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Årsberetning for 2006
Vor forening havde ved udgangen af 2006 i alt 488 medlemmer, deraf 50 samboende, samt
107 bladabonnenter. En lille tilbagegang på 6 medlemmer, så det er rigtig fint. Vi arbejder
alle på at få en god forening til gavn for vore medlemmer. De fleste nyindmeldelser
kommer via vor hjemmeside. Det er jo på nettet de fleste søger, når de vil finde oplysninger
om aktiviteter og lignende inden for slægtsforskning. Jeg håber, der fortsat vil ske fremgang
så så mange slægtsforskere som muligt kan få glæde af vore aktiviteter.
Vi har holdt 8 foredrag, som vi plejer. + 1 ekstra i januar.
1.

Målsætning for samt layout af trykning
af sit slægtshistoriske arbejde

Hans Burchardt

2.

”Daisy for slægtsforskere”

Inge Bundsgaard og
Charlotte S.H. Jensen

3.

Matrikelarkivet

4.

Slægtsforskning på Internettet

Erik Kann

5.

Min egen slægtsforskning

Medlemmerne selv

6.

Geworbne krigskarle/hvervede soldater

Karsten Skjold Petersen

7.

Dansk udvandring til Amerika

Henning Bender

8.

Danmark og koleraen i 1853

Gerda Bonderup

9.

Jødisk slægtsforskning

Elsebeth Paikin

Peter Korsgaard

Den 5. april havde vi vort specielle arrangement, hvor medlemmerne selv kunne komme
og vise deres egen slægtsforskning og andre ting, der har tilknytning hertil. Der var rigtig
mange fine ting der blev vist frem. Mange gæster var også mødt op for at se de udstillede
materialer og få inspiration til deres eget arbejde.
Forårsudflugt 2006. Den 20. maj kørte bussen denne gang mod Sverige. Bussen var denne
gang helt fuld, og enkelte var endda ikke kommet med. Første stop var Landsarkivet i Lund,
hvor vi fik en interessant rundvisning. Videre gik det til det smukke hvide Bosjökloster,
som ligger i hjertet af Skåne. Efter en dejlig tur i den smukke forårsprægede park med
mange løsgående dyr, indtog vi en spændende frokost i klosterets restaurant. Om
eftermiddagen var der rundvisning i parken og den tilhørende smukke gamle kirke. Efter en
vellykket dag kørte vi atter hjem mod Danmark.
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Slægtsforskerdagen blev afholdt den 11. november i Valby Medborgerhus. Det var 15.
gang, vi holdt slægtsforskerdag. Denne gang under temaet "Fra fødsel til død, livets skikke,
Uled 3 rigtig spændende foredrag. Denne gang var der 130 deltagere, det var et passende
antal. Vi havde en rigtig spændende dag. Det var ottende gang i Valby Medborgerhus. Vi er
glade for at være i disse lokaler, hvor lejen er rimelig.
Vort blad Slægt & Stavn, kører rigtig fint. Det er et spændende blad med mange gode
artikler og andre nyttige oplysninger. Det bliver læst ud over hele landet. Det kan ses af de
mange nye abonnementer vi får på bladet, fra folk der bor langt fra Københavnsområdet,
samt nogle fra udlandet. I 2006 fik vi 7241 kr. i tilskud fra bladpuljen. Vi håber dette stadig
fortsætter, men vi ved, at det kan bortfalde, hvis der en dag kommer en ny lovændring. Vi
har skiftet trykkeri og vil fremover lave bladet i farver og udvide det med 12 sider fra 24 til
36 sider. Vore medlemmer er flinke til at sende forslag til artikler til redaktionen, men med
denne udvidelse vil der være brug for at der kommer endnu flere indlæg og gode ideer fra
vore medlemmer. Desværre er der, i det første nye nr. sket en begyndervanskelighed med
farvebillederne, så de ikke blev så gode, som vi havde planlagt, men det vil blive bedre
næste gang. På vor hjemmeside, under sidste nyt I Slægt & Stavn, kan man se, hvordan
billederne skulle have set ud.
Vor hjemmeside udvikler sig stadig. I foråret 2006 kom vor nye hjemmeside i gang. Den
er vi meget glade og stolte af. Den er blevet meget mere overskuelig, så rigtig mange har nu
glæde af den.
Bilag fra vore foredrag bliver løbende indsat under ”Hent & print”, så alle selv kan printe
det ud, de har interesse for. Vi bruger meget tid og mange penge på vor hjemmeside, for
den er nu engang ”foreningens ansigt" udad til. Den bliver brugt meget og mange andre
foreninger her i landet og i udlandet linker til vor hjemmeside.
Linksiden er også blevet redigeret så den nu virker rigtig fint. På hjemmesiden ligger også
billeder fra forskellige arrangementer, der har været i foreningen.
”Anetavlen” bliver også brugt rigtigt flittigt. Men den kan sagtens tåle at blive brugt endnu
mere. Mange har skrevet indlæg, men jeg håber, at endnu flere vil gøre det i fremtiden. Det
er vor opfattelse, at vi gennem vor hjemmeside kan hjælpe flere medlemmer. Ved at bruge
den endnu mere, og være flittige til at komme med indlæg og svar, kan vi få et rigtig godt
redskab til udveksling af informationer mellem slægtsforskere og andre, der måtte have
interesse deri. Vi vil fortsat arbejde på at forbedre vor hjemmeside, og holde den opdateret.
Kontingentet vil forblive uændret, i forhåbentlig mange år frem. Vi fik igen i 2006 tilskud
fra bladpuljen, ligeledes fik vi overskud fra både slægtsforskerdagen og forårsudflugten,
poster der lige så let kunne have givet underskud. Vi har nu købt 2 fine nye skabe, som kan
stå fast i kirkebygningen. Vi har købt et nyt højtaleranlæg, som vi efter nogle forsøg, nu har
fået til at virke fint. Vi har købt EDB udstyr og i 2007 har vi planer om at købe et
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transportabelt Internet, så vi kan forbedre vore foredragsmuligheder her i kirkebygningen.
Vi vil købe det snarest, nu hvor vi har råd til det.
Bestyrelsesmøder er afholdt på skift hos de enkelte medlemmer af bestyrelsen og er derfor
ikke nogen udgift for foreningen. Det er gode saglige møder, hvor vi prøver at udnytte tiden
bedst muligt.
Jeg er selv utrolig glad for vores bestyrelse og vore faste hjælpere. Den er blandet
sammensat, hvor vi alle har forskellige evner. Vi har delt opgaverne iblandt os, så alle
bliver involverede og har et ansvar for deres opgave. Ved vore bestyrelsesmøder bliver alt
grundigt diskuteret og planlagt. Vort regnskab kører nu fint på EDB, så det er blevet meget
lettere at overskue og administrerer. Ligeledes tak til alle, der i det daglige hjælper
foreningen i dens arbejde.
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - SSF. Vi får i vor forening bladet
Slægten 2 gange årlig. I Slægten kan vi se, hvilke aktiviteter der foregår rundt omkring i
andre foreninger og måske tage på besøg der. I efteråret fejrede SSF sin 25 -års fødselsdag,
der blev fejret på kurset i Bjerringbro. Billeder herfra ligger også på vor hjemmeside under
”Sidste nyt”. Gennem Slægten får vi også mulighed for at se hvilke kurser SSF tilbyder.
Bladet Slægten og de andre gode nyttige hæfter, som udgives, er en god hjælp for
almindelige slægtsforskere.
Jeg takker for godt samarbejde i det forløbne år, både til bestyrelsen, vore faste hjælpere
og til alle vore medlemmer. Ligeledes tak til de personer udenfor vor forening, som vi har
samarbejdet med. En speciel tak til ledelsen af kirkebygningen her, som har åbnet dørene
for os. samt tak til de unge i kirken, der trofast møder op og sælger forfriskninger til os i
pausen. Vi er meget taknemmelige over, at vi kan holde vore møder under disse gode
forhold.

AMKT

T ro ld d o m og K æ rlig lie d .

Lærebog i de hemmelige Kunster,
hvorved Kærlighed indgydes, opretholdes og tilin te tg øres.
P r i s 1 K r.

H v a d a l l e K v i n d e r toør v id e .
En Bog fo r K vinder a f en K vinde.
B e læ r in g ’ f o r H u s t r u e r og* M ø d re
ved E rn a Ju e l H ansen.
P r i s 4 K r.

Sendes fra R . J . S t j e r n h o l m s F o r l a g ,
Kongensvej 16. København F.
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REGNSKAB FO R ÅRET 2006

Slægtshistorisk forening
for Storkøbenhavn

2005
100.926,50 104.560,00
1.796,87
926,00
5.147,00
5.369,25
3.448,56
1.786,53
111.318,93
14.434,03
96.884,90

Inventarliste:
Videokanon, overheadprojektor, lysbilledapparat,
lærred, forstærker, PC, scanner samt 2 skabe.

Medlemstal pr 31.12.2006:
488 medlemmer (heraf 50 samboende)
samt 98 bladabonnenter.
AKTIVER
Kontantbeholdning
Girokonti
Checkkonto
Høj rentekonto

869,75
2.415,08
352,92
124.743,46
128.381,21

Regnskabet er revideret og afstemt med de foreliggende bilag
Hvidovre,93^2007 Bent Jeggen, kasserer

UDGIFTER
Medlemsmøder
Slægt & Stavn
Trykning + porto
34.960,31
Distributionstilskud
-7.241,79
Abonnenter mm
-9.800,00
SFS (Slægten)
Dansk-svensk træf
Hjemmeside/Intemet
Inventar
Indbinding Slægt & Stavn
Kontorartikler mm
Porto
Øvrige administrationsomk.
SFS-kursus
Gebyrer mm
Ia lt
PASSIVER
Egenkapital pr 1.1.2006
Årets overskud
Forudbetalt kontingent mm

2005
10.261,00 8.674,00
17.918,52 16.900,21

19.576,00 20.377,95
0,00
768,50
16.078,50 13.608,50
20.589,49 8.172,50
0,00 3.000,00
3.983,50 5.814,96
1.400,00 2.502,45
1.912,00 1.948,25
4.400,00
0,00
756,89
765,89
96.884,90

80.287,18
14.434,03
94.721,21
33.660,00
128.381,21

Herlev 20.1.2007 , R o lf Deschler, foreningsvalgt revisor

Regnskab for året 2006

INDTÆ GTER
Årets kontingent
Forårsudflugt
Slægtsforskerdag
Renter og gebyrer
Ialt
Årets overskud

200 året for Københavns
bombardement
Københavns bombardement fandt sted i 1807 under Englandskrigene og varede fra den
16. august til den 5. september. Belejringen af København var et resultat af britisk krav om
overgivelsen af Danmarks flåde til briterne, der frygtede at Kronprins Frederik ville
overgive flåden til franskmændene mod Storbritannien. Den britiske flåde blev ledet af
Admiral James Gambier og landstyrken af General Lord Cathcart med en styrke på 18.000
mand fortrinsvis britiske og tyske.
I slutningen af 1806 udstedte Napoleon dekretet om fastlandsspærringen, der fordrede, at al
handel med Storbritannien blev forbudt for franskmænd og deres allierede. Storbritannien
svarede igen med at forbyde neutral handel mellem Qendtlige havne, hvilket skabte
vanskeligheder for de tilbageværende neutrale lande, heriblandt Danmark. Ved freden i
Tilsit i juli 1807 kom Napoleon overens med Zar Alexander I, således at Danmark
efterhånden var det eneste neutrale land på det europæiske fastland. Storbritannien sendte i
juli 1807 en større invasionsflåde til Østersøen med det formål at kræve den danske flåde
udleveret, af frygt for at den skulle falde i Napoleons hænder.
Den danske flåde var dette år ikke genstand for større udrustning og de fleste skibe lå
aftaklede i flådens leje. Den britiske flåde bestod af 24 linjeskibe, 22 mindre skibe samt
transportfartøjer med sammenlagt 30.000 mand. Med denne styrke i baghånden forhandlede
den engelske Francis Jackson, men opnåede ikke en ønsket traktat. Målet var klart for
enhver, briterne planlagde at tiltvinge sig flåden med magt. København rustede sig mod en
kommende belejring. Københavns kommandant Ernst Peymann blev øverstbefalende for
landforsvaret, og kommandør Steen Bille blev chef for søforsvaret. Den 16. august gjorde
briterne invasion ved Vedbæk uden modstand fra dansk side. De britiske tropper blev
derefter placeret i en halvkreds rundt om København fra Svanemøllen til Kalveboderne.
Den 1. og 2. september fremsendte briterne en opfordring til general Peymann om
overgivelse og udlevering af flåden uden resultat. Bombardementet begyndte kl. halv otte
om aftenen den 2. september. Briterne bombarderede byen uden at tage hensyn til civile og
offentlige bygninger. Man brugte bl.a. brandraketter af den nyopfundne congre veske type,
som vises i Orlogsmuseets samlinger. 112 timer vedvarede bombardementet, der forvoldte
stor skade. Ved 6-tiden den næste aften genoptoges bombardementet, der atter varede til kl.
8 næste morgen. Efterhånden blev husene tømt for beboere og dermed forsvandt også
mulighederne for at opretholde det lokale brandforsvar. Den 4. september kl. 7 begyndte
atter bombardementet, og indbyggernes modstandskraft syntes at ebbe ud.
Vor Frue Kirkes spir blev ramt og styrtede brændende ned over kirken, der antændtes og
udbrændte totalt. En storbrand bredte sig nu omkring universitetet, og slukningsarbejdet var
på grund af overbelastning næsten gået i stå.
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Rundetårn med Trinitatis Kirke, der rummede universitetsbiblioteket på loftet, blev reddet
ved en ekstraordinær indsats af bl.a. soldater og folk fra Holmen. Bombardementet fortsatte
den 5. september, og der var nu stemning for kapitulation. Der blev sendt en parlamentær
afsted til den britiske general, der klart svarede, at bombardementet fortsatte, hvis man ikke
kunne acceptere flådens udlevering. Den 6. september formuleredes kapitulationen:
Udlevering af flåden, besættelse af Kastellet og flådens anlæg indtil flåden var ekviperet og
kunne afgå ved egen hjælp.

Englændernes ødelæggelser på Holmen. Briterne invaderede København og holdt sig i den
efterfølgende måned indenfor ovennævnte område, medens de udrustede flåden, således at
det ikke kom til sammenstød med befolkningen. I slutningen af oktober af sej lede briterne
atter med hele den danske flåde. 80 krigsskibe og 243 transportskibe sejlede nordud gennem
Sundet. Det engelske krigsbytte omfattede 17 linjeskibe, 17 fregatter og 16 mindre skibe
samt 26 kanonbåde. Briterne fjernede iøvrigt næsten al udrustning fra flådens
etablissementer og ødelagde de på stabel stående nybygninger.
Danmark mistede herved forudsætningerne for at beskytte sin søhandel og hævde
herredømmet i søterritoriet. Det var definitivt slut på den florissante periode, der havde
gjort København til en af de vigtigste byer i Østersøområdet. Desuden var man tvunget ud
af neutraliteten og havde valgt side for Frankrig.
Kilde, http://da.wikipedia.org
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De bitre år
Nytår 1944. Det er det år hvor jeg plejer at sige, at hele Verden rasede i vildskab. 2.
Verdenskrig var i fuld gang i Europa, Rusland og Fjernøsten og den tyske okkupation af
Danmark gik nu ind i sit 4. år med mange tragiske hændelser til følge for den danske
befolkning. Jeg blev 16 år gammel i det år og var i maskinlære hos Firma Smith & Co. A/S
i Odense. Som medlem af spejderbevægelsen KFUM blev jeg derigennem tilknyttet Odense
Luftbeskyttelsesområdes Meldetjeneste som meldevagt og ordonnans. Under flyvervarsling
skulle jeg uopholdeligt give møde dag eller nat på Meldested nr. 60 i en bunker på en
nærliggende vej. Der var telefonudstyr m.v. med direkte forbindelse til Kommando
centralen og Redningsberedskabet. Private telefoner blev jo afbrudt under flyvervarsling.
Jeg blev således vidne til mangt og meget i luftrummet over Odense
En oktoberdag, det var en
lørdag eftermiddag, lød
luftvæmssirenemes uhyg
gelige
tuden
udover
Odense. Sigtbarheden var
fuldkommen
klar
og
enestående som det kan
være en sådan efterårs
dag. Jeg mødte som
sædvanlig på Meldestedet. Da hører og ser vi
pludselig
højt
oppe
fantastiske formationer af
amerikanske
flyvende
Fæstninger B-17 på vej
sydpå mod Tyskland. Et
meget imponerende syn. Alle flyvemaskiner i ulastelig forsvars-formation, flere massive
”kasser” på hen ved 100 firemotorfede luftfartøjer i flere lag. På hver side strakte
jagereskorten sig så langt øjet rakte. Topsikringen af jagereskorten kunne kun ses i form af
fine hvide kondensationsstriber.
Der var en buldren uden lige af de mange hundrede flymotorer. Da politiet jo var arresteret
af tyskerne, var det vagtvæmsfolk der kørte rundt på cykler og råbte, at folk skulle se at
komme ned i deres beskyttelsesrum. Om aftenen kunne man over engelsk radio BBC på
dansk erfare, at flere hundrede amerikanske fly havde bombarderet tyske storbyer blandt
andet Hamburg og Berlin.
En søndag eftermiddag var den gal igen. Flyvervarslingeme blev mere og mere hyppige
efterhånden som luftkrigen mod Tyskland blev intensiveret. Fra Meldestedet var vi oppe på
gaden. Vi kunne høre hvordan der blev kæmpet i en vældig luftkamp oppe over skyerne.
Det var tyske jagere i kamp med de amerikanske jagere der skulle beskytte bombe
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maskinerne. Pludselig brød et helvede løs. Et buldrene frygteligt galehus af tyske og
amerikanske fly suste ned over Odenses gader i Luftkamp imod hinanden. Flere fly var nu
nede under skyerne og alle skød som rasende. Tomme patronhylstre faldt ned fra flyene og
gjorde mange skader. Vi fra Meldestedet forsvandt hurtigt ned i det underjordiske.
En nat vågnede vi ved stærk overflyvning af mange flyvemaskiner. Jeg stod i vort
åbenstående vindue og lyttede til disse fly, og mine forældre lå i deres senge, men var
vågne. Pludselig hører jeg en fantastisk hyletone i luften. Først troede jeg, at det var
luftvæmssireneme der begyndte, men nu en karakteristisk susende lyd røbede den
kendsgerning, at flyverbomber var på vej ned. Jeg krøb ned under vindueshøjde. Der lød et
kæmpebrag, jorden skælvede og et brændende vindpust og et kæmpeglimt kunne mærkes.
Lidt efter begyndte alle Odenses luftvæmssirener at tude flyvervarsling. Det viste sig
senere, at det var et Royal Air
Force fly, der havde smidt 3
flyverbomber som ramte midt i
Odense by og ødelagde flere
ejendomme og forretninger.
Piloterne havde forvekslet en
Sporvogns lysglimt fra de
elektriske ledninger med skyd
ning fra tysk antiluftskyts, har
man senere konstateret.
Ja, dansk politi var taget til
fange og sendt i koncentrations
lejr og hvem blev så de næste?
Folk fra andre organisationer,
måske Meldesteder eller Udryk
ningskolonner?
Et par nætter senere blev flere ejendomme inde i Odense midtby sprængt i luften af
tyskernes danske håndlangere. Der var udgangsforbud den nat, men jeg listede ud og kunne
se de kraftige ildskær. Da jeg igen kommer ind, hører jeg pludselig en bil standse udenfor.
Nok var udgangsforbudet ved at udløbe kl. 0500. Men min fornemmelse sagde mig noget
andet. Jeg lettede lidt på mørklægningsgardinet og ser det er en tysk Gestapobil, det tyske
sikkerhedspoliti. De fejer med deres søgelys hen mod vores husnummer og så over på
husnummeret hvor min kammerat Henning fra Meldestedet bor. Jeg er klar over at så må de
have kig på os fra Meldestedet, når de lyser på begge husnumre.
Jeg råber til min Mor, at nu forsvinder jeg. Min Far står ud af sengen og siger: ”Hvad har
han nu for?” Og så siger min Mor lakonisk på klingende fynsk: ”Han stikker a...!” I løbet af
sekunder er jeg ude på altanen. Herfra videre ud i baggården og så gennem nogle
kolonihaver og endelig ud på Kragsbjergvej. Jeg går så videre ad en omvej ud imod mit
lærested, hvor jeg skal møde kl. 7.00. Jeg kommer igennem Vestergade og ser de
brændende bygninger totalt smadret. Da jeg kommer ud på mit lærested siger Portneren:
”Hvad kommer du allerede nu!” Jeg sagde bare at jeg ikke kunne sove mere. ”Ja det er godt
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med dig” svarede han. Han havde sikkert luret mig! Mere blev der ikke ud af det. Jeg
erfarede senere at det var nogle modstandsfolk Gestapo var ude efter i ejendommen overfor,
men de var for længst over alle bjerge.
Lille Juleaften var jeg på strøgtur sammen med min bror, der ikke kunne gå så stærkt efter
en operation i benet. I Mageløs kommer der en Gestapoofficer gående imod os. Jeg tænker
at han kan da gå uden om, men nej, han og jeg render lige ind i hinanden og det bliver
alvorligt opfattet. Han tager til sin revolver. I et stort spring er jeg omme bag en bygning og
ned ad en sidegade og væk. Uha, jeg skulle ikke skydes sådan ligefør Juleaften. Jeg møder
senere min bror, der kom haltende ned gennem en anden gade. Gestapoofficeren havde sagt
at jeg skulle passe meget på. Så havde min
bror sagt, at det kan jo diskuteres. Så var de
gået videre.
Den 17. april 1945 oplevede jeg det engelske
luftangreb på det tyske Gestapohovedkvarter
Husmandsskolen i Odense. Der var blæst
flyvervarsling og jeg var på vej til
Meldestedet da jeg ser et par Mustang
jagerfly i et skarpt drej hen over hovedet på
mig, og samtidig kommer 6 Mosquito
jagerbombefly i vældig fart ned over
Gestapohovedkvarteret og angriber det. Der
lød nogle øredøvende brag og jeg smed mig
ned bag palnatokebroens cementrækværk og
kravlede så senere ind i en villa i deres
beskyttetsesrum. Hovedkvarteret ødelagdes
totalt og flere civile Odenseanere i nærheden
blev dræbt og såret. Men denne gang klarede
jeg den også.
Befrielsesdagen 5. maj rendte jeg ind i en
ildkamp imellem Frihedhedskæmpere og de landsforræderiske Hipofolk. Jeg sprang ned i
en vinduesrist og dukkede mig medens projektilerne føg henover. Tyske soldater blev også
involveret. I en ildpause løb jeg ind i en opgang, så ud af et vindue og pludselig blev ruden
smadret af en projektil der fløj tæt forbi mit hoved og ind i muren bag mig. Havde mit
hoved blot været 1 cm længere mod venstre så havde jeg ikke siddet her i dag og skrevet
om mine oplevelser. Det er uhyggeligt at føle piftet af sådan et projektil suse forbi øret. En
kvinde, der også gemte sig i opgangen, blev stærkt såret i underlivet af de vildtfarende
projektiler så blodet flød, også på mine bukser så det senere ikke var til at rense af. Jeg
erfarede senere at hun døde på den Røde Kors lastbil der kørte hende mod hospitalet.
Ja, det var så de ”bitre år”, der nu blev afløst af befrielsen den 5. maj 1945.
Palle Krogh-Thomsen
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Slesvigske kirkebøger
Statens Arkiver tilbyder fra 2. april 2007 en ny service på sine læsesale, når vi begynder at
stille kirkebøger fra en række sogne i Sydslesvig til rådighed for brugerne. Kirkebøgerne
kan ses på mikrokort. I første omgang drejer det sig om sognene i de fire kirkekredse
Flensborg, Slesvig, Sydtønder og Ejdersted.
Denne del af Tyskland hørte indtil 1864 til Danmark, og mange fra landsdelen flyttede til
Danmark og slog sig ned som især embedsmænd og håndværkere. De tog familien med
eller stiftede familie i Danmark, og efterkommerne får nu mulighed for at forske i den del af
slægtens historie, der ligger forud for bosættelsen i Danmark. Allerede i 2004 indgik
Statens Arkiver en aftale med Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche i Kiel, der går
ud på, at Statens Arkiver kan stille mikrokort af kirkebøger til rådighed på Statens Arkivers
læsesale på Rigsarkivet, på Erhvervsarkivet i Århus og på landsarkiverne i Odense, Viborg
og Aabenraa. I Tyskland er kirkebøgerne ikke som i Danmark samlet på landsarkiver, men
opbevares på de enkelte provstiers kirkebogskontorer, og hidtil har slægtsforskerne måtte
besøge disse kontorer for at benytte kirkebøgerne.
Tilgængelighedsregler til personoplysninger er mere restriktive i Tyskland end i Danmark,
og der er derfor aftalt nogle særlige vilkår for mikrokortenes benyttelse. Det er kun danske
statsborgere og tyske statsborgere med fast bopæl i Danmark, der må benytte bøgerne, og
kun kirkebøger fra før 1. januar 1876. Mikrokortene må ikke placeres på læsesalene, og det
er derfor arkivpersonalet, der skal finde de relevante kort frem. For mikrokort af danske
kirkebøger er der ikke tilsvarende regler; kortene af danske kirkebøger ældre end 1892 står
fremme på læsesalene til fri afbenyttelse.
Det er aftalt med Nordelbisches Kirchenarchiv i Kiel, der opbevarer originalkortene, at
mikrokortene fra Angeln, Husum-Bredsted og Eckemførde kirkekredse også kommer med i
ordningen.
Læs mere om ordningen på http://www.sa.dk/sa/aktuelt/kirkeboeger.htm.

Ny Hjemmeside
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie har
fået flot ny hjemmeside, www.genealogi.dk
I 1926 blev der oprettet en særlig forening for norske
slægtsforskere, og "Samfundet" ændrede herefter navn
til det nuværende: Samfundet fo r dansk genealogi og
Personalhistorie. Samfundet har til formål at skabe
interesse for slægternes og det enkelte menneskes
Historie, samt formidle viden om disse emner. Denne
formidling sker via bogen Personalhistorisk Tidsskrift.
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Stephen P. Morse kommer til København!

Onsdag den 13. juni 2007
Af Elsebeth Paikin - elsebeth@paikin.dk

Stephen P. Morse - erfaren slægtsforsker og
EDB-guru har åbnet genveje til Ellis Island, Ancestry.com
m.fl.
De fleste slægtsforskere med udvandrere i
familien kender Ellis Island databasen og
Ancestry.com, men ikke alle kender Morses
”One-Step”-portal, og selv erfarne forskere
bliver overrasket over, hvor meget de kan lære af
Stephen P. Morse.
Stephen P. Morse modtager én af mange priser for sit
”One Step”-website

Stephen P. Morse har været med i front i EDB-udviklingen og var manden bag 8086processoren (som han selv kalder bedstefar til Pentium-processoren). Efter at være gået på
pension fik han tid til et længe næret ønske om at finde sine rødder i Europa. Men som han
siger:
“Da Ellis Island databasen blev åbnet i april 2001 blev jeg som mange andre frustreret
over langsommeligheden. For at søge blot ét navn, måtte man gå fra den ene webside efter
den anden med masser a f ventetid/spildtid. Jeg indså, at jeg kunne spare tid, hvis jeg
udviklede mit eget søgeprogram, som kunne finde svarene efter blot at have indtastet
søgekriterierne ét sted. De få timer, jeg brugte til at udvikle søgeprogrammet, har ”tjent sig
ind” mangefold siden. Efter nogle succeser fortalte jeg nogle venner om det, og de fortalte
det videre til andre osv. Pludselig blev jeg nævnt i adskillige aviser og månedsblade, og
derefter fik jeg en masse e-mails fra ukendte personer i hele verden.”
”One Step” Det var i 2001 og siden er det gået hurtigt, og Morse har siden udviklet genveje
til adskillige andre websites og online søgbare databaser, således at man nu har genveje til:
* Passagerlister (Ellis Island, Castle Garden, Baltimore, Boston, Galveston,
Philadelphia, San Francisco, Hamburg)
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* Ancestry.com
* folketællinger i USA, England,
* folketællinger i Canada
* og meget, meget mere...
Udover genvejene har han også udviklet andre hjælpeprogrammer som fx translitteration fra
græsk og russisk til engelsk. Han har også vejledning til hvorledes man kan udvikle sine
egne søgeprogrammer og lignende. Det kan alt sammen findes på hans ”One Step”-website:
www.stevemorse.org
Hvilket fantastisk held, at en foregangsmand på EDB-området også interesserede sig for
slægtsforskning og udnyttede sin viden og ekspertise til hjælp for sig selv - men også for
alle os andre!
Morse er en efterspurgt foredrags-holder - i 2006 holdt han 21 foredrag rundt om i USA, i
2007 er han allerede i gang med en række foredrag - foreløbig 17 - i USA men som noget
nyt også i Europa. Han skrev til mig og spurgte, om vi var interesseret i at han kom til
København, og det var som man siger ”an offer we couldn't refuse”. Det er jo ikke hver
dag, man får den slags tilbud.
Morse vil onsdag den 13. juni fortælle om og demonstrere sit ”One Step”-program.
Selv dem, der kender hans ”One Step”, vil kunne lære nogle nye tricks og smutveje. Mødet
forventes at blive holdt i Medborgerhuset, Danas vej 30B, Frederiksberg.
Foredraget vil blive holdt på engelsk, men vi vil udarbejde et resume, hvori hovedlinjerne i
hans foredrag vil blive oversat til dansk. Dette resume vil blive sendt gratis til alle tilmeldte
som pdf-fil - eller for dem, der ønsker det på papir, vil det kunne forudbestilles mod
betaling af 25 kr.
For at kunne dække Morses rejse- og hoteludgifter vil der blive opkrævet et deltagergebyr
på 75 kr.
Interesserede kan finde yderligere informationer på Jødisk Genealogisk Selskabs website:
www.jewishgen.org/jgs-denmark/m-program.htm#6
hvor der også er en tilmeldingsblanket og betalings vej ledning:
http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/onlinetilmelding.htm
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Fra Pederstrup til New Zealand
I sommers fik Ballerup Museum besøg af en New Zealands kvinde, der under sin ferie i
Danmark var på jagt efter sine danske rødder. Anette Adams havde med hjælp fra det hotel,
hun boede på, fundet frem til Pederstrup. Hun fortalte, at hendes bedstemor var datter af
mølleren i Pederstrup. Og hun var interesseret i at se stedet., hvor bedstemoderen var født.
Vi kunne desværre hverken fortælle hende meget om møllen eller vise hende den, da den
for længst er væk. Hjemme på New Zealand igen skrev Anette til Byhomet (museets
nyhedsblad) om sin danske familiebaggrund i håb om at få flere oplysninger om familien og
møllen i Pederstrup.

Familiens historie starter i Guldbergsgade i København, hvor brygger Ole Larsen giftede
sig med Dorthea Kristine Hansen. Parret fik datteren Hulda Metine Larsen, der blev født
den 29. april 1862 og døbt den 24. august i Set. Johannes kirke i København.
Hulda blev senere gift med møller Lars Peder Hansen fra Pederstrup. Den 3. oktober 1883
blev deres datter Ingrid Hansen født, og den 11. november samme år blev Ingrid døbt i
Ballerup kirke.
I 1891 forlod Lars og Hulda sammen med deres to børn, den 7- årige Ingrid og lillebroderen
Rudolf på 4 år, Danmark.
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Lars var på det tidspunkt 35 år og Hulda 29 år. Anette ved ikke, hvorfor familien rejste, kun
at rejsen gik via London til New Zealand. Den 1. maj 1891 ankom familien til Wellington
med skibet ”Tongario” fra London. Sammen med dem fulgte den 29-årige Rasmus Hansen
der måske var Lars’s bror.
Familien, der enten havde penge med fra Danmark eller bare klarede sig godt i det første år
i deres nye land, ejede en del jord og var den første i området, der anskaffede en bil. På
New Zealand fik Hulda og Lars yderligere fire børn: Viggo - der senere blev dræbt under 1.
verdenskrig samt Olga Magdalene, Ellen Christine og Vincent Norman.
Familien ernærede sig hovedsageligt af landbrug og frugtavl. I 1911 blev Lars Peder
Hansen eksempelvis registreret i folketællingslisteme som bonde, og sønnen Rudolf som
vaskeriejer. Rudolf optræder ikke i folketællingslisterne i 1914 og 1919. Rudolf var nemlig
soldat i The Eight Wellington Infantry Battalion, og han deltog sandsynligvis ligesom
broderen Viggo i 1. verdenskrig. I 1925 kan man i folketællingslisterne læse at Lars stadig
var bonde, mens Rudolf var blevet frugtavler. Kun to af Lars og Huldas børn fik selv børn.
Det var Ingrid og Ellen. Lars døde i november 1936, og Hulda døde et par år senere nemlig
i januar 1938.
Anette Adams, der er efterkommer af Hulda, er i dag 69 år. Da hun var barn i 1950’eme,
havde hun kontakt med en jævnaldrende kusine i Danmark. Kusinen hed Ruth. Anette og
Ruth var pennevenner. De skrev sammen, mens de gik i skole. Da Ruth gik ud af skolen,
syntes hun, at det var for svært for hende at skrive til Anette på engelsk. Derfor mistede de
to kontakten med hinanden.
Hvis nogen kender noget til familien Hansen eller møllen i Pederstrup viderebringer museet
gerne oplysninger til Anette Adams på New Zealand. Henvendelse kan ske på tlf. 44773090
eller på mail: ballerupmuseum@balk.dk
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Slægtsforskerdag
27. oktober 2007
”Adel, præster, borgere, bønder, hvordan levede de”
På denne slægtsforskerdag vil vore 3 fore
dragsholdere fortælle om
hvordan Adel, præster,
borgere og bønder lev
ede. Vi har alle forfædre,
der tilhørte en af disse
grupper.
Vores 3 interessante og
spændende foredrag vil
handle om disse meget
forskellige befolknings
grupper.
Gennem disse foredrag
vil vore foredragsholdere
prøve at forklare nogle af de forhold, vore forfædre levede under, og hvilke
muligheder der er for at finde arkivalier derom. Der er gennem tiderne skrevet om
disse emner, men ikke nok set fra en slægtsforskers side. Der er altid nyt at høre.
Alle har vi forfædre, om hvem der kan fortælles en historie eller beretning, som kan
blive spændende læsning for os selv og vore efterkommere. Vi håber, vi alle kan få
en rigtig spændende og udbytterig dag.
Slægtsforskerdagen afholdes lørdag den 27. okt. 2007 kl. 8.45-15.00 i Valby
Medborgerhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby, ikke langt fra Valby S-Station.
Deltagergebyr kr. 150,oo + evt. frokost - kr. 80,oo.
Tilmelding pr. brev eller på vor hjemmeside. Bekræftelse sendes pr. brev eller email, hvorefter indbetaling først kan ske, pr. giro eller girobank.
Girokonto 10040663.
Der serveres kaffe / t e - formiddag og eftermiddag. Medbragt mad kan
indtages. Drikkevarer kan købes.
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Program
KL 08.45 Velkomst, praktiske oplysninger.
KL 09.00 ”Adelskultur, Idealer og dagligt
Liv” Mikkel Venborg Pedersen, mus.insp.,
seniorforsker,
ph.d.,
Nationlmuseet,
Frilandsmuseet. Adel forpligter, siger vi, og
mener, at er man noget særligt, må man yde
noget særligt. I selvforståelsen var adelen
’de ædle’ med dyder, pligter og rettigheder.
Dansk adel træder for alvor frem som
særlig stand i løbet af senmiddelalderen, og
dens status var støttet af juridiske og sociale
rettigheder indtil Grundloven 1849.
Dagliglivet måtte leve op til rangen, både
på landets herregårde og i byerne. Også på
den måde forpligter adel; en adelsmand må
leve og føre sig som en adelig.
KL 10.00
Vi stiller spørgsmål og drikker kaffe eller te.

Leonora Christina Foto: AMKT.

KL 11.00 ”1 borgerskabets verden”.
Mette Boritz, mus.insp., Nationalmuseet.
Med udgangspunkt i tiden 1750 - 1900 sættes
fokus på det bedre borgerskab. Under
enevælden stod borgerne politisk og socialt
over bønderne, men under de gejstlige og
adelen. Selvom nogle af borgerne var yderst
velhavende havde de kun ringe indflydelse.
Men meget kom til at ændre sig. I løbet af
1800-tallet fik borgerskabet en anden
samfundsmæssig og kulturel position, og
livet i borgerskabets stuer blev et andet. Vi
følger borgerskabet til hverdag og fest,
sommer og vinter, og hører om borgerlige
dyder og værdier.
Foto: Nationalmuseet
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Foto: Nationalmuseet

Kl. 12,00 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til
spisning i Teatersalen.
Kl. 13.45 ”Årets gang i bondefamilien” Charlotte S.H. Jensen, mag.art.,
Nationalmuseet. Det er så sandt som det er sagt, at efter vinter kommer vår. For
1700-tallets bondefamilie udgjorde arbejdsåret en cyklus, som drejede af sted, år
efter år. Både hverdagens gøremål og festerne afspejlede arbejdsårets og naturens
gang. Desuden var mange af festerne arbejdsgilder, hvor det gjaldt om at få noget
fra hånden, samtidigt med at sociale kontakter blev plejet og nyheder kolporteret.
Vi drager igennem landbofamiliens år - fra helligtrekonger til jul.
Kl. 14.45 Vi stiller spørgsmål og drikker kaffe eller te.
Kl. 15.00 Afslutning.

amkt
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Foto: AMKT

Tilmelding til Slægtsforskerdagen den 27. okt. 2007. Indsendes senest 25. aug. 2007 til:
A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke
Pris. kr. 150,oo + evt. frokost kr. 80,oo.
NAVN_______________________________________________________________________
GADE/NR______________________________________________ POSTNR.____________
BY_____________________TLF.____________________ FROKOST:_____ JA / N EJ____
Tilmelding først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.
Tilmelding kan også ske på foreningens hjemmeside på adressen
http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm
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Tyven Johanne
Min tyvagtige tip-tip-oldemor

I jagten på min slægt på min farmors side - hun var en Dyrberg - fandt jeg at hendes oldefar
var Peder Nielsen Dyrberg f. 14. februar 1790 i Viborg, og oldemor med det smukke navn
Johanne Elisabeth Sundstrup, f. 23. november 1795, også Viborg. De blev gift 30. maj
1817 i Rødding, hvor hendes forældre boede på dette tidspunkt og fik 3 børn, hvoraf den
ældste døde som spæd og nr. 2 er min tipoldemor Marie Birgitte Dyrberg f. 1819 og nr. 3
Else Cathrine Dyrberg f. 1824.
I folketællingen 1834 bor forældrene hver for sig i Viborg, og jeg ser samtidigt at de er
blevet separerede. Af forhandlingsprotokollen i Viborg Amtsarkiv på Landsarkivet i Viborg
ses at amtmanden forgæves har forsøgt mægling og at der af hensyn til børnenes tarv ikke
tillades nogen af dem at indgå et nyt ægteskab.
Jeg finder længere fremme i kirkebogen - og nærmest ved et tilfælde - at Johanne Elisabeth
har født et uægte barn i 1828, der dør som spæd, og tænker at hun nok har været årsag til
separationen. Pludselig støder jeg på flere med efternavnet Dyrberg - ialt 4 styk - født 182533, med en fader også ved navn Peter Dyrberg, der er skrædder, men med en mor med
navnet Ane Magrethe Büssing eller Byrsing, og er så klar over, at grunden til separationen
nok i højere grad er hans utroskab.
Der går nu lang tid, hvor jeg ikke kan finde ud af, hvor Johanne Elisabeth Sundstrup og
hendes to døtre fra ægteskabet er blevet af. Min tipoldemor Marie Birgitte dukker op i 1843
som mor til en uægte født dreng ved navn Carl Martinus. Den udlagte fader er en
omrejsende tandlæge Edvard Mendelson fra Hamburg.
{Hvad lavede en tandlæge i 1843? Gjorde han mere end at trække tænder ud?)
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Jeg leder nu videre i forskellige kirkebøger og finder at Johanne Elisabeth har fået endnu et
barn uden for ægteskab i 1834 med en murersvend fra Rødding, også med efternavnet
Dyrberg. Denne Jens Peter Dyrberg ved jeg ikke noget om, og ej heller hvor Johanne er
forsvundet hen siden 1834, hvor hun er logerende, bor i Lille Bradepande, Viborg og
ernærer sig ved ”Hændernes Gierning”. Til sidst kigger jeg under Viborg Tugthus. Lidt
overrasket ser jeg, at hun findes her i 1845, enke (dvs. separeret), almisselem.
I Trap står der: ”Fabriksdriften (især klæde-, uldne-, og linnede Varer) var i det første
Aarhundrede tillige med fangernes Underhold overdragen til private Entreprenører og
Interessentskaber under Statens Tilsyn, men gik 1845 helt over til denne”. Jeg tænker: Hun
er nok blot meget fattig, så hun er sat ind for at arbejde for føden. Nej, ifølge
fangeprotokollen er hun 1. november 1838 sat i fængsel for tyveri og indbrud. Dommen er
på livstid, og kagstrygning, men hun blev løsladt 13. juli 1847 efter Kongelig Befaling 16.
juni 1847 og hun blev også i 1839 benådet fra kagstrygning.
I Gyldendals Leksikon og Dagligt Liv i Danmark I side 315-6 står der under kagstrygning:
også kaldet hudstrygning, legemsstraf hjemlet bl.a. i Chr. V's Danske Lov fra 1683,
bestående i at forbryderen bundet til en pæl, kag, der stod på byens torv eller andet
offentligt sted, piskedes af bøddelen med 9 tykke birkeris, således at han fik 3 slag af hvert,
altså ialt 27. Ved kagstrygningen blev synderens hænder stukket ind i en rebløkke, hvorpå
han blev hejst så højt til vejrs, at hans tæer akkurat nåede jorden. Det var en vanærende
straf; den var ofte forbundet med brændemærkning og med frihedsstraf. Med lov af 1833
om legemsfornærmelser afskaffedes den årlige kagstrygning og brændemærkning af
forbrydere efter strafudståelsens påbegyndelse, mens selve kagstrygningen først blev
afskaffet ved Straffeloven 1866, dvs. den var forinden gået af brug.”
Blandt papirerne vedr. fangerne lå benådningen for kagstrygning 8. april 1839, Relation og
Signalement samt afskrift af dommene i Overretten (Landsoverretten d. 15. oktober 1838)
og Underretten (Viborg Byes Extraret d.10 juli 1838), hvor hun har erklæret sig tilfreds
med den afsagte dom (på livstid) - “dog udbeder hun sig om det maatte blive hende tilladt at
indgive en Alleunderdanigst Ansøgning om Fritagelse for Kagstrygning". (Jeg håber en dag
at finde hendes ansøgning).
Relation og signalement giver mange oplysninger f.eks. hvor hun er konfirmeret, at hun er
skilt, om antal børn, hvordan hun ser ud ( ”koparret, mørkt Haar og brune Øine, maadelig
høj, ikke føer, maadeligt udseende og taler Dansk”).
Der står også om hun har været straffet før: Hun har været i fængsel på vand og brød i 30
dage for hæleri, i forbedringshuset i et år for hæleri og i fængsel på vand og brød i 3 gange
4 dage for ulovlig omgang med hittegods.
Nu må jeg tilbage til domsprotokollen og sagerne vedrørende fangerne. 1832 er året. Der
står, hvad jeg ved, at hun har “avlet” tre børn med ægtemanden, drengen er død og de andre
er to piger på 8 og 11 år. Hun har fået et uægte barn, der også døde. Hun bekender sig til
Landets Religion. Straffen på vand og brød i 30 dage (6 gange 5 dage) havde hun i 1831
fået ved Fiends og Nørlyngs Herreds Ret. Ved Viborg Byes Extraret d. 16. Maj 1832
kræver anklageren 2 års tugthusarbejde, men hun dømmes til et og et halvt År. Ved
22

Højesteretten 24. oktober 1832 fik hun dommen nedsat til et år. Men hvad havde hun lavet
for at få så hårde straffe - til sidst i 1838 endda livstid? Jeg må ind i Domsprotokolleme.
Her er der mange sider gotisk håndskrift at læse. Jeg garanterer ikke for oversættelsens
korrekthed: I 1832 laver hun indbrud og hæleri med en Eggert Christensen Rødding (fra
Rødding?). Han har tidligere udstået straf af 5 års Rasphusarbejde for betleri og 2 tyverier
med efterfølgende salg. I 1831 blev han dømt for løsgængeri. Nu kræver anklageren ham
dømt til Fæstningsarbejde på livstid for tyverier, som han nægter at have begået, og han får
30 dages fængsel på vand og brød, men Højesteret gav ham til slut et år.
En anden tiltalt er Maren Vistisen, der får fængsel på vand og brød i 20 dage med “Befalet
Mellemkost”. Hun hjalp med at sælge tyvekosterne. Endvidere er der et ægtepar Christen
Ballund med hustruen Karen Kirstine Gregersdatter, der også bliver dømt for hæleri. De fik
hver fængsel på vand og brød i 5 dage. Hvad er det Johanne Elisabeth og de andre har
gjort?
I 1832 benægter hun tyveri sammen med Eggert Christian Christensen Rødding og Maren
Vistisen af et sengetæppe fra Fuldmægtig Thorsen, linned fra Ernitz Roulands kone og fra
Pigen Ane Maria Christensdatter, uldent lændeskørt fra Ellen Petersdatter og andre ting
ikke nærmere specificerede, men erkender hun har faldbudt og solgt en stor del af dem.
Hun dømmes som nævnt alligevel ved Extraretten efter forordningen af 20. februar 1789 §7
andet Membrum (dvs. paragraf eller del) til P/2 års arbejde i Viborg Tugthus. Den ændres
til ved Højesteretten 24. oktober 1832 til et år.
D. 10. juli 1838 dømmes hun i Viborg Bys Extraret til kagstrygning og arbejde i
Kjøbenhavns Tugthus på livstid efter forordningen af 20 februar 1789 §4, idet det oplyses at
hun ud over dommen i Januar 1831 ved Fiends-Nørlyng herreders Ret for tyveri og den
ovenfor nævnte dom 1832, også er dømt af Højesteret d. 22. Juni 1836 til Straf af Fængsel
paa Vand og Brød i 3 Gange 4 Dage for “Svigagtig Omgang med Hittegods”.
Dommen ændres 15. oktober 1838 i Landsoverretten til at straffen skal aftjenes i Viborg
Tugt- og Forbedringshus. Men stadigvæk fik hun kagstrygning og livstid. Hvilke
forbrydelser begik hun da?
I 1838 har hun første gang allieret sig med en Jens Laursen Trandum, der har en stribe
domme fra 1826 til 1837, dette er hans ottende. Han dømmes også til kagstrygning og
fæstningsarbejde “sin Livstid”. Han er da kun 34 år. Han dømmes også for løsgængeri. Han
har betiet og “har givet det urigtige Opgivende at han var en brandlidt Mand”.
Han og Johanne Elisabeth har brudt ind hos konsumtionsbetjent Sonne - og stjålet en blaa
Krukke, en brun kort Pels, en Bamechenillie (en slags kappe) med slag, et forklæde, en
Krukke med Asier og 2 Rullepølser. Han dømmes efter Forordningen af 20. februar 1789 til
fæstningsarbejde på livstid.
De fleste røverier har hun dog begået med en Roland Christian Hansen'.
Hos avlsmand Niels Ingstrup har de prøvet at stjæle æg, strømper og en sæk. De blev
opdaget og måtte efterlade Rolands hue med æggene - hos en avlsmand Peder Ditlevsen en
krukke med 7 pund smør, en ny fyrretræsspand, sigtemel, gryn og kartofler - hos Kiøbmand
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Stænderpladsen 1835. Akvarel af Rasmus Henrich Kruse.
Fra ”Viborg Bys Gadenavne"
Buchvaldt 10-12 hvidkaal - og igen hos konsumtionsbetjent Sonne stjålet en skjorte, en
særk og en dug, i landsoverretsdommen står der linned og nogle gangklæder. Her står også
at han løftede hende over plankeværket ind til “Haugen” (haven) og hun klatrede gennem
nogle allerede ituslagne vinduer ind og rakte tingene ud til ham. På vej ud stjal de 3 “Gjæs”.
De fortsætter: Hos gaardmand Niels Jensen Væver i Løvel: et par sko, som tilhørte en
tjenestedreng men afstod ellers fra deres fortsæt, da de opdagede at der var folk i storstuen.,
men 8 dage efter prøver de igen samme sted og tager: 2 jerngrebe, 3 lyngleer, et
hakkelsesjern, 6 forskellige lundstikker, nogle jemnagler og et par stigbøjler med
stigremme. Johanne har i fattighuset desuden fraranet en mand “Syetøj, nogle Markstykker
og en sølvbeslagen Pibe”.
Med Anders Jensen Dalsgaard har hun stjålet et par støvler og en sæk uld fra en vogn
tilhørende vognmand Eilert Madsen af Nykjøbing, der stod i avlsmand Søren Lauersens
gaard. Ulden tilhørte Jomfru Aagaard. Roland Christian Hansen har tidligere været idømt 3
års rasphusarbejde for 2 gange begaaet tyveri. Nu idømmes han fæstningsarbejde på livstid.
I dommen 1832 til Johanne Elisabeth Sundstrup på 2 års tugthusarbejde ved Extraretten
indgår også dom for løsgængeri.
Maren Vistisen, der også i 1832 blev dømt (for hæleri), bliver nu i 1838 i Viborg Byes
Extraret dømt til 3 år i Forbedringshuset (for første gang begaaet tyveri og anden gang
hæleri), der i Landso verretten nedsættes til et år (dømt efter Forordningen af 20 februar
1789 §1 og §7) grundet hendes vandel og “Forhold i denne sag”. Hun er anklaget for at
have stjålet et ur i Konsumtionsboden ved Skottenborg Port i Viborg fra en konsumtions24

betjent Peder Blom, men hævder at han har givet hende det, da hun er svanger med hans
barn. Han benægter begge dele, men i kirkebogen er han ved fødslen i 1837 udlagt som
fader. Hun dør i tugthuset året efter sin indsættelse, i september 1839, 39 år gammel. Hun
får ialt 5 uægte børn, 4 drenge og 1 pige
Skrædder Mortensen, der er 72 år gammel, og hustruen Johanne Frederikke Dallin, 66 år,
har begået hæleri. De har modtaget en kjole fra Johanne Sundstrup i forvaring. Kjolen var
stjålet. Byretten dømmer dem til “hensættes i Simpel Fængsel på Sædvanlig Fangeskik i 60
dage”, der af Landoverrretten nedsættes til 20 dage til hver af dem. De dømmes efter
forordningen af 20 februar 1789 §7 sammenholdt med Forordningen af 12. Juni 1816.
Anders Dalsgaard får 3 år i forbedringshus for tyveriet af ulden og Bernt Poulsen får
fængsel på vand og brød i 3 gange 5 døgn for at have ”tilforhandlet sig flere Ting, som hun
selv (underforstået Johanne Elisabeth) sagde dels at være stjaalen og dels fundne”.
Johanne Elisabeth Sundstrup og Anders Dalsgård skal ifølge byretsdommen “Een for
begge og Begge fo r Een erstatte og betale Eilert Madsen 6 Rd: sedler og Jomfru Aagaard
godt 2 Rd'.
Samtlige tiltalte skal “in solidum udrede alle de af Actorers og Dommers Execution
flydende Omkostninger, hvorunder indbefattes Salair til Actor, Landsoverrets Procurator
Lykke 10 Rd og til Defensor Landsoverretsprokurator Nyboe, 8 Rd:Sølv; dog således at
Enhver især udreder de paa deres Arrest medregnende Omkostninger”.
I Landoverretsdommen står der at den idømte erstatning skal stadfæstes. Dette stemmer
ikke helt med at Actor nu skal have 15 rigsdaler sølv, Defensor 12 rigsdaler og Actor ved
Overretten Deigaard skal også have 15. Hvordan disse beløb deles mellem de tiltalte er mig
uforståeligt, da Sundstrup og Roland hver skal udrede 9/10, Trandum, Maren Vistisen og
Bernt Poulsen hver en halvdel. Dalsgaard V* og Christen Mortensen (Maartensen) og kone
hver 1/8. Dommene stadfæstedes ved Højesteret den 8. februar 1839. Her skal Auditeur (?)
Liebenberg have 20 rigsdaler sølv. Man kan vel regne med at det offentlige kommer til at
betale.
Jeg kender ikke Johanne Elisabeths videre skæbne, efter hun kom ud af fængsel i 1847. Hun
er ikke død- så vidt jeg har set - i Viborg By ifølge fortegnelsen på landsarkivet over døde i
Viborg. Så jeg må igennem kirkebøgerne for de små sogne.
Men hvad skete med børnene? De er - hvad der sikkert var normalt - kommet i pleje.

Tugthusets facade i 1843. Midt i bygningen ses porten, der var den eneste indgang.
Det høje hus til venstre er en planlagt nybygning.
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I folketællingen 1834 er der en Ane Marie Birgitte, 15 år, der er plejebarn hos Niels
Jonassen Dyhrberg 77 år, dagleier og fattiglem og hustruen Birte Pedersdatter, 76 år: De bor
St. Set. Mikkelsgade Hus nr. 151 i Viborg. Det må være Marie Birgitte, der bor hos
faderens forældre.
Samme år konfirmeres hun i Viborg Sortebrødre. I folketællingen 1840 bor hun Viborg,
Skottenborg Søndre Side Nr. 343 som tjenestepige hos en politibetjent Jacob Ch.
Clemmensen 49 og dennes kone og børn. I 1843 får hun sønnen Carl Martinus Dyrberg. I
1845 bor hun stadig hos politibetjenten, men ved navnet Ane Marie Dyhrberg, 26. Sønnen
Carl Martinus er ikke opført. Til gengæld er han i folketællingen 1850 i pleie i samme
familie, mens Marie Birgitte ikke forekommer her. Men jeg har fundet to børn hun har fået
1848 og 1849 med en skomagersvend Andreas Pedersen. Det sidste barn døde to dage
gammelt. Her mister jeg hendes spor.
Hvad skete der med Johannes yngste datter Else Cathrine?
I 1834 bor hun nok under navnet Else Catrine Pedersdatter 11 år i Rødding hos Johanne
Elisabeths bror og forældre, der da er 73 og 68 år. Her konfirmeres hun som 13 2/3 år.
Hvorfor hun konfirmeres under den lovpligtige alder ved jeg ikke!. I 1845 tjener hun hos
fasteren Abelone Dyrberg og dennes mand Christen Løgstrup. D. 21. august 1848 får hun
sønnen Andreas Christian Dyrberg med karetmagersvenden Andreas Christian Løgstrup.
Ifølge Family Search gifter hun sig 28. april 1861 i Trinitatis, København.
Carl Martinus gifter sig og får 9 børn. Han og konen bliver skilt i 1895 og begge befinder
sig efter 1907 sandsynligvis i København (jeg fandt en med samme data, men fra Thisted?),
hvor de bor hver for sig og dør i 1920. Hvad kan man lære af dette?
Livet var meget hårdt i 1820 og 30erne. Straffen var meget hård ved småforbrydelser.
Samtidig ser man den sociale arv med uægte børn og skilsmisser. Den kan til dels brydes.
Min farmor kom fra pauvre kår, men endte med at være rimelig velhavende.
Tilføjelse
I 2004 modtog jeg en e-mail fra Jørgen Sundstrup der havde registreret at Johanne døde 29.
marts 1868 i Dalbyneder - 76 år gammel. Dalbyneder sogn ligger i Gjerlev herred, Randers
amt. Jeg har endnu ikke fulgt hendes liv fra dette år og baglæns til 1847. Måske får jeg
endnu et tip en dag!
Min oldemor Marie Birgitte giftede sig 1850 med Lauritz Jensen fra Thisted og fik 4 børn
med ham inden han begik selvmord i en alder af 38 år i 1860. Stedet Thisted var dukket op i
historien ovenfor - nu så jeg hvorfor. Marie Birgitte dør 1868 - 49 år gammel.
Siden jeg skrev historien om min tyvagtige tip-tip-oldemor Johanne fandt jeg desuden ud af,
at hendes far Anders Laursen var bror til den legendariske Ane Elisabeth Laursdatter
Sundstrup, som først blev gift med Henrik Erichsen Friisenberg, ejer af Søedahl. Senere
blev hun gift med Christen Tolstrup af Hald Hovedgård. Men se - det er en anden historie.
Annette Fabricius annotto@post8.tele.dk
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c.

Klik derefter på det markerede område,
(den nye farve kommer på).

d.

Klik Select / deselect og marker et nyt
område og ny farve.

e.

Til hudfarve vælges farve fra et andet
farvebillede, hvor der er en fin hudfarve.
Brug til dette pipetten til at kopiere farven
med.

f.

Klik på pipetten og derefter den ønskede
farve, på samme måde kan andre farver
kopieres fra forskellige billeder.

Men det kan let ændres.
h. Klik på MOVE TOOL, øverst i højre side af din Værktøjskasse, nu
kommer nogle små hvide firkanter, ved at ”hive i hjørnerne ” kan man
ændre billedets størrelse, men pas på ikke at
forvrænge billedet.
i. Ved at klikke på selve billedet med venstre
musetast og holde den nede kan du flytte
billedet hen, hvor du ønsker det.
j. Når billedet er på plads Klik på CROP
TOOL og de små hjørner forsvinder.
Gentag dette med alle de billeder der skal
være på collagen.
k. Under billederne kan der skrives tekst,
se vejledningen punkt 27 side 16.
l.

Når collagen er færdig, klik på
LAYER I FLATTEN IMAGE

m. Til sidst gemmes collagen.
Se vejledningen punkt 5 side 3.
Husk som JPG fil.

n. Udprint se evt. Vejledningen punkt 18. side 10.
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Indhold af disse små sider.

Punkt:

Side.

Avisbilleder.....................................................................................
Baggrundsfarve. Ændre denne i udklippet billede......................
Bruntoning af billeder....................................................................
Buet tekst.........................................................................................
Collage, sætte flere billeder sammen...........................................
Dreje et billede...............................................................................
Farve på sort/ hvide billeder........................................................
Forkert belyst digitalt billede........................................................
Formindske et billede (Resize det)..............................................
Forstørre en del af billedet og sætte det ind................................
Frilægge et billede på let måde....................................................
Frilægge et billede på en lidt sværere måde................................
Gemme et billede...........................................................................
Hente et billede in d ......................................................................
Indscanne et billede......................................................................
Klone/kopierer fra punkt til punkt...............................................
Redigerer billedet, lysere eller mørkere......................................
Røde øjne.......................................................................................
Sende 1 eller mange billeder på E-mail......................................
Skæve billeder, rettes op (Gravsten m.m.)..................................
Tekst på billederne........................................................................
Udklip af beskæring af billeder....................................................
Udklip af billeder i faste mål f.eks. 10x15 cm............................
Udklipning med Lasso Tool..........................................................
Udklipning oval eller rund............................................................
Udprintning af billeder, mange i samme størrelse......................
Udprintning af kort........................................................................
Vende et negativ............................................................................
Ændre et farvebillede til "Sort/hvid" (Gråtoner)........................
Ændre farvetonen i gamle misfarvede billeder..........................
Ændring af farver i nye digitale billeder......................................
Ændre fil-type på dit billede..........................................................
Åbne et nyt billede..........................................................................
Ændre specielle områder i 1 billede.............................................
Indholdsfortegnelse........................................................................

24.
32.
15.
29.
34.
12.b
33.
lO.c.
20.
26
21.
23.
5.
2.
3.
14.
8.
29.
6.
25.
27
11.
1l.c.
17.
16.
19.
18.
4.
7.
9.
10.
13.
22.
30.

13.
17.
9.
16.
19.
7.
18.
6.
12.
15
12.
13.
3.
2.
2.
8.
5.
16.
3.
14.
16.
6.
7.
10.
9.
11.
10.
2.
4.
5.
6.
7.
12
17.
20.

Denne vejledning er tiltænkt begyndere og andre, der gerne vil i gang med at arbejde med
billeder. For dem, der gerne vil have mere indgående vejledning er der i august 2004
udgivet en bog fra forlaget Libris. Denne bog giver en langt større og mere fyldestgørende
vejledning i brugen af Photoshop Element 2. En bog jeg godt kan anbefale. Den kan
eventuelt lånes på biblioteket.
AMKT
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De kendte og kongelige!
Tillykke det blev en Prinsesse
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31

Nyheder:
Personalhistorie
I disse dage har jeg lagt en del arkivalier og bøger ud på min
hjemmeside med henblik på at sælge disse til interesserede, for
at jeg kan fortsætte med at finansiere mine renskrifter af de gamle
håndskrevne tingbøger fra omkring 1660 i Vardesyssel, som jeg i en årrække har publiceret
i ”Vardesyssel Aarbog”.
Da Rigsarkivet sidste år indskrænkede udlånet af mikrofilm, som jeg har hjemlånt siden
omkring 1980 til afskrift, er dette naturligvis en væsentlig begrænsning i mine muligheder
for at fortsætte omtalte renskrifter, hvorfor jeg fremover skal til at købe samme mikrofilm og til at finansiere disse er det, at jeg nu sælger ud af min samling på ”Antikvariat” på
www.vardesyssel.dk eller til Gert Ravn - Aal på e-mail: gert-ravn@mail.dk

Harry Houdini
En efterkommer af Harry Houdini, George Harden, ønsker hans lig gravet op for at få
undersøgt, om den berømte udbryderkonge i virkeligheden blev myrdet.
Houdini, der kunne komme ud af kæder, spændetrøjer, lukkede containere - gerne mens han
var nedsænket i vand - menes ellers at være død af en sprængt blindtarm i 1926. Men den
køber hans ivrige efterkommer ikke. Han mener i stedet, at det kostede Houdini livet, at han
afslørede nogle svindlere, der påstod, at de kunne kommunikere med de døde.
Hvis det efter 81 år endnu engang lykkes at få Houdini ud af en kiste, vil Harden sætte et
hold moderne retsmedicinere til at undersøge den afdøde flugtspecialist.

Ny CD med folketællingerne
Dansk Data Arkiv har udgivet sin 8. cd-rom med oplysninger fra folketællingerne.
Denne cd-rom indeholder indtastninger fra folketællinger for perioden 1771 og 1850 1921.1 alt 6.933 indtastninger fordelt på hele landet. Desuden er der materialer for perioden
1803 og 1845 for Slesvig og Holsten, der ikke tidligere har været udgivet på cd-rom.
Prisen er for dem alle 210 kr. plus administrationsgebyr. De kan alle bestilles hos Dansk
Data Arkiv på http://ddd.dda.dk/bestil_cd.html

Modtagelsen af de sorte dansk-vestindere i Danmark 1880-1920
I forbindelse med et forskningsprojekt støttet af Kulturministeriet har Nationalmuseet i
samarbejde med projektforsker Per Nielsen igangsat en undersøgelse af forholdene for her
boende dansk-vestindere af afrikansk herkomst Det er ønsket at anslå, hvor mange personer
det drejer sig om, hvor de boede, og hvad de beskæftigede sig med. Hertil kommer ønsket
om at vise, hvordan vestindere blev omtalt i pressen, og hvilket sprog der blev benyttet ved
omtalen af de vestindiske medborgere.
Museet er meget interesseret i oplysninger og fotografier, der kan være med til at belyse
emnet. Henvendelse kan ske til projektforsker Per Nielsen på tlf.3347 3406 el. 3347 3402
eller på e-mail: per.nielsen@natmus.dk
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Bøger:
Nye bøger med slægtshistorisk relevans m.m.

Photoshop Elements 2
Af: Palle Bruselius, Gør dine billeder bedre med PSE 2.0.
Photoshop er et stort, professionelt program, der kan være
svært at bruge for begynderen. Palle Bruselius gennemgår de
redskaber og funktioner, som du bør kende, hvis du vil behandle og organisere dine fotos.
Efter en rundvisning i Photoshop lærer du at markere og kopiere billeder. Du prøver
forskellige former for markeringer, som du skal bruge til at vælge de dele af billedet, som
du vil ændre på. Du får en kort forklaring på farvemodeller, og hvordan du bruger lag i
Photoshop. Du fjerner støj og retter skæve billeder op, retoucherer i frihånd og justerer lys
og kontrast. Du får at vide, hvordan du bruger maleredskaber og formaterer tekst. Du kan
også læse om at udgive dine fotos på webben og udskrive dem på et kontaktark for at øge
overskueligheden. Palle Bruselius er professionel skribent og har udgivet mere end 10 ithæfter, fortrinsvis om grafiske programmer, http://www.bruselius.dk/
ISBN: 87-7843-668-0 | august 2004 | 80 sider
Pris: 99.- kr. kan bestilles online hos; http://www.libris.dk

Kort som kilde - 2. oplag
I arbejdet med historien har vi ofte brug for historiske kort. Nu er bogen om emnet ”Kort
som Kilde”. Bogen er skrevet af et kendt ansigt i historiske kredse: Peter Korsgaard fra
Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv. Bogen, der udgives i et samarbejde mellem Dansk
Historisk Fællesråd og Sammenslutningen af Lokalarkiver, er naturligvis rigt illustreret med
eksempler på de mange smukke kort.
Bogen koster 225 kr. + forsendelse
Du kan bestille ved at maile til bogekspeditionen@christensen.mail.dk

Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord.
Madvarer og madvaner ved det russiske hof i Horsens 1780-1807.
Madonna og Rolling Stones er ikke de eneste prominente gæster, der har gæstet Horsens. I
slutningen af 1700-tallet fik byen også fyrsteligt besøg. I perioden 1780-1807 husede den
danske købstad et mindre russisk hof. Det har Bodil Møller Knudsen, arkivar ved byarkivet
i Horsens, begået en bog om. Udg. af Byarkivet i Horsens og Horsens Museum
Bogen koster 249 kr. og er på 292 sider. Kan købes i boghandlen.

Kanonkuglehuset af Christian Poulsen
Der er her tale om en bog på 224 sider om primært forfatterens bedsteforældre og oldefor
ældre på faderens side, og bogen er inddelt i tre hovedafsnit startende med farmoderens
forældre, derpå farfaderens forældre og endelig om farfaderen og farmoderen.
Bogen koster 175 kr. og er på 224 sider. Bogen kan købes hos Byhistorisk Forlang, Vejle.
Eller hos boghandlerne.
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Arkiver:
Brugerundersøgelsen 2006
Gæsterne på Statens Arkivers læsesale er alt i alt meget
tilfredse med den service og de faciliteter, der tilbydes
her. Det viser den brugerundersøgelse, som Statens
Arkiver gennemførte på sine læsesale i efteråret 2006.
Men der er selvfølgelig også forhold, som arkivernes
benyttere kunne ønske sig anderledes.
På baggrund af undersøgelsen vil Statens Arkiver derfor i nær fremtid redegøre for sine
planer herfor. Statens Arkiver takker alle, der med deres svar har bidraget til undersøgelsen.
Brugerundersøgelsen kan findes på:
http://www.sa.dk/sa/omarkiveme/brugund/SA_brugerUS_2006.pdf

Parkering på Landsarkivet for Sjælland
Den 19. marts 2007 kl. 8 indfører Københavns Kommune nye parkeringsregler på Indre
Nørrebro, hvor Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm ligger. Lands
arkivet ligger i det område, der kommer til at hedde Blå Zone. De nye parkeringsregler
betyder at du altid skal betale for at parkere i Blå Zone.
Læs mere om parkeringsregleme på. http://www.sa.dk/lak/aktuelt/parkering.htm

Flere kirkebøger og lægdsruller til selvekspedition
Landsarkivet for Sjælland har i forbindelse med årsskiftet gjort 100 kirkebøger og 31
lægdsruller fuldt tilgængelige. Disse bøger er nu flyttet i selvekspeditionsmagasinet, hvor
du selv kan finde dem.

Mød de kendte og de kongelige i arkiverne
Både kendte og kongelige bliver indført i kirkebøger m.m. Mød bl.a. Willemoes, Caroline
Mathilde og Tietgen http://www.sa.dk/sa/godehistorier/kendte/default.htm

Stadsarkivet i København
I år er det 200 året for Københavns bombardement og det bliver ”fejret” af stadsarkivet med
udgivelsen af en flot illustreret antologi om dette emne.
Mia Lade Krogaard, som er specialestuderende ved Københavns Universitet, har skrevet
bogen, ”Bombardementet 1807, myter og virkelighed”. Heri undrede hun sig bl.a. over, at
der i litteraturen er opgivet så forskellige tal for hvor mange, der døde under
bombardementet, uden at nogen henviser til egentlige kilder.
I jagten på disse oplysninger har Mia været i kontakt med arkivalier og litteratur, som giver
et anderledes nuanceret billede af begivenheden.
Bogen kan købes på Stadsarkivet.
Bogen blev præsenteret i forbindelse med arkivets brugermøde d. 24. april 2007.
Stadsarkivet har hjemmeside adresse: http://www.ksa.kk.dk/
34

Nettet:
Nyt udseende på hjemmeside
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie har
fået flot ny hjemmeside. Siden kan ses på adressen:
http://www.genealogi.dk/

Dødeblade 1893 -1923
Registerblade udskilt af Københavns Politis mandtal.
En fantastisk privat hjemmeside lavet af Børge Fogsgaard. Hjemmesiden indeholder en
database med nu 24.637 dødsfald. Indtil videre er der indtastet personer med efternavne, der
begynder med bogstaverne fra A til G.
www. fogsgaard. org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=43

Københavnske gader
København - & Frederiksberg Kommuner til 1925
En flot privat database der indeholder 2.214 gadenavne.
www.fogsgaard.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=44

Find døde i Danmark
En side til dem, der ønsker at være orienteret om dødsfald.
afdøde.dk leverer Danmarks dødsannoncer til aviserne og på internettet, afdøde.dk leveres i
et samarbejde mellem bedemændene, der laver annoncerne, og hoej.dk a/s og er tilmeldt
Pressenævnet. Ansvarshavende: Martin Høj. Her kan du finde de seneste annoncer og søge i
tidligere annoncer offentliggjort på hjemmesiden.
www.afdøde.dk

Købstadskort på Nettet
Statens arkiver råder over talrige kort- og tegningssamlinger, der gennem tiden er skabt af
administrationen - både den statslige og lokale. Rigsarkivet opbevarer Vejdirektoratets
arkiv, der rækker tilbage til 1764 og indeholder talrige topografisk detaljerede kort. Især
købstadsplanerne påkalder sig interesse, da der er tale om de tidligste pålidelige opmålinger.
www.sa.dk/ra/brugearkivet/kort_paa_net/kortpaanet.htm

Find et sted
Korttjenesten "Find et sted" har aktuelle og historiske kort. "Find et sted" indeholder kort
over Danmark, Grønland og Færøerne. Siden giver mulighed for at følge et områdes
udvikling lige fra de historiske Målebordsblade fra 1840 og frem i kronologisk rækkefølge
til de helt nye aktuelle landkort.
Man indtaster en adresse eller et stednavn og skifter så mellem de forskellige kort.
http://www2.kms.dk/C 1256AED004EA666/( AllDocsByDocId)/9E6DF5CCE54A3FF7C 12
56AEF0041DA72
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Den halte ser,
den blinde går,
og hånd i hånd de målet når.
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