hvile i zarernes gravkirke i Peter-Poul fæstningen i Skt. Petersborg den 28/9 2006. 
Kejserinden var gift med Zar Alexander d. III og mor til Zar Nicolaj d. II. Ruslands sidste Zar. 
Kejserinden sejles på et dansk orlogsskib til Rusland. Selve genbegravelsen vil blive overværet 
af Danmarks Dronning Margrethe og Prinsegemalen Henrik.
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Københavns Befæstningsdag søndag d. 24. september 2006

For 6. år i træk afholdes Københavns Befæstningsdag og som de sidste 4 år er det den sidste 
søndag i september, i år altså den 24. september. Så sæt X ved denne søndag.
Det er en dag, hvor der sker mange ting på det der kaldes ” Københavns nyere Befæstning”, 
hvilket er et anlæg udført i tiden fra 1886 til 1918, og som omfatter Vestvolden, Forter og 
Batterier i den nordlige omegn, ved Mosede og på Amager, samt Søforter ude i Øresund. Hele 
dette anlæg er et af verdens bedst bevarede samlede storbybefæstningsanlæg.
D. 24. september vil der være mange aktiviteter i gang på flere af disse anlæg, bl.a. 
friluftsgudstjeneste, rundvisninger, skydning med modelkanoner (Dansk Kanonérselskab), 
fåreklipning, guidede cykelture, veteranflyvere og meget mere, fra Fortunfortet i nord til Mosede 
fort i syd. Flere af arrangementerne er egnet til familier med børn.
Måske har I forfædre, der har været med til at bygge noget af dette kæmpeanlæg, eller de har 
måske været der i deres soldatertid. Så brug d. 24. september til en befæstningstur, der er både 
natur og kultur.
Fra ca. 1. september kan der læses om Befæstningen og arrangementerne d. 24. september på 
www.kbh-befaestning.dk, der vil også til den tid komme en lille folder ud på biblioteker m.m..
Vil man vide mere om Vestvolden, så kom der i november 2005 en ret detaljeret bog:” 
VESTVOLDEN. Fra fæstningsværk til idyl.” Skrevet af Tom Wismann.
Den kan ses og bestilles på: http://www.vestvolden.com/

Af Tage Eibøl

Har du svenske aner? Som tak for at foreningen har hjulpet SVAR i Sverige (Svensk 
arkivinformation), har foreningen fået gratis adgang til deres hjemmeside www.svar.ra.se med 
mange gode svenske databaser. Hvis du er medlem af foreningen kan du sende en mail til 
janhb@mail.danbbs.dk med oplysning om dit medlemsnummer. Så vil du pmodtage 
användernamn og lösenord til siden. Tilbuddet gælder til juni 2007. Men husk at opgive 
medlemsnummeret. Husk at användernamn og lösenord er til personlig brug.

Nyt format! Bladet denne gang kan se en smule anderledes ud end det plejer. Dette skyldes 
at hele bladet denne gang er lavet i en stor A5 format. Der skal nok lidt justeringer til de næste 
par blade, men dette skyldes en letter gang for trykkeriet. Så fremover når du sender artikler til 
bladet, vil jeg blive meget glad for hvis de er skrevet i A5 format i pkt. 10. Hvis ikke det er 
muligt, finder vi også ud af dette.

Gitte Bergendorff Høstbo

Ny Formand i SSF! I slægten nr. 34 kan der læses at SSF har fået ny formand Gitte 
Bergendorff Høstbo. Bestyrelsen består desuden også af næstfmd. Jytte Skaaning, Kass. Svend 
Aage Mikkelsen, sekr. Kit Bisgård, best.medl. Knud Rahek Frederiksen, suppl. Nicolai 
Johannesen. SSF fejer sit 25 års jubilæum d. 6-8 oktober 2006 på Nørgaards Højskole i 
Bjerringbro. Tilmelding i Slægten nr. 34. Temaet i år er ”Fortæl Slægtens historier”.
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Selvbetjeningsmagasin på Rigsarkivet
Hvilke arkivalier er der?
I selvbetjeningsmagasinet er opstillet folketælling 1930 (for hele Danmark) og folketælling 1925 
(kun for København, Frederiksberg og Gentofte) samt folketællingerne fra Ribe amt, Slesvig, 
Holsten, Ostindien, Færøerne og Grønland.
Desuden står til selvekspedition bl.a. erindringsmedaljeansøgninger vedr. de slesvigske krige 
1848-1850 og 1864, københavnske skattemandtal 1743 og 1762, Nyboders husbøger, Søetatens 
divisionsbøger og mandtalsbøger, hovedruller for Holmens faste stok og indfødsretsmatriklen. 
Ydermere er der opstillet nogle mikrofilm, bl.a. af amtsregnskaber.
Endelig er der Kraks Vejviser for København.
Hvor er det? Selvbetjeningsmagasinet er i to etager. Det er placeret bag rummet med 
reserverede arkivalier. Fra læsesalen går man gennem glasdøren til rummet med reserverede 
arkivalier, videre gennem en dør og videre til højre ud i selvbetjeningsmagasinet. Følg skiltene!
Bemærk, at også folketælling 1921 nu også er til selvekspedition, nemlig i form af mikrokort, 
som er opstillet på hovedlæsesalen.
At finde! Man henter selv materiale fra selvbetjeningsmagasinet. Der er på begge etager 
markeret, hvor de enkelte arkivgrupper er placeret, og der er opstillet detaljerede registraturer 
over de mest omfattende grupper, fx folketællingerne.
At låne! Når man låner en pakke, film eller håndbog, skal man på dennes plads anbringe det blå 
skilt med nummeret på den plads på læsesalen, man sidder på. Bemærk, at man kun må låne 1 
pakke, film eller bog ad gangen!
At benytte! For benyttelse af arkivalier og film gælder de normale regler med hensyn til 
forsigtig brug, kopiering osv.
At stille på plads! Efter brug skal man selv stille de lånte materialer på plads i magasinet. Det er 
meget vigtigt, at de kommer tilbage på korrekt plads, og at man bringer det blå skilt med 
læsesalsnummeret tilbage til pladsen på læsesalen.
Bemærk, at man ikke kan reservere materiale fra selvbetjeningsmagasinet til senere brug.

Statens arkivers hjemmeside www.sa.dk

40 ældre himmerlændinge stillede for 3-4 år siden op til en frivillig DNA-test.
De 40 personer skulle nemlig tilhøre slægter, der kan føres meget langt tilbage i historien. Deres 
DNA skulle sammenlignes med tilsvarende prøver, foretaget i flere forskellige landsbyer i 
Norditalien. Beboerne i disse Norditalienske landsbyer, har i århundreder ment, at de 
nedstammede fra kimberne. Kimberne drog hærgende igennem Midteuropa for 2000 år siden. 
Mange historiske kilder hævder, at kimberne kom fra Himmerland. Resultatet af testen kom i 
sidste uge og mange blev skuffet. Det vidste sig nemlig, at beboerne i de Norditalienske 
landsbyer,slet ikke havde noget tilfælles med himmerlændingene i Danmark.
Vi har tidligere i Slægt & Stavn, brag artikel om emnet, men kan nu lukke denne historie med 
det triste svar. Redaktionen.
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Angående faderskabssager
I Slægt & Stavn nr. 2 maj 2006 bragte vi artiklen ”1 mange familier går der en historie!”. 
Det er med stor glæde at der har været stor respond på denne artikel om emnet, vi bringer 
her to spænde artikler der har oplevet noget af det samme som Gyda Mølsted.

I min slægtsforskning er jeg flere gange stødt på barnedåb, hvor en eller anden er blevet udlagt 
som barnefader. Foranlediget af Gyda Mølsteds artikel fornylig kan jeg genopfrisket et par 
interessante tilfælde:
Først vil jeg nævne, at min tipoldefaders ældste søn Lorentz gik i lære som møllebygger ved en 
mølle i nærheden af Dronninglund og siden arbejdede ved faget flere steder i Vendsyssel. Som 
svend gjorde han naturligvis adskillige ”bekendtskaber". Tilfældigvis faldt jeg over nogle ved 
mit arbejde med min talrige slægt nordenfjords. Jeg havde fået den vane, når jeg stødte på et 
interessant for- eller efternavn at notere mig det og gå det nærmere efter senere. Og Lorentz var 
et sådant på disse kanter. Resultatet var at i løbet af 1830'erne blev Lorentz udlagt tre gange: 
Først hos en møllerdatter i Aså. Siden to gange i Ørsø i Dronninglund sogn. Børnene blev alle 
tre gange døbt med efternavnet Lorentzen eller Lorentzdatter. Et af dem blev senere gift ind i 
hans slægt, idet en datter af hans lillebroder giftede sig med en af dem fra Ørsø. Det kan kun 
tyde på et fortsat godt bekendtskab.
Et andet eksempel: Peter med det usædvanlige mellemnavn Hieronimus, søn af en anden 
tipoldefader, blev i sin fødeby Østerhassing udlagt som barnefader til en dreng. I kirkebogen 
står, at han blev udlagt men fralagde sig faderskabet. Man kan vel tænke, at han som så mange 
friske fyre har sagt, at det sagtens kunne være en hvemsomhelst anden! Men pigen holdt på sit, 
og for al fremtid tydeliggjorde det ved, selvom hun ikke kunne give barnet et efternavn i relation 
til den udlagte fader, så dog at give det dennes fornavne. Barnet kom til at hedde Peter 
Jeronimus, og som efternavn fik det, ikke pigens eget, men lokalitetens, som man ofte brugte til 
børn af usikker her-komst. Det blev derfor døbt Peter Jeronimus Østerhassing. Først seks år 
senere fik pigen et andet barn (uægte). Denne gang fik det et rigtigt efternavn: Nielsdatter, udlagt 
fader Niels Jensen). Den postulerede fader til Peter havde da forladt ungkarlestanden og endelig 
giftet sig. Så hvis pigen havde gået al den tid og håbet, var det nu slut!
I det ene tilfælde var udlæggelsen offentlig og godkendt, i det andet benægtet og siden 
negliseret. Der var ingen senere forbindelse til min slægt. Drengen var først tjenestekarl lokalt 
og flyttede dernæst hurtigt bort fra Østerhassing. Bla. var han en tid medhjælper hos en gartner 
på Østerbro, som dengang var uden for byen.
Et tredje tilfælde er noget speget: En slægtning, Lars, var landbrugselev på en større gård på 
Sydstevns, og blev her fader, til et barn. Han blev godt nok udlagt som barnefader, og hævdede 
senere (men han var gennemgående utroværdig), at han absolut ville gifte sig hæderligt med 
pigen, ("som en mand af ære”, som han langt senere har fortalt et familiemedlem, der har skrevet 
familiens historie). Dog viser kirkebogen, at han end ikke var til stede ved dåben, men blot 
havde sendt præsten en skriftlig vedkendelse fra sin plads på Amager. ("Som barnefader var 
udlagt tjenestekarl Lars Jensen på Amager, som skriftligt har vedkendt sig som Barnefader") 
Det vil altså sige, at i sager om udlæggelse har denne og andre præster forespurgt eller sendt en 
forespørgsel til den udlagte fader. Yderligere var der som faddere blot nogle fra pigens hjemegn
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og ingen fra hans. Alligevel har han siden malende beskrevet, hvordan nogen fra hans egen 
familie, trods snestorm, havde opsøgt godsejeren på pigens arbejde, mens hun var gravid, og hun 
puklede med mælkespande og derefter sagt god for hende. Men vielsen blev ikke til noget før 
året efter. Det har sikkert spillet en rolle, at Lars var søn af en rigtig bonde, mens hun kun var 
husmandsdatter. Hvad der er forhandlet om på et familieråd, kan man kun gisne om. Men gift 
blev de, og de fik et ledigt husmandssted i hans hjemby Sierslev.
Endelig kan man ikke forglemme de mange ulykkelige tjenestepiger, der ikke kunne tillade sig at 
udlægge deres husbond for et uægte barn, men tværtimod måtte lide den tort at blive jaget af 
gårde og gå fra det ene sogn til det næste. For intet sogn ønskede at måtte betale bistand til sådan 
nogen, men sendte dem skyndsomst videre til næste sogn, til en flink bonde måske gav dem 
ophold i laden, når de var på faldende fode.
Summa summarum: Min konklusion er, at for at fastlægge barnets efternavn, som i gamle dage 
entydigt henviste til faderen, plejede præsten først at kontakte denne, som så kunne acceptere 
eller ej. Moderen havde til gengæld ret til at bestemme barnets fornavn.

Verner As holt

Mere udlagt barnefader

Gæstgiver Henrik Laurits Glad med familie, billedet er fra ca. 1916

I Slægt & Stavn nr 2 skriver Gyda Mølsted en artikel om sin tipoldemor, der fik et barn uden for 
ægteskabet, hvor barnet fik samme navn som den udlagte barnefader, og hun spø'r om det er 
almindeligt og om andre har noget lignende. Jeg har det samme i min familie hvor min 
tipoldemor Christine Nielsdatter i 1824 i Nexø får en søn uden for ægteskabet. I kirkebogen står 
der: Haagen Nicolai Glad - moderen Christine Nielsdatter, til barnefader er udlagt styrmand
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Haagen Nicolai Glad. De blev aldrig gift, og den gode styrmand er som sunket i havet. Det er 
ikke lykkedes mig at finde noget om ham nogen sted.
Da jeg ikke har noget om styrmanden, kommer her lidt om sønnens videre skæbne. Moderen 
blev gift året efter med smeden i Nexø og fik en søn mere, men allerede da Haagen var 10 år 
gammel døde moderen, og han blev sat i pleje hos sin moster i Grønnegade. Efter 
konfirmationen tog han til Vestermarie for at tjene hos gårdejer Jens Hjort som tjenestekarl, men 
han ville være sømand, så senere tog han ud at sejle. Han bosatte sig i Dragør, hvor han boede 
hos Albert Larsen, Stormgade 3. Det førte til, at han i 1857 blev gift med den ældste datter i 
huset Maren. De fik 9 børn og bosatte sig senere i huset på Von Ostensgade 19, som han står 
som ejer af fra 1885.
Hans yngste søn Henrik Laurits Glad (min morfar) tog også ud at sejle, først som kok, senere 
som hovmester. Han blev gift med en Dragørpige Meta Petrine Strømberg. De fik også 9 børn, 
og efter nogle år i Dragør gik han i land, og de flyttede i 1904 til Christianshavn hvor de boede i 
Prinsessegade 18, senere til Christianshavns Torv 4, hvor han som gæstgiver drev Cafe Torvet, 
indtil huset skulle rives ned for at bygge Atlantic Bio.

John Ferling http://www.ferling.dk

Jødisk slægtsforskning
Onsdas den 6. December kl. 19.00 vil, Elsebeth Paikin, formand for JGS-Danmark, fortælle 
kort om jødisk historie, kilder og hjælpemidler til jødisk slægtsforskning samt Internettets 
mange hjælpemidler, hvoraf nogle vil blive demonstreret. Hun vil også medbringe en del 
databaser, som der vil blive mulighed for at søge i.
Send gerne forespørgsler eller efterlysninger i god tid inden mødet til mig på mail: 
elsebeth@paikin.dk -  eller pr. brev til: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 København 0.
Mange støder i deres forskning mod en mur af tilsyneladende uløselige problemer. Det kan fx 
være, at kirkebøgerne er brændt -  eller fuldstændig ulæselige. Men der er som bekendt mange 
andre problemer, der kan få én til at tro, at nu er man kommet så langt, som det overhovedet er 
muligt. Selv om det i nogle tilfælde er relativt let at finde en jødisk ane i Danmark, fordi de fleste 
jøder i meget lang tid kun boede i nogle enkelte byer i Danmark, så er nogle specifikke 
problemer knyttet til jødisk slægtsforskning.
Nogle kan fx pludselig finde en jødisk ane, og hvis denne ane ikke er med i en af de mange 
stamtavler, som Josef Fischer udgav i begyndelsen af 1900-tallet, så kan det godt volde kvaler. 
Især hvis denne jødiske ane er blevet døbt, for i sådanne tilfælde fik han/hun et nyt navn -  nogle 
gange nøjedes man med et nyt fornavn, andre gange blev både for- og efternavn udskiftet!
Men det er ikke det eneste problem mht. navne: Albert Dionis fik som den første jøde 
beskyttelsesbrev og blev i 1619 Christian 4.s første møntmester i Glückstadt. Han benyttede sig 
af mange andre navne fx: Albert Denis, Alvaro Denis, Albrecht de Nyes, Albertus Dionysions, 
Samuel Hyac, Samuel Jachja .... Et andet eksempel: Isak David (Hamborg)s søn Aron kan ifl. 
Navnetraditioneme gå under forskellige navne: Aron Isak, Aron David, Aron Hamborg, Aron 
David Hamborg, Aron Isaksen, Aron Isaksen Hamborg, Aron Isak Davidsen Hamborg, og hvis
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han fx er født i Fredericia: Aron Fredericia, og hvis han fx er ud af slægten Henriques så 
foreligger også muligheden: Aron Henriques -  for blot at nævne nogle mulige navne.
Nu skulle navneproblemer jo ikke volde erfarne slægtsforskere problemer, men det er en stor 
hjælp, hvis man kender til traditionerne og historien. Sefardiske jøder opkaldte fx deres børn 
efter levende slægtninge, mens Ashkenasiske jøder opkaldte børnene efter afdøde slægtninge!
Også stednavne kan volde problemer, hvis man søger efter den by, hvor familien stammer fra. På 
grund af de mange krige og deraf følgende skiftende grænser gennem tiderne er fx Lvov/Lwow, 
som nu ligger i Ukraine bl.a. identisk med: Lviv - Leopol -  Lemberg! - men ikke: 
Lvovo/Lwowo!
De første jøder bosatte sig i Danmark i 1600-tallet, senere kom flere til. Mange af dem blev 
assimilerede og integrerede og ikke så få konverterede til kristendommen -  og der findes faktisk 
en del danske præster med jødiske aner. Fra omkring 1880’erne kom der et stigende antal jøder 
til Danmark -  nogle blot på vej videre til Amerika, andre slog sig ned eller flyttede til andre 
skandinaviske lande. Fælles for dem var, at de flygtede fra pogromer, militærtjeneste og elendige 
levevilkår i Østeuropa. Flere kom til Danmark: Holocaustoverlevende efter 2. Verdenskrig, 
flygtninge fra opstandene i Ungarn og Tjekkoslovakiet og senere fra Polen, hvor antisemitismen 
brød ud i lys lue sidste i 1960’eme. Fælles for alle jøder er således den evige forfølgelse og deraf 
følgende splittelse af slægterne, fordi familiemedlemmer bosatte sig, hvor de kunne finde et helle 
for en kortere eller længere tid. Jødiske slægter er derfor spredt blandt folkeslagene og jødisk 
slægtsforskning er således i bogstaveligste forstand grænseoverskridende. Og det letter jo ikke 
forskningen! Et eksempel: I en jødisk familie (faderen kom fra Polen og moderen fra Tyskland), 
der til sidst slog sig ned i Danmark, finder man børn født i forskellige byer i henholdsvis 
Sverige, Norge, Tyskland og Danmark!
Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark (JGS-Danmark) blev stiftet i 2004 -for at skabe et 
forum for alle, der interesserer sig for eller arbejder med jødisk slægtsforskning og -historie -  
erfarne såvel som nybegyndere. Et forum, der muliggør udveksling af erfaringer, gensidig hjælp 
og kontakt mellem medlemmerne, samt giver øget viden om jødisk genealogi og historie gennem 
foredrag, workshops og selskabets nyhedsbrev: JGS-NYT. JGS-NYT udkommer 4 gange årligt 
og som eksempel på artikler i JGS-NYT kan bl.a. nævnes: ”Jødernes historie i Letland og deres 
emigrationshistorie - med eksempler på hvad kilderne kan fortælle” - ”Min gamle tante blev til 
en engel - Min tiptipoldefar brølede - En svigermor er altid god at have i baghånden” - ”Søger: 
Alperovich fra Kurenetz”. Et særnummer om ”Jøderne i Slagelse” er planlagt udsendt i løbet af 
efteråret. JGS-Danmark afholder omkring 8 møder årligt og arrangerer ture og omvisninger. 
Emnerne er meget varierende og spænder fra en enkelt dansk familie til jødernes historie i 
forskellige lande samt demonstration og vejledning i brug af de mange, mange online søgbare 
databaser. JGS-Danmark er medlem af Dansk Historisk Fællesråd og The International 
Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) - og dermed søsterselskab til de nu godt 
80 andre jødiske genealogiske selskaber verden over. Derudover samarbejder selskabet med 
JewishGens Scandinavia Special Interest Group (Scandinavia SIG) om fx indsamling og 
transskription af kilder, som efterhånden bliver indlemmet i JewishGens ”All Scandinavia 
Database”. De internationale kontakter er af stor betydning, da jødisk slægtsforskning og - 
historie som nævnt er grænseoverskridende, og selskabets arbejdsområde er derfor hele verden.

Elsebeth Paikin 
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Rotarymøde i Bellacentret

Hvert år afholder rotarianere deres kongresser rundt om i verden, og i år var det Rotary- 
klubberne i København - og Malmö området, der var gået sammen om at arrangere kongressen. 
Et kæmpe-projekt, når man anslår, at op imod 18.000 personer fra 130 lande ville deltage.
Bella centret i København var lejet til formålet, og en lang række hoteller i Storkøbenhavn og 
Malmö reserveret til den forventede invasion.
Københavnske og skånske rotarianere arbejdede sammen i mange grupper for at få det til at køre. 
Et af de helt store problemer var selvfølgelig logistikken -  hvordan får man bragt deltagerne 
frem og tilbage fra deres hotel til Bella centret og til diverse arrangerede adspredelser, f.eks. en 
tivoliaften og middag i Malmö - samt på privatbesøg hos danske og svenske rotarianere? En 
gruppe havde tilmed formået at få dronning Margrethe til at forestå den officielle åbning. På 
grund af hendes knæproblemer overtog kronprinsen og kronprinsessen hvervet. Set i den 
sammenhæng var det måske peanuts, at man havde bestemt sig for at tilbyde deltagerne en stand 
for GENEALOGY AND HERITAGE i Bellacentret. (Heritage betyder (kulturel) arv). Men ikke 
desto mindre blev det også planlagt under House of Friendship. En passende overskrift til et så 
internationalt arrangement.
Planlægning af ”Genealogy”
Allerede fra efteråret 2005 blev der holdt møder mellem København-Malmo og i den danske 
gruppe alene. Som Rotaryansvarlig i House of Friendship stod Ole Enggaard, med Trilby 
Gustafson som dansk koordinator. Hun er på en gang rotarianer og engageret i at arrangere 
slægtsture i Danmark for udlændinge, som søger deres danske rødder. Derigennem har hun 
opnået en fin fornemmelse for, hvad det er, deltagerne efterspørger. SFS’s bestyrelse havde fået 
en opfordring til at stille et antal frivillige personer til rådighed for slægtsforskningsdelen.
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Antagelsen var, at det hovedsagelig var deltagende amerikanske medlemmer, som ville tage 
imod tilbuddet om at finde deres danske og svenske rødder. M.a.o. det drejede sig om at finde 
frivillige, som dels kendte online-mulighedeme og dels kunne tale og forstå engelsk. DIS- 
Danmark havde fået en lignende opfordring. I Sverige var det Malmö Stadsarkiv og Malmö 
Släktforskere der var involveret sammen med Landsarkivet i Lund.
Svensk slægtsforskning ligner ganske vist dansk, blot ikke, hvad angår hjælpemidler. Svenskerne 
havde på forhånd indlæst nogle strategiske cd-rommer på deres computere der endvidere var til 
salg. Dansk slægtsforskning er som udgangspunkt baseret på frit tilgængelige onlinekilder, som 
man så skulle have viden om.

Hvad lavede vi?
Tja -  tilsyneladende var det vidt forskelligt, hvad vi blev pudset på -  men interessen var der. 
Med få undtagelser: Åbningsceremonien med kronprinseparret og afslutningsceremonien, som 
traditionelt er det helt store, kunne vi ikke hamle op med. Men jeg vil fremdrage et par 
eksempler på, hvad jeg oplevede: En rotarianer havde sin hustru med -  hun var udelukkende 
rejst med i håb om, at hun kunne få hjælp til at finde sine danske rødder. Og hjemmearbejdet var 
gjort godt: avisartikler, en anetavle og fotos af et par gravstene med navne og datoer.
Karen Marie Evaldsen, født i Haderslev 1845 stod der på den ene af dem. Det hjalp mig nu ikke 
så meget, men en lidt bredere søgning i folketællingerne for Haderslev amt gav tilsyneladende 
pote: I et DDA-opslag i folketællingen fra Sønder Hygum 1850 stod opført en Karen Marie 
Everdtsen 2 år. Men navnet på gravstenen kunne sagtens tydes som Everdsen. I familien fandtes 
også søsteren Karen Everdtsen på 11, men jeg gjorde op med mig selv, at det nok var Karen 
Marie, vi var på jagt efter. Det er jo ikke usædvanligt, at to børn i en søskendeflok får samme 
fornavn, selv om de er opkaldt efter hver sin af bedsteforældrene. Desuden virkede nogle navne 
fra folketællingen bekendt for hende.
Folketællingen fra Sønder Hygum (kongerigsk del) i 1855 sætter hendes alder til 10 år. Det 
passer bedre. Flere folketællinger findes ikke online. Men via folketællingen kan man så finde 
hendes forældre. Jeg prøvede at få bekræftet, at hun var udvandret, men hun var ikke med i 
politiets udvandrerlister. Det kan skyldes flere faktorer: Listerne er endnu ikke online i deres
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fulde udstrækning -  og som sønderjyde kan hun meget vel have valgt en udvandring via 
Tyskland (området var sandsynligvis tysk på det tidspunkt). Jeg glemte at checke Vejlelisterne 
for udvandring, men en senere efterkontrol viste, at det ikke havde gjort nogen forskel. Her måtte 
jeg så gå -  Peter Wodskou tog over og fik hjulpet med endnu flere forfædre.
Cheryl Entress kom med en rigtig spændende opgave: Hun havde styr på sine amerikanske 
forfædre helt tilbage til 1715, hvor Laurens Ruloffsen kom til USA fra Danmark. En virkelig 
tidlig indvandring, må man sige. Oveni vidste Cheryl, at han var født i København i 1689.
Tja -  hvad gør man så: Jeg tyede endnu engang til FamilySearch.org, hvor mange danske 
kirkebøger nu er lagt ind -  og håbede at finde en person med et så usædvanligt navn. Og Cheryl 
havde ret: Der var indberettet en del oplysninger om en Laurens Ruloffsen født i 1689. Fremfor 
at gennemgå et ukendt antal københavnske kirkebøger for dåbshandlinger i 1689 valgte jeg 
noget andet: FamilySearch.org er mange ting. En del af den består af direkte kirkebogsuddrag, 
foretaget systematisk fra mikrofilm, og her fandt jeg ved Soundex-søgning frem til Lauritz 
Rolfsen, døbt i Holmens kirke i 1680.

Da det kun var et fåtal af computerne der var sat til at kunne downloade Arkivalieonline, og som 
på givent tidspunkt var optaget, valgte jeg at fortsætte min eftersøgning derhjemme i 
Arkivalieonline. Her findes ganske rigtigt denne indførsel:

Dåbsbarnets navn står nederst i indførslen -  jeg gætter på, at forældrenes navne står ovenover 
Lauritz, og fadderne til venstre og højre hhv. på fædrene og mødrene side. Faderen er matros, og 
en af fadderne skipper -  ikke underligt, når vi er i Holmens kirkebog. Så min teori er, at Lauritz 
naturligvis er vokset op med søen og under en sejlads nået til Amerika, hvor han enten er 
afmønstret eller deserteret. Fornavnet Lauritz kan meget vel være amerikaniseret ved ankomsten, 
og et gnidret 9 i et årstal kan meget vel være et fejltydet 0.
Denne indførsel i oversættelse var, hvad Cheryl så fik med hjem et par dage senere. Men vi er 
ikke færdige endnu: Family Search åbner også adgang for forskere til at indlæse deres stamtræ. 
Og når man går til det amerikanske navn Laurens Roloffsen viser det sig, at han giftede sig i
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USA i 1715 -  altså kort efter sin ankomst. Hans hustru var Catharine Shuman af tysk 
afstamning. En fornyet søgning i FamilySearch.org på hendes navn bragte hele tre personers 
stamtavler for dagen. Det stod anført, hvem der var ophavsmand (submitter) til dem, og lige 
pludselig havde Cheryl så tre amerikanske ”slægtninge”, som hun kunne kontakte, når hun igen 
var kommet hjem. De tre har sandsynligvis skrevet af efter hinanden -  angiver hendes ægtemand 
som Laurens Roloffsen født i København 1689 -  uden yderligere oplysninger. Cheryl fik 
selvfølgelig kopier med af disse indførsler i FamilySearch.
Så husk FamilySearch.org. På foreningens hjemmeside www.genealogi-kbh.dk findes en 
vejledning til siden under Hent og Print. I anledning af Rotary-kongressen er den blevet oversat 
til engelsk og findes ligeledes der.
Andres oplevelser. Jeg nåede kun at tale med amerikanere -  også en, der søgte norske forfædre, 
og her måtte vi mere eller mindre give op. Der manglede en kyndig norsk slægtsforsker, som 
virkelig var hjemme i online-mulighedeme. Foreningens formand koncentrerede sig om 
FamilySearch og folketællinger og kom rigtigt på arbejde med deltagere fra England, Ungarn, 
Frankrig, Italien samt Norge. Hun berettede bagefter om en fransk deltager, som godt ville have 
bekræftet, at han nedstammede fra danske vikinger. Det lykkedes nu ikke. Andre har stadig lidt 
opfølgende eftersøgning for nogle af rotarianerne.
Både SFS’s og DIS-Danmarks folk har evalueret efter afslutningen og fundet, at det var en rigtig 
spændende oplevelse. Vi gik fint i spænd sammen. Det var første gang, Slægtsforskning var 
med, men det kommer helt givet på plakaten på Rotary International Convention 2007 i Salt 
Lake City, Utah, USA. Personligt har jeg taget det som en udfordring i at teste min egne viden. 
Foreningens linksamling blev opdateret umiddelbart inden -  dog kun den danske del. Der blev 
udarbejdet cd’er med engelsk vejledning i svensk og dansk slægtsforskning til salg på standen 
(Er man nysgerrig i at se hvad der er på disse cd’er kan de købes på medlemsaftenerne hvis 
ønskes).
Nedenstående er en del af en tilbagemelding til Rotary fra den 15. juni.
Gary Jensen of the Rotary Club of Santa Barbara Sunrise, California, USA, built upon research 
he had done before leaving. Jensen picked this convention because his roots are here.
Although Jensen knew the full name of his grandfather, who emigrated in 1904 to the United 
States, and even the name of the family farm in Funen, Denmark, he had few other details. At 
first, he thought after the convention he might just try to find the farm. His genealogist wife, 
Cheryl, suggested he dig deeper. She thought he should try finding living relatives. So he wrote 
an article describing his grandfather in as much detail as he knew, and submitted it to the local 
Funen newspaper. "Two days after it was published, I got an e-mail from his dad's cousin with 
the last communication between my grandfather and his brother, " said Jensen. "That was the 
first contact in 100 years between the families”. Jensen's Danish relatives didn’t know what had 
happened to Jensen's grandfather after he emigrated. This week, the Petersons will travel to 
Funen to meet 30 relatives for the first time. He may even visit the local Rotary club, too.
Next Year's convention in Salt Lake City, Utah, USA, will be even more interesting from a 
genealogical perspective, especially for North Americans. The 2007 host city is home to one of 
the largest genealogical databases in the world, the Family History Library of the Church of
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Jesus Christ of Latter-day Saints. Convention organizers are already planning this to be a major 
part of next year's House of Friendship.
Selv fik jeg også en chance for at bringe slægtninge sammen: En amerikansk kvinde havde 
medbragt navn og adresse på en person i Gilleleje -  men gået nærmere på klingen blev jeg klar 
over, at han var død for ca. 5 år siden. Nå, jeg tog chancen og søgte under Gilleleje i Krak.dk -  
og tro det eller lad være: På den gamle adresse boede stadig en person med samme efternavn, 
sandsynligvis en søn af afdøde. I Krak får man foræret telefonnummeret og kan klikke sig ind på 
et kort over adressen. Det blev selvfølgelig printet ud. Tilbage stod så kun at udstikke rejseruten i 
rejseplanen.dk -  og glad var hun.
Det er utrolig spændende blot at opleve følgevirkningerne af en international kongres: Asiatiske 
og afrikanske deltagere i utrolig farverige klædedragter -  diverse stande ud over vores, dels med 
præsentationer fra danske og svenske rotaryklubber, dels mere kommercielle boder fra f.eks. 
Jyske Bank, Lego og Ecco Sko.
En australsk smykkeproducent havde medbragt sin flotte kollektion af opaler den lange vej. Vi 
fik at vide, at det var hende, der havde leveret kron-prinsessens smykke til prins Christians 
barnedåb.
En svensk kunstner fik også min særlige opmærksomhed. Hun koncentrerede sig om individuelt 
fremstillede slægtstavler, der så rigtig flotte ud. Man kan på bestilling få tegnede slægtstræer i 
allehånde udformninger, med og uden billeder og navne, vævet og håndlavet. Kig engang på 
hendes hjemmeside www.illustramurgia.com. Hun kan opleves igen ved de svenske 
slægtsforskerdage i Stockholm den 12.-13. august 2006. Så hele holdet er klar igen til næste 
kongres i Salt Lake City -  hvis Rotary vel at mærke inviterer os med.

Erling Dujardin
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Mere om dagene i Bella Centret
Det var rigtigt hyggeligt og spændende at være med 
på Slægtsforskerstanden i Bella Centret på Rotary 
International Convention 2006. Som Erling også 
skriver mødte, vi mange spænde mennesker som 
søgte deres vikingeaner som de selv sagde. Helt så 
langt kunne vi dog ikke komme, selv om Agerby 
forsøgte flere gange.
Et meget spændende eksempel vi også havde, var en 
dame, som kom med to gamle breve på dansk, som 
havde ligget i klædeskabet i mindst 2 generationer, 
og som ingen i familien kunne læse. Hurtigt fik vi

stablet et lille hold på benene, Peter Wodskou og
Charlotte S. H. Jensen, der skulle hjælpe hende. Det 
vidste sig også, at hun havde soldaterpapirer og rejsepas 
m.m. med i sin lille konvolut. Brevene var skrevet på 
noget rimeligt let læseligt gotisk, men på grund af 
tidspres, fordi der var så mange, der gerne ville finde 
deres rødder tilbød Charlotte S. H. Jensen hende at 
oversætte brevene, når hun kom hjem om aften i fred og 
ro. Næste morgen kom en meget spændt Ardys 
Lurtserma, bosat til daglig i Tuscon, igen og fik brevene 
og oversættelsen overrakt. Hun var nærmest ved at 
græde, og jeg tror, der kom en enkelt tåre eller to.
Brevene var kærlighedsbreve mellem hendes tipoldefar 
og tipoldemor. Han var taget til USA, og hun var blevet 
hjemme i Danmark for at føde deres første barn. Hun 
havde skrevet et telegram at hun havde født deres lille 
datter og, at det havde været en svær fødsel. Han svarede 
med gråd i stemmen (kunne læses mellem linjerne), at 

han elskede hende højt og var 
ked af ikke at kunne være hos 
hende under den svære fødsel.
Men han var lykkelig for at 
havde fået nyheden og 
ventede nu med stor længsel
på at de snart skulle ses. Charlotte fik hurtigt et par ekstra 
generationer på hendes stamtræ vhja. Arkivalieonline, samt Dansk 
Demografisk database og FamilySearch, som alt sammen ligger på 
nettet. Ardys Lurtserma var lykkelig da hun gik fra slægtsforsker
standen den dag. Ved et tilfælde tænkte jeg, da jeg gennemså alle 
vores billeder fra Conventionen, at det kunne da være morsomt at
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sende hende de billeder, vi havde taget. Ardys var hurtig til at takke for billederne. Desværre 
viste det sig, at Ardys og hendes mand havde mistet deres kamera i Danmark, så derfor var hun 
blevet utrolig glad for de billeder jeg havde sendt. Som tak sendte hun et billede af tipoldefar. 
Billedet havde i sin tid hængt i en bank på Hjørring egnen. Ja nu kunne det jo være sjovt at vide i 
hvilken bank, det havde hængt?
Ardys tipoldefar var Peder Nielsen født 1823 i Børglum, han var gift med Mette Marie 
Andersdatter født 1822 i Børglum. De blev gift den. 10. november 1854 i Børglum og bosatte sig 
på gården Marigaard,. Slægten blev ført tilbage til 1730. Det kunne være sjovt, om der er nogen 
af læserne af Slægt & Stavn, der har samme aner eller ved noget om disse. Send da gerne en mail 
til janhb@mail.danbbs.dk.
Vi fik rigtig mange besøg i standen og en anden dame 
kom for at finde informationer om sine danske rødder.
Hun havde lavet en flot anetavle, med alle de billeder, 
hun nu havde af sine forfædre. For som hun sagde, så 
ville hendes datter på 11 år jo bedre kunne forstå 
meningen med slægtsforskning. Heldigvis, af alle dem 
som besøgte vores stand, havde de fleste gjort et stor 
stykke hjemmearbejde. Dette bla. ved hjælp af den 
hjemmeside, som Charlotte havde sat i gang på Rotarys 
hjemmeside. Siden fortalte alt om slægtsforskning i 
Skandinavien. Informationerne fra hjemmesiden lavede 
vi til en cd, som blev solgt på standen. Desuden var der
også lavet et lille hæfte på engelsk om, hvordan man slægtsforsker hovedsagligt i Danmark, men 
også i resten af Skandinavien. Sammenarbejdet mellem Sverige og Danmark gik som sagt 
rigtigt flot. Ved fælles hjælp fik Niklas Hertzman og Gitte B. Høstbo lavet 4 flotte foldere, som 
blev sponseret af Rotary, der fortalte henholdsvis på Svensk og Dansk og Engelsk, om hvordan 
man slægtsforsker i de to lande. Det var et stort arbejde, men rigtig sjovt. Også streamers fik vi 
lavet til standen, vhja. Malmö stadsarkiv. Disse stod Göran Larsson for.
Der kom mange mennesker fra mange forskellige 
lande, Skotland, Frankrig, England, Australien 
m.m.. Selv syntes jeg, det var sjovt, når folk fra 
Gambia, Tanzania, Congo, Sydafrika m.m.. der 
havde iført sig sine flotte nationaldragter, der var i 
mange flotte farver og udformninger. Mange af 
disse kom hen til standen og spurgte, om hvad det 
var vi lavede. Det gav først et lille sæt i mig første 
gang de spurgte, for jeg ved jo godt, at det er svært 
at lave slægtsforskning i Afrika. Men jeg fortalte, 
at vi prøvede at finde navne og oplysninger på 
vores forfædre. De var meget interesserede og 
spurgte, om de også kunne det i Afrika. Hertil
svarede jeg ja, men i første omgang mente jeg nok, det ville være bedst at spørge dem, der nu 
kunne spørges af levede slægtninge, og så skrive de oplysninger ned. Afrikanere skrives også i
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bøger ved fødsel og dåb. De skal registreres ved fødsel. Men jeg måtte jo også fortælle, at det 
nok var et problem at komme langt tilbage. Jeg tror, jeg fik sat et par tanker i gang hos de fleste, 
så når de kom hjem, måske vil arbejde videre med ideen om, at få navne på forfædrene. Min 
egen svoger, er fra Cameroun, og jeg har prøvet at hive oplysninger ud af ham for, at lave et 
stamtræ, og det var faktisk ret morsomt. Han fortalte, at hans mor var jordmoder, og at hun måtte 
vide lidt om, hvor de nyfødte bliver registreret ved fødslen. Det er da en begyndelse med 
slægtsforskning, for folk der bor i lande, hvor det kan være svært at finde oplysninger om sine 
forfædre.
Ja, oplevelserne var store på Konventionen. Det var sjovt og interessant, at lære hinanden at 
kende på tværs af foreningerne der var repræsenteret i standen. Jeg siger i hvert tilfald tak for 
nogle hyggelige dage, til alle os der deltog.
Fra Danmark af deltog følgende personer: Trilby L. Gustafsson (Rotary), Anna Margrethe 
Krogh-Thomsen (SFS), Georg Agerby (SFS), Ruben Højmark (DIS), John B. Helmersen (DIS), 
Ditte Obel (SFS), Lissa Pedersen (DIS), Erling Dujardin (SFS), Margit Dujardin (SFS) og Peter 
Wodskou (SFS og Samfundet), Charlotte S:H: Jensen (Samfundet og Nationalmuseet), Gitte B. 
Høstbo (SFS og SSF og Samfundet). Fra Sverige deltog: Göran Larsson (Malmö Museer), Carin 
Bunte (MSF), Niklas Hertvnan (MSF), Anne Lis Nilsson (Malmö Stadsarkiv), Ingar Blomberg 
(MSF), Rolf Johansson (Lunds Landsarkiv), Jan Erick Bruun (Lunds Landsarkiv) m.fl.. 
Gitte Bergendorff Høstbo

Ny Navnelov
Den 1. april 2006 er den nye lov om personnavne trådt i kraft. Familiestyrelsen står nu for 
godkendelse af nye for- og efternavne. De vigtigste ændringer i forhold til den gamle lovgivning 
er:

• Efternavne, der bæres af mere end 2.000 personer gives fri. (Navne, der er optaget på listen, 
fjernes ikke igen selv om, de kommer under 2.000 navnebægre)

• Giftenavne afskaffes. (Navne erhvervet ved ægteskab kan fremover gives videre).
• Samlevende kan tage fælles efternavn. (Kræver 2 års samliv i ægteskabslignende forhold eller 

fælles børn).
• Man kan tage efternavn tilbage til tipoldeforældregenerationen.
• Man kan få plejeforældres efternavn (mod deres samtykke).
• Man kan få et navn, hvis alle der bærer det, giver lov (også mindreårige børn).
• Man kan som efternavn tage ægte patronymer og matronymer på -  datter eller -søn (eller andre 

sprogs regler).
• Mellemnavne sidestilles som hovedregel med efternavne.
• Mellemnavne kan fremover gives til samlever og ægtefælle efter samme regler som efternavne.
• Fornavn af det modsatte køn kan tages som mellemnavn (men det kan ikke bruges som 

efternavn).
• Fornavne skal stadig være drenge- eller pigenavne, men tvekønnede navne kan optages på begge 

lister.
• Gebyret afskaffes, så alle typer navnesager bliver gratis.
• Børn, også mindreårige, skal høres i højere grad i navnesager.
• Ændring af barnets navn kræver høring hos forælder uden del i forældremyndigheden hvis det

drejer sig om et navn, begge bærer. www.navneforskning.ku.dk
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SAMMENSLUTNINGEN af 
SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER

Til ”gamle” slægtsforskere
Du har sandsynligvis indsamlet dit slægtsmateriale over en lang årrække og ved præcis, hvor du 
har dine ting. Det gør dine efterkommere ikke. Ønsker du at bevare materialet for fremtiden, er 
det derfor nødvendigt, at du sørger for, at det er ordnet, så det er nemt at finde ud af for andre.
SSF har ladet udarbejde et ”Testamente for mine arkivalier”. Testamentet er især tænkt som 
en hjælp for dine efterkommere, hvor der ikke er en enkelt, der naturligt overtager al materialet. 
Om testamentet kan vi specifikt tilråde:

1 ) at anbringe alt materiale på samme sted
2) tydeligt at adskille materialet, hvis det ikke skal afleveres på samme sted
3) at skrive med blyant bag på eventuelle fotoer af personer, hvem de er, og af lokaliteter, 

hvor de er beliggende og hvilken tilknytning, de har til slægten
4) at gøre opmærksom på, om du har oplysninger på din pc, og i så fald hvor og i hvilket 

program
5) at skrive adresse på de steder, hvortil materialet skal afleveres/sendes
6) at opdatere ovenstående fra tid til anden
7) at sørge for, at SSF’s Testamente altid ligger sammen med dine personlige papirer med 

en kopi øverst i dine slægtsforskerpapirer
8) evt. at aflevere en kopi af testamentet til din lokale slægtshistoriske forening
9) Husk at nævne navn og telefonnummer på den person, arkiv eller forening, der kan 

hjælpe med at opfylde dine ønsker
10) Husk altid at tænke lidt over etikken i det, du efterlader

Med venlig hilsen
SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger)

Testamentet
I dette nummer af Slægt & Stavn er der i midten af bladet indhæftet en fin side på særdeles fint 
papir, kaldet TESTAMENTET. Testamentet er beregnet til at udfylde og lægge ved vores 
personlige papirer så vores efterkommere/pårørende, ved hvor de skal gøre af alt vor slægts
historiske materiale, den dag vi ikke har vores ben på jorden mere. Testamentet fik vi i 
foreningen ved årsmødet i Odense i 2004, men pga. de omstændigheder, der gjorde, at det skulle 
uddeles til alle uden ekstra omkostninger for vor forening, har vi nu hvor testamentets vejledning 
er færdiggjort, valgt at putte det ind som ekstra midtersider i bladet. Bladet er af samme grund, 
denne gang kun på 20 sider, frem for de sædvanlige 24 sider. Dette pga. portoen af forsendelsen.
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Svar på gåden bragt på bagsiden i Slægt & Stavn maj 2006 var: 
Det var hans datter!

Næste gåde: En mand skulle hænges, og en gammel kone 
blandt tilskuerne græd. Man spurgte hende, om hun var i 
familie med ham. Hun svarede: "Ja, hans mor var min mors 
eneste datter!"

Har du husket, at tilmelde dig Slægtshistorisk Weekend 
i Bjerringbro 6-8. oktober 2006

ellers kan du stadig nå det på foreningens hjemmeside 
www.ssf.dk

http://www.ssf.dk

