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Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole
Fra d. 3. april til d. 9. april 2016 
Slægtsforskning på Herregården 

Tema: - Udvandring!
I april 2016 holdes der atter slægtsforskningsuge på Brandbjerg Højskole. I samarbejde med 
Brandbjerg Højskole og genealog Gitte Bergendorff Høstbo er der sammensat endnu en 
forrygende uge fyldt med spændende foredrag og spændende ture. Du vil møde andre 
slægtsforskere - nye som garvede i en hyggelig og inspirerende uge.

Temaet for ugen er Udvandring. Ugen byder på foredrag af professionelle foredragsholdere 
inden for slægtsforskning og historie. Fra Vejle Stadsarkiv ”Hvad kan vi finde”, forfatterne 
Jeppe Sørensen og Catalina Pena-Guillén ”Om eksperimentet i Venezuela”. Professor i 
GeoGenetics Morten Erik Allentoft om ”Et menneskes historie via DNA”, journalist Ole 
Sønnichsen ”Om rejsen til Amerika”. Om vikingetiden i det sydlige Jylland, kommer 
museumsinspektør Silke Eischenschmidt fra Haderslev Museum og fortæller om ”Dem der 
blev hjemme”. ”FamilySearch og fotobehandling” af Anna Margrethe Krogh Thomsen. 
Mag.art. Henning Bender fortæller om ”Skandinavian - Amerika linjen”. Forfatter Ole Sohn 
”De drog mod Øst”. Der vil være halvdags ture ud af huset - bl.a. til Kongernes nye Jelling 
samt til Skibsmuseet i Aabenraa. Synge skal vi også med sang fra Højskolesangbogen 
sammen med Poul Kjær Lauridsen.

Vi lægger særlig vægt på social hygge og samvær med hinanden. Vi medbringer egne 
computere og hjælper hinanden med internettet og gotisk læsning. Brandbjerg Højskole er en 
gammel herregård, der ligger ca. 10 km fra Vejle. Hvid og smuk står den gamle hovedbygning 
flankeret af voldgrav og ænder, marker og enge med græssende heste. Værelserne har alle eget 
bad, toilet, altan og ADSL-forbindelse. Alle foredragene foregår i herregårdens skolestue. 
Kurset har plads til 40 deltagere. Programmet kan ses på Højskolens hjemmeside. Kontakt 
Gitte B. Høstbo for spørgsmål på janhb@mail.danbbs.dk og for tilmelding kontakt Brandbjerg 
Højskole på www.brandbjerg.dk/Korte+kurser/tilmelding korte kurser.htm
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Indhold Foreningsprogrammer
5 Årsmødet 2016 18 Amager 26 Randers

6 Slægtshistorisk 18 Brønderslev 27 Roskildeegnen
Weekend 2015

19 Djursland 27 Rødovre
9 Midt i knuden spræller

Malene Margrethe 19 Grindsted og omegn 27 Silkeborg

13 Endnu en gordisk knude 19 Guldborgsund 28 Skibby
og vigtigheden af
kildekritik 20 Hedeboegnen 28 Storkøbenhavn

13 Slægtshistorisk 21 Herning 29 Sydkysten
Weekend 2016

21 Hjørring og omegn 29 Sønderjylland
14 Er det sådan, vi ønsker,

SSF skal arbejde 22 Horsensegnen 30 Trekantområdet
for os?

22 Hvetbo Herred 31 Vejleegnen
15 Bogomtale - Wibergs

manglende Præstehustruer 22 Hvidovre 31 Vestegnen

16 Bøger om bomærker 23 Kolding 32 Vesthimmerland

17 Sådan fandt jeg mine 23 Korsør 32 Vestlolland
svenske aner

24 Morsø 33 Viborg
18 Foreningsprogrammer

24 Nordvestjylland 33 0., V. og N. Horne
35 Bogomtale - Aner nord og syd Herreder

for Kongeåen 25 Odderegnen

34 Aalborg

25 Odense

Annoncer
2 Brandbjerg Højskole 2016

36 Uldum Højskole

Forsidebillede
Ældre slægtsbøger i udskåret træ. 
Den mørke til venstre er fra 1954 
og den lyse til højre er fra 1980. 
Begge de flotte udskårede træbind 
er fra Dansk Slægtsforskning i 
Fredericia.

Annoncer
Pr. trykside: 800 kr.
Bagsiden og indersiden af omslaget med mulighed for farvetryk:
1.000 kr. V2 trykside: 400 kr. V4 trykside: 200 kr. 
Alle priser er ekskl. moms.
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Siægten
FORUM FOR SLÆGTSHISTORIE

SLÆGTEN udgives af Sammen
slutningen af Slægtshistoriske For
eninger to gange årligt.
SLÆGTEN er udgivet med støtte fra 
Disponent Ove Mellerups Midefond, 
for hvilken vi bringer vor bedste tak.

Redaktionsmedlem
Anton Blaabjerg
Fredensgade 38 
8800 Viborg 
® 86 61 04 36 
blaab@webspeed.dk

Programredaktør
Grete Modin Grundtvig 
Hvidstenvej 18 
2770 Kastrup 
® 28447470 
gretegrundtvig@gmail.com

Chefkorrekturlæser
Hanne Munk
Koldinggade 1, 2 tv 
2100 København 0 
hanne@munk-stander.dk

Programkorrekturlæser
Helle Agerskov
Tømmerupvej 37 
2770 Kastrup 
« 40 40 32 25 
heagerskov@hotmail.com

Layout
Henrik Bock
Spøttrupvej 20,1 th 
2720 Vanløse 
® 61663592 
henrik@bocksmail.com

Tryk
Atlas-Plæhn Grafisk A/S
Kirstinehøj 63
2770 Kastrup
® 32 55 77 77 
per@atlas-plaehn.dk

ISSN 0905-7064

SSFs bestyrelse
SSF blev stiftet 23. april 1981 og omfatter
33 foreninger med tilsammen næsten 
4.000 medlemmer.

Formand
Ulrich Aister Klug
Erritsø Bygade 45
7000 Fredericia
® 4116 6177 
ulrich@dannebrog.biz

Næstformand
Anton Blaabjerg
Fredensgade 38 
8800 Viborg 
® 86 61 04 36 
blaab@webspeed.dk

Kasserer
Jonna Qvortrup
Prangervej 82
7000 Fredericia
® 75 92 96 78 
jonnaqvortrup @hotmail. com

Sekretær
Kirsten Sanders
Asselsvej 169
7990 Ø.Assels 
kirstensanders@gmail.com

Medlem
Nicolai Johannsen
Kystvej 9
6320 Egernsund
® 74 44 23 83 
nic@egernsund.dk

Abonnement på

SLÆGTEN
Privatabonnement (to numre inkl. forsendelse) koster 90 kr. og opkræves én 
gang årligt (opkrævning vedlægges januar-nummeret).
Ved forsendelse uden for Danmark dog 120 kr.

Ældre numre af SLÆGTEN koster 12 kr. pr. stk. plus forsendelse.

Betaling til SLÆGTENS konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3627
Kontonr. 000 094 5587

1. suppleant
Lise Krøner
Mölndalsparken 87 
2620 Albertslund 
® 28 39 50 46 
lise@tebj.dk

2. suppleant
Lena Sørensen
Løven 28
3650 Ølstykke
® 4717 55 62 
sfs.lenas@gmail.com

Webmaster
Bjarne Larsen 
ssf.webmaster@bhlarsen.dk

Programtekster sendes til:
Grete Modin Grundtvig
(se under SLÆGTEN)

Reproklare logoer sendes til:
Henrik Bock (se under SLÆGTEN)

Deadline til næste nummer:
Mandag den 18. april 2016.
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Årsmøde 2016
Årsmødet afholdes 30. april 2016 
kl. 11.00-13.00 i

Historiens Hus 
Klosterbakken 2 
5000 Odense C

Morgenbrød serveres fra kl. 10 og 
efter årsmødet vil der i lighed med 
tidligere år være mulighed for 
tilkøb af frokost, og efter denne vil 
der være et fagligt indslag.

I forbindelse med årsmødet bedes 
foreningerne være behjælpelige 
med at finde to referenter, der kan 
tage referat under årsmødet.

Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne, dog 
varsler bestyrelsen at have forslag 
i forbindelse med følgende punk
ter:

Vedtægtsændringer
- dels mht. hvordan bestyrelsen 
supplerer sig mellem årsmø
derne, når et medlem i utide 
må træde ud af bestyrelsen

Kontingentforhøjelse
- for at SSF ikke skal fortsætte 
med tilbagevendende under
skud

Selve indkaldelsen med regnska
ber, budgetter og konkrete for
slag til vedtægtsændringerne og 
kontingentforhøjelsen samt øvrige 
forslag mv. fremsendes til med
lemsforeningerne pr. mail senest 
30. marts 2016.

Forslag til behandling på års
mødet skal være SSF i hænde 
senest 1. februar 2016 og sendes 
til: SSFs sekretær, Kirsten San
ders, kirstensanders@gmail.com

Der vil blive fremlagt separate 
årsregnskaber for hhv. SSFs og 
Slægtens Forlags aktiviteter.
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Slægthistorisk Weekend 2015

Af Ulrich Alster Klug 
formand for SSF 
ulrich@dannebrog.biz

Slægtshistorisk Weekend har un
der skiftende navn og på forskel
lige steder været afholdt siden 
1981. Det var SSF, der i sin tid 
startede traditionen med Slægts
historisk Weekend, og de sidste to 
år har DIS-Danmark været med
arrangør. Vi uddeler også slægts
forskerprisen i fællesskab. Den 
blev af SSF indstiftet i 2006.

I år var vi atter rykket tilbage til 
Nørgaards Højskole i Bjerringbro. 
Det er en stor højskole med 105 
værelser, dvs. der totalt er næsten 
210 senge. Skolen er bygget fra 
1971 og frem, og der er alle moder
ne faciliteter, både bad ved hvert 
eller hvert andet værelse, trådløst 
bredbånd (som lider lidt, når alle 
skal på samtidigt), og der er en 
virkeligt god stemning hos per
sonalet, og stor lydhørhed over for 
vore ønsker.

Så det var i de bedste rammer, 
at vi i år kunne afholde Slægts
historisk Weekend. Temaet var 
Biografier i 1800-tallet, som også 
var temaet for det fælles blad, som 
I modtog i juni, nemlig bladet 
Slægts-Historie.

Fredag aften fortalte Asbjørn 
Romvig Thomsen med lune om 
kilder til almindelige folks biogra
fier i 1800-tallet. Han er ph.d. og 
arkivar ved Rigsarkivet, Viborg, 
og har både til sit speciale og sin 
ph.d. studeret tre sogne i Sal
ling både forfra og bagfra. Hans 

indgangsvinkel er en anden end vi 
slægtsforskeres, idet han har lavet 
små stamtavler for at lave statistik 
på dem. Hans arbejde har omfat
tet alle slægtninge til 117 børn født 
uden for ægteskab mellem 1750 og 
starten af 1800-tallet i de tre sog
ne, og han har forsket i samtlige 
personer, der blev født i sognene i 
samme periode.

Han påpegede især amtsarkiverne 
som et godt sted at få slægt på ske
lettet, og også formueskatteregn
skaber fra sidst i 1700-tallet samt 
subskriptionslisterne i forbindelse 
med landsindsamlingen til genop
førelse af Christiansborg Slot efter 
branden i 1794.

De er spændende materialer, som 
flere slægtsforskere vil kunne få 
nytte af at benytte. Hans syste
matiske gennemsyn af de kilder, 
der kunne vedrøre hans sogne, 
kan med fordel benyttes af enhver 
slægtsforsker, der har en del aner i 
samme sogn eller i samme herred. 
Der vil som regel dukke noget 
spændende op; ikke nødvendigvis 
det, man håber på, men så noget 
andet, der giver kød på slægtens 
skelet.

Lørdag formiddag hørte formid
lingsmedarbejder ved fiskerimus- 
set, Mette Guldbergs foredrag om 
de jyske landbokvinders produkti
on før industrialiseringens indtog, 
nemlig af råvarer, som uld og 1er, 
hvad der gav sig udslag i strikva
rer, vævning og jydepotter. Det 
var overraskende nyt for mig, at 
jydepotterne i deres storhedstid 
mellem 1750 og 1850 blev ekspor

teret i stor stil til bl.a. Holland og 
Nordtyskland. Deres tid randt ud, 
da komfuret vandt indpas, da de 
ikke kunne tåle den høje varme fra 
komfuret. Så måtte folk gå over til 
de dyrere jerngryder.

Lørdag eftermiddag gennemfør
tes fem workshops. Det er meget 
populært, og det giver jo folk lej
lighed til at få noget helt konkret 
med hjem, når de selv har prøvet 
at arbejde med et indtastningspro
jekt eller en database eller et site 
på nettet.

Workshops er en kunstart, som 
jeg for mit eget vedkommende må 
sige, jeg ikke rigtigt kan mestre. 
Vi blev enige om, at kalde det 
for studiegruppe i stedet. Nu er 
DigDag, det interaktive, admini
strationshistoriske danmarkskort, 
som jeg præsenterede, også meget 
komplekst, og en god del af tiden 
gik med at forklare, hvad man 
skal bruge det til, og hvordan man 
skal inkorporere det i sin forsk
ning. Det skulle nok have været 
et foredrag i stedet, men nu var 
workshoppen lovet på et tidligt 
tidspunkt, så nu blev det sådan.

De andre workshops fungerede 
efter hensigten. Der var de scan
nede aviser på Mediestream, som 
Mogens Vestergaard Kjeldsen 
præsenterede; han var glad for at 
få input fra slægtsforskere, så han 
kan tage deres måde at benytte 
sitet på med i sit videre arbejde 
med Mediestream.

Fra Rigsarkivet, Viborg og Rigs
arkivet, København kom Niklas
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Kølstrup Poder og Søren Thode 
Jensen, som sammen med Jørgen 
Kristensen fra DIS-Danmarks 
bestyrelse, præsenterede Rigsar
kivets nye crowdsourcingprojekt, 
hvor man kan indtaste både erin
dringsmedaljeansøgninger, Fød
selsstiftelsens udsætterprotokoller 
og kilder vedrørende Vestindien. I 
takt med, der kommer flere kilder 
med i projektet, vil der også blive 
større interesse for at deltage i 
indtastningerne og i work
shopperne om projektet. Det var 
næsten pinligt, hele tre personer 
brugte deres dyrebare fritid på så 
få deltagere, men både Jørgen og 
Søren og Niklas var godt tilfredse 
med resultatet, og Jørgen syntes, 
det havde været helt perfekt, de 
kunne gå rundt og hjælpe hver 
enkelt. Det er nu også nemmere, 
når tre skal hjælpe 14, end når én 
skal hjælpe 40...

Hvis folketællingen 1940, som 
snart bliver frigivet på Arkivali- 
erOnline, bliver det næste indtast
ningsprojekt, så vil der helt klart 
blive rift om at få lov at indtaste, 
og tilsvarende rift om pladserne 
ved næste års workshop.

Så var Københavns Stadsarkivs 
projekt Politiets Registerblade 
også tilstede igen i år, dog i år ved 
superbrugerne Ulla Nielsen og 
Brian Damsgaard Tengberg, som 
demonstrerede sitet og indtast
ningsarbejdet med både register
blade og mandtalslister. Der var 
delte meninger om workshoppen, 
men så længe nogle fik stort ud
bytte, så havde dejo noget godt 
med hjem.

Anna Margrethe Krogh Thom
sen kørte to forskellige works
hops. Den første om upload af 
billeder og lydfiler mv., som nu 
kan knyttes til personerne i de 
slægtsfiler, som brugerne har 

lagt på sitet FamilySearch. Det 
er en enestående mulighed for os 
slægtsforskere til at kunne bevare 
vores private billeder og doku
menter mv. for eftertiden. Det vil 
med tiden blive en guldgrube for 
senere generationers slægtsfor
skere. Tænk hvis den mulighed 
havde eksisteret allerede for 100 
år siden, ak ja. Den anden works
hop var om billedbehandling. 
At søgningen ikke var større, 
skyldes ikke, at emner ikke er 
relevante for slægtsforskerne, 
men nok snarere, at vi generelt er 
blevet bedre til at håndtere digi
talt materiale. Og i Danmark er 
sitet MyHeritage lige nu det mest 
populære til at køre onlineslægts- 
tavler i, desværre, for det er en 
dyr løsning, og har ikke de dejlige 
registre, som FamilySearch har.

Alle workshoplederne skal hermed 
have tak for deres indsats. Vi er 
glade for, I ville være med til at 
give deltagerne ved Slægtshisto
risk Weekend 2015 nogle konkrete 
færdigheder med hjem.

Lørdag aften var der festmiddag; 
det er altid lidt vanskeligt at få tin
gene til at glide, når så mange skal 
spise samtidigt, når der er buffet. 
Men takket være disciplinen hos 
deltagerne og det effektive perso
nale i køkkenet, lykkedes det, og 
hvis jeg selv må sige det: Maden 
på højskolen bliver rost, og det 
med god grund.

Efter middagen gik vi lidt forsin
ket over i foredragssalen, hvor 
slægtsforskerprisen skulle udde
les.

Slægtsforskerprisen 2015 gik til 
Københavns Stadsarkivs projekt 
Politiets Registerblade, og Ulla 
Nielsen og Brian Damsgaard 
Tengberg modtog på arkivets veg
ne prisen. Aldrig har man set så 
umiddelbar glæde og overraskelse 
hos modtagerne. Endnu et stort 
tillykke skal lyde her fra.

Da det var 10. gang, slægtsforsker
prisen blev uddelt, havde vi valgt 
at indstifte en jubilæumspris, og 
den skulle gives for et livsværk in
denfor slægtsforskning. Den måtte 
naturligvis gå til Anton Blaabjerg. 
Han takkede for prisen ved at sige, 
at han jo ikke brød sig om at være 
næstformand i hele to foreninger, 
hvor han ikke var orienteret om 
alt, hvad der foregår i bestyrelser
ne! Jeg synes nu, det er morsomt 
at have sådanne små muntre hem
meligheder, det er lidt ligesom 
når man glæder sig til at give de 
særligt godt valgte julegaver.

Om aftenen underholdt Line 
Thylander, skolens sanglærer, 
hendes mand Simon Holm samt 
skolens dramalærer, Jesper Trier 
Gissel. Line har en dejlig stemme 
og et smuk måde at fortolke sange 
på, og ledsaget af Simon på kon
trabassen og Jesper på guitar, 
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skulle vi have lejlighed til at nyde 
nogle sange fra 1800-tallet, hvor 
de skulle bindes sammen af små 
indlæg, hvor Jesper skulle glide 
fra det ene til det andet, men han 
gik lidt i selvsving, så vi fik den 
engelske industrialiseringstids og 
victoriatidens dobbeltmoralske 
holdninger for fuld udblæsning. 
De er nyttige for forståelsen af 
1800-tallet i Danmark, især hvad 
angår borgerskabet, men det var 
nu meningen, vi bare skulle more 
os lidt, og det gjorde vi da heldig
vis også, for det jyske lune slog 
igennem. Line kan give den vul
gære skillingsvise om Adolf, så det 
hverken er krukket eller vulgært, 
det er noget af en kunst. Men som 
sagens omkvæd siger: ”Hul i det.” 
Søndag holdt jeg et foredrag om 
fem generationer af en af mine 
fynske stamrækker. Det var lidt 
presset tidsmæssigt, da der var sat 
to foredrag på til søndag formid
dag, og efter sådan en hård week
end havde jeg nok spændt buen 
lidt for hårdt, så foredraget blev 
ikke så kildenært, som jeg havde 
ønsket mig.

Til sidst holdt Kathrine Tobiasen 
et foredrag om det evigt relevante 
emne Ophavsret for slægtsfor
skere. Ophavsreglerne er kompli
cerede, især fordi de er tåbeligt 
udformet. Reglerne skelner ikke 
mellem de almindelige fotogra
fers portrætter af familier på den 
ene side, og reklamefotografers 
arbejde på den anden side. Det er 
yderst uheldigt. Selvom teknik
ken svigtede - heldigvis for første 
gang den weekend - så fik vi lige 
præcis nået foredraget, så froko
sten kunne nås, før vi atter måtte 
drage hjem. Efter en dejlig, lang, 
indholdsrig weekend.

Slægtshistorisk Weekend er ikke 
kun det faglige indhold og udbyt
te. Foredrag kan man jo høre i sin 

lokale forening, og workshops kø
res der mange forskellige steder, 
men det særlige ved weekenden 
er i høj grad, at her får man flere 
input i relation til samme emne, 
samt det særlige, som højskolen 
byder på, nemlig at vi er sammen 
hele tiden, det giver sådan et ar
rangement et særligt løft, en sær
lig dimension, som gør det til en 
fantastisk oplevelse, hvor gamle 
venner mødes og også nye kontak
ter opstår. Der var mange nye med 
på SW i år, og ud fra den udbredte 
summen i spisesalen, kunne jeg 
med tilfredshed konstatere, at de 
vist har følt sig velkommen.

Der går selvfølgelig et stort plan
lægningsarbejde forud for Slægts
historisk Weekend, og der er 
mange detaljer, som skal være på 
plads. Både Jonna og jeg har flere 
gange haft fat i højskolen for at få 
overblik over værelserne og deres 
indretning, der er nemlig flere 
slags, og de ligger ikke logisk i for
hold til hinanden, og vi skulle jo 
undgå kaos ved indkvarteringen. 
Det gik i det store hele også godt, 
selvom der var et par smuttere, 
men vi fik så den store tilfredsstil
lelse, at vi fik løst problemerne, 
idet vi i SSFs bestyrelse så rykke
de tættere sammen i en gammel 
lærerlejlighed, men det var faktisk 
hyggeligt, og jeg glæder mig alle
rede til Slægtshistorisk Weekend 
næste år.

Anton havde fundet foredrag og 
foredragsholdere, og han fortje
ner ros for sin evne til at finde 
det gode og det nye, så vi får 
flere kilde- og metodeforedrag 
end kulturhistoriske foredrag, da 
slægtsforskere er meget kildeori
enterede. Mit håb er trods dette, 
at slægtsforskerne vil inddrage 
både lokalområdets og landets 
udvikling og historie, når de skri
ver slægtshistorie, for den giver 

ofte forklaringen på ændringer i 
erhverv og bopæl hos vore aner. 
Slægtshistorisk Weekend ville 
aldrig være blevet så vellykket, 
hvis ikke samtlige tilstedeværende 
medlemmer fra begge foreningers 
bestyrelser, som delte opgaverne 
imellem sig, alle trak på samme 
hammel. Det vil jeg hermed takke 
Jer for.

Næste år ligger Slægtshistorisk 
Weekend 2. til 4. september. Det 
er tidligere end ellers, men for 
det første, så er det den weekend 
i efteråret, hvor vi kan få flest 
værelser på Nørgaards Højskole, 
og for det andet, så undgår vi, at 
Slægtshistorisk Weekend ligger 
samtidigt med årsmødet i Sam
menslutningen af Lokalarkiver. 
Det er min fornemmelse, at en hel 
del af lokalarkiverne har aktive 
eller endog ledere, som vil kun
ne have udbytte af at få indblik 
i andre dele af arkivvæsenet og 
andre samlinger, end den de selv 
arbejder med. Det vil også kunne 
være med til at bygge bro mellem 
lokalarkiverne og SSF, og det kan 
begge parter drage nytte af.

Ulla Nielsen og Brian Damgaard Niel
sen modtog Slægtsforskerprisen 2015 

på vegne af projektet Politiets Register

blade.
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Midt i knuden spræller 
Malene Margrethe
Af Ole Bech Knudsen 
fhv. arkivar i erhvervslivet 
obk.aarhus@stofanet.dk

Mange slægtsforskere har prøvet 
at løbe ind i en gordisk knude og 
efter forgæves forsøg på at løsne 
den dog undladt den lette udvej, 
nemlig at hugge knuden over. Vi 
higer alle efter den rigtige løsning, 
og derfor er det dybt utilfredsstil
lende at vide, at stamtavlen bygger 
på en nem og udokumenteret 
løsning.

Den gordiske knude
Jeg har selv i mange år tumlet 
med en sådan gordisk knude, 
nemlig afstamningen af præstehu- 
struen Malene Margrethe Krampe 
(ca. 1675-1719). Hun var gift med 
Laurids Thøgersen Lassen (1664- 
1718), som var sognepræst i Ikast 
fra 1695 til 1708 og derefter til 
1718 i Karby-Hvidbjerg-Redsted 
sogne på Mors, hvor han også var 
provst fra 1712 til 18. Hans afstam
ning kendes udmærket, han var 
søn af sø- og landkrigskommissær 
samt assessor i Kammerkollegiet 
Thøger Lassen (cirka 1623-89) til 
Rødsiet ved Aalborg og første hu
stru, Elsebeth Hansdatter (+1675).

Usikkerhed i Wibergs 
Præstehistorie
I Wibergs Præstehistoriei, som nu 
kan ses på hjemmesiden: http:// 
wibergnet.dk, var præsten Laurids 
Thøgersen Lassens hustru Malene 
Margrethe Krampe datter af en 
kaptajn i København. Læg mær
ke til, at Wiberg skriver: ”Cpt. i 
Kbh.”, ikke ”Cpt. K. i Kbh”. Altså 
ikke noget navn på kaptajnen, som 

Wiberg ellers har for vane. Wiberg 
har formodentlig ikke været sikker 
på, at faderen, som må formodes 
at have ført navnet Krampe, var 
kaptajn, og har derfor ikke knyttet 
noget navn til titlen.

Laurids Thøgersen Lassen blev 
viet den 26. september 1695 i Kø
benhavns Garnisons Kirke (ikke 
18/10 1695 som hos Wiberg) til 
”Malene Margrethe Krampen, hr. 
capitein Glödis stifdatter”. Stedfa
deren var altså kaptajn, og det er 
måske det, som Wiberg har fået 
blandet sammen.

Danmarks Adels Aarbog 
kludrer også
Mange slægtsforskere begyndte 
straks at lede efter en kaptajn 
Krampe, og i ”Danmarks Adels 
Aarbog”, 1903, hvor der bragtes en 
stamtavle over slægten Maccabæ- 
us, som især kendes fra Skåne og 
Bornholm. Slægten var en gren af 
den skotske adelsslægt MacAlpin, 
der kom til Danmark i midten af 
1500-tallet.

I ”Danmarks Adels Aarbog” 1903 
er anført, at Christian (Christi
ansen) Maccabæus (1634-1687) 
til Skovsholm og Nørregård på 
Bornholm i sit ægteskab med Eli
sabeth Sophie von Haven (+1664) 
havde en datter Mette Elisabeth 
Maccabæus (1660-1723), som var 
gift første gang med sin moders 
stedsøn, kaptajnløjtnant Adam 
Trampe (fejl for Krampe) (+1685), 
begravet i Hasle Kirke.

Men her kludrer ”Danmarks Adels 
Aarbog” gevaldigt, idet man i sine 

kilder henviser til en indførsel i 
Vester Aaby-Aastrup præstearkivs 
liber daticus (dvs. embedsbog) 
1758-64, s. 189-90. Mette Elisa
beth Maccabæus var ifølge ”Dan
marks Adels Aarbog” 1903 gift 
anden gang med Claus Predbj ørn
sen Langsted, sognepræst i Nek
sø, og en søn fra dette ægteskab, 
Predbjørn Clausen Langsted, blev 
sognepræst i Vester Aaby-Aastrup 
på Fyn. Han døde i 1735, men 
nogen fra hans familie må have 
sørget for optegnelserne i sognets 
liber daticus. Heri anføres nemlig, 
at Mette Elisabeth Maccabæus' 
moder, Elisabeth Sophie von Ha
ven, i sit første ægteskab, som blev 
indgået i 1644 med oberstløjtnant 
Adam Krampe, bl.a. fik sønnen 
Adam Krampe (den yngre), som 
blev født den 2. december 1651 i 
København.

Det vil sige, at Mette Elisabeth 
Maccabæus skulle være blevet gift 
med sin halvbroder Adam Kram
pe (den yngre) (1651-85), hvilket 
selvfølgelig ikke har kunnet lade 
sig gøre.

Ursula Maccabæus fandt sig 
ikke i utroskab
I ”Danmarks Adels Aarbog” 1915, 
s. 607, blev bragt en rettelse, idet 
man nu havde fundet ud af, at de 
to var halvsøskende, og dermed 
ikke kunne have været gift med 
hinanden. Mette Elisabeth Mac
cabæus måtte nøjes med sit æg
teskab i 1679 med magister Claus 
Predbjørnsen Langsted (+1682), 
og derefter i 1684 med amtsskriver 
Augustus Deckner (+1691). Mette 
Elisabeth Maccabæus døde i 1723.
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I stedet anførte ”Danmarks Adels 
Aarbog”, at det var Ursula Mac- 
cabæus, der var gift med kaptajn
løjtnant Adam Krampe (den yngre), 
men at de blev skilt 1683 ”for hans 
lejermåls skyld”. Skilsmissesagen 
kendes fra Bornholms tamperrets- 
protokol 1681-1703, fol. 102.

Tamperretten var en gejstlig 
domstol, som bestod af stiftamt
manden samt nogle gejstlige, og 
havde jurisdiktionen i ægteskabs
sager indtil 1797, på Sjælland 
dog kun til 1771. Derefter overgik 
sagerne til de verdslige domstole. 
Den 18. september 1683 fremstod 
”ærlig og velbyrdig frue” Ursula 
Maccabæus for retten og havde 
indstævnet sin ægtemand, ”ædle 
og mandhaftig Adam Krampe, 
bestalter kaptajnløjtnant til fods, 
formedelst han nogle år skal have 
forladt hende, og imod sin ægte
skabs pligt sig ved lejermål have 
forset”.

Adam Krampe forsvarede sig med, 
at han ”en tid lang havde været i 
Hans Kongelig Majestæts tjeneste 
udi krigen, og siden havde han 

Vielse den 26. september 1695 i København Garnisons Kirke. 
Laurids Thøgersen Lassen og Malene Margrethe Krampe. 
Foto: Peter Wodskou

ikke selv haft nogen lejlighed, at 
han kunne have haft hende hos 
sig”. Adam Krampe har formo
dentlig deltaget i Den Skånske 
Krig 1675-79-

’Velbyrdig” Christian Maccabæus 
mødte på vegne af sin ”fætterske”, 
fru Ursula, og svarede, ”at efterdi 
hjerterne ikke stemte sammen, 
begærede han dom efter kongelig 
lov og bogstav.”.

Da Adam Krampes forseelse alle
rede var aflagt, og han for barne
fader udlagt, ophævede tamper
retten ægteskabet, og fru Ursula 
måtte gifte sig igen, ”når Gud 
hende dertil lykke ville opvække”. 
Derimod kunne Adam Krampe 
først søge om kongelig tilladel
se efter tre år. Der gik dog kun 
halvandet år, før Adam Krampe 
efter ansøgning fik bevilget kon
gelig tilladelse, nemlig den 2. maj 
1685, til ”at han efter Guds forsyn 
udi ægteskab med en anden kvin
des person, hvor det lovligen ske 
kan, sig må indlade” 3). Om Adam 
Krampe nåede at gifte sig igen, 
inden han døde allerede den 1. 

september 1685, vides ikke. Der 
skal i sin tid have hængt en grav
fane over ham i Hasle Kirke 4).

Den forkerte og den rigtige 
Ursula
”Danmarks Adels Aarbog” kender 
kun én Ursula Maccabæus, nemlig 
den Ursula, som blev født i 1667 
i Aaker sogn på Bornholm, som 
datter af Jacob Berend Maccabæ
us (ca. 1630-76) og hustru Mag
dalene Sybille Krampe (1645-76), 
hun var en ældre søster til Adam 
Krampe (den yngre).

Men det siger sig selv, at denne 
Ursula ikke kan have været gift 
med Adam Krampe allerede om
kring 1675 og heller ikke blive skilt 
fra ham 1683. Det må have været 
en anden Ursula.

Ved skilsmissesagen optrådte som 
nævnt Christian (Christiansen) 
Maccabæus (1634-87) til Skovs
holm på vegne af Ursula, som 
han som ovenfor nævnt kaldte sin 
”fætterske”, hvilket formodentlig 
må betyde kusine. Hun kunne 
eventuelt være datter af Christian 
Maccabæus' farbroder Bjørn Ma
ccabæus og opkaldt efter dennes 
moder Ursula Bjørnsdatter Ma- 
aneskiold.

Christian (Christiansen) Mac
cabæus døde den 28. december 
1687 på Skovsholm. Ved skifte
behandlingen efter ham nævnes i 
1689, at ”blandt de udi gården væ
rende tilsynsfolk var frue Ossele 
(dvs. Ursula) Maccabæus, som hus 
og gods at tilse var betroet.”. Hun 
kunne tænkes at have opholdt sig 
på Skovsholm siden skilsmissen i 
1683. Men efter 1689 høres ikke 
mere om fru Ursula.

Jagten på kaptajn Glödes 
steddatter
Nu vil jeg vende tilbage til Malene 
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Margrethe Krampes vielse 1695, 
hvor hun bliver kaldt kaptajn Glo
des stifdatter. For hvem var denne 
kaptajn Glöde? Et godt sted at be
gynde er i den glimrende oversigt i 
J.C.W. og K. Hirsch: ”Fortegnelse 
over danske og norske Officerer 
m.fl. 1648-1814”. Det er et hånd
skrift i 12 bind, som bl.a. findes 
på Det Kongelige Bibliotek og på 
Rigsarkivet.

Statens Arkiver har nu indscannet 
alle de sedler, som ligger til grund 
for de mange bind. Man finder 
dem i Daisy, under Arkivskaber 
skriver man ”Arkivskabte Hjælpe
midler” og dernæst vælger man på 
siden, der kommer frem, ”Forsva
rets Arkiver,” og endelig Hirsch' 
kartotek over danske og norske 
officerer.

Her nævnes flere personer med 
navnet Glöde, men kun én er kap
tajn i 1695, nemlig Otto Friderik 
Glöde, (opslag 63-64).

11677 var han fændrik, i 1683 ad
judant, i 1685 premierløjtnant og 
den 21. januar 1688 blev han kap
tajn i Prins Frederiks regiment, 
fra 1699 kaldet Prins Christians 
regiment.

11701 var kaptajn Glöde med 
et dansk hærkorps på ca. 8.000 
mand hvervede soldater, som 
blev udlejet til den tyske kejser 5). 
Korpset skulle deltage i stridighe
derne i Italien som følge af Den 
Spanske Arvefølgekrig. Her døde 
kaptajn Glöde imidlertid omkring 
årsskiftet 1701/02.

- og på hans hustru
Otto Friderik Glöde var gift med 
Mette Hedvig (Rathlau/Rathlow). 
Efternavnet er som tydet af 
Hirsch. Det vender jeg tilbage til. 
Det fremgår af en relation den 
22. september 1703 fra Rentekam-

Otto Friderik Glöde i Hirsch ' kartotek over danske og norske officerer 1648-1814. 
Foto: Peter Wodskou

meret til kongen, at hun havde 
været med det udsendte hærkorps, 
og nu var i ”en armelig tilstand” og 
ikke havde kunnet komme tilbage 
til Danmark, ”dersom Curfyrstin- 
den af Dresden ikke havde ladet 
hende fri indfare”.

Da hun havde været amme for 
prins Wilhelm (1687-1705), og 
hendes mand havde tjent riget i 
36 år, søgte hun nu om en årlig 
understøttelse. Kongen havde 
påtegnet relationen: Silentium, 
dvs. tavshed 6). Men det lykkedes 
hende alligevel måneden efter at 
få tilkendt en årlig pension på 100 
rigsdaler7).

Tættere på Mette Hedvigs 
datter med kaptajn Glöde 
Mette Hedvig havde i ægteska
bet med kaptajn Glöde datteren 
Charlotta Amalia Glöde, født ca. 
1685-86. Hun var opkaldt efter 
dronning Charlotte Amalie (1650- 
1714), kong Christian Vz s hustru.

Denne datter blev gift med se
kondløjtnant Ferdinand Adolf 
Schachtmann, og om hende 
skriver Hirsch på sin seddel om 
Schachtmann, at hun var ”pat- 
tesøster” til prins Wilhelm, idet

moderen Mette Hedvig havde 
været amme for prinsen. Og ved 
datterens dåb havde dronning 
Charlotte Amalie været gudmoder.

Schachtmann havde også væ
ret med det danske hærkorps i 
Italien, men var blevet ledig ved 
en reduktion af styrken. Hans 
svigermoder, Mette Hedvig, gik 
1704 i brechen for ham, og i bøn
skriftet til kongen skriver Mette 
Hedvig bl.a., at Charlotte Amalie 
er ”meine jüngste Tochter”, altså 
hendes yngste datter. Det må vel 
betyde, at hun også har en ældre 
datter. Muligvis Malene Mar
grethe Krampe, f. cirka 1675, og 
så en datter af Mette Hedvig før 
hendes ægteskab med kaptajn 
Glöde. 8>

Charlotta Amalia Glöde blev 
begravet den 9. oktober 1711, 26 
år gammel, ifølge Københavns 
Garnisons kirkebog som ”Capte- 
insce Schakmans”, mens hendes 
mand formodentlig døde 1709, 
hvor hans efterfølger blev ud
nævnt. De fik ”ein kleines Kind”, 
som blev begravet maj-juni 1709. 
Den 18. september 1711 blev deres 
søn Wilhelm begravet, han døde af 
pestbylder. Han var døbt den 26. 
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marts 1705 i Garnisons kirke med 
prins Wilhelm som fadder.

Mette Hedvigs slægtsnavn er 
stadig uafklaret
Hirsch udlægger Mette Hedvigs 
slægtsnavn til at være Rathlau/ 
Rathlow. I alle de dokumenter, 
som jeg har set, underskriver hun 
sig Mette Hedvig, kaptajn Glödes. 
Kun i et enkelt brev, fra den 6. 
december 1704, underskriver hun 
sig med, hvad der må være hendes 
slægtsnavn (se illustration 3).

En ting må være klar: der står ikke 
Rathlau. Mit bud er Bidlen eller 
Biidlen, men det er noget vanske
ligt at tyde 9). Forhåbentlig dukker 
der et dokument op, hvor navnet er 
mere entydigt læseligt. Mette Hed
vig ”si. capitein Glödis Witwe” blev 
begravet den 11. juni 1709 i Garni
sons sogn, København. Ingen alder 
anført. Alle hendes breve er på tysk, 
så hun stammer vel sydfra.

Malene Margrethe Krampes 
mor
Nu vil jeg prøve at konkludere på 
mine undersøgelser: Ursula Mac- 
cabæus blev skilt 1683, og hun er 
sandsynligvis identisk med den 
Ursula, som i 1689 opholdt sig på 
Skovsholm ved skiftet efter sin fæt
ter Christian Maccabæus. Samtidig 
er det kendt, at Mette Hedvig [Bid- 
len/Biidlen] omkring 1685-86 fik 
en datter, Charlotta Amalia Glöde. 
Det vil sige, at Mette Hedvig altså

Mette Hedvigs underskrift: ”Allerun- 
terthänigste Magdt metta hedt Wicht 
[Bidlen/Büdlen?] Wiedt We”, allerun
derdanigste tjenerinde Mette Hedvig 
[Bidlen/Büdlen?] enke.

er gift med kaptajn Glöde, sted
faderen til Malene Margrethe 
Krampe, samtidig med, at Ursula 
Maccabæus stadig lever, så Ursula 
kan ikke være moder til Malene 
Margrethe Krampe. Ursula kan 
heller ikke have nået at have været 
gift med kaptajn Glöde og skilt 
igen fra ham, inden hans ægte
skab med Mette Hedvig [Bidlen/ 
Biidlen].

Jeg må derfor antage, at Malene 
Margrethe Krampe er datter af 
Mette Hedvig [Bidlen/Büdlen] 
af et ægteskab, før hun bliver gift 
med kaptajn Glöde.

Faderen er stadig ukendt - 
men der er ikke gjort vold på 
knuden
Men hvem er så faderen? Da 
Adam Krampe under sin skilsmis
sesag i 1683 oplyser, at han har 
været borte i kongens tjeneste i 
krigen, må det næsten dreje sig 
om Den Skånske Krig 1675-79, og 
da han bruger det som undskyld
ning for sin utroskab, har han 
sikkert allerede i 1675 været gift 
med Ursula Maccabæus.

Han kan altså ikke være faderen, 
med mindre det barn, som han 
får uden for ægteskab, er Male
ne Margrethe Krampe. Da hun 
er født cirka 1675, lyder det ikke 
sandsynligt, at Ursula Maccabæus 
først otte år senere, i 1683, har 
fundet ud af denne affære og for
langt skilsmisse.

Jeg ved således endnu ikke, hvem 
der er fader til Malene Margrethe 
Krampe. Men jeg har fået ryddet 
op i en hel masse udbredte teorier, 
og vel at mærke uden at hugge den 
gordiske knude over!

Noter

1 S.V.Wiberg: Personal- 
historiske, statitiske og 
genealogiske Bidrag til en 
almindelig dansk Præste- 
historie, bind 1-4. Odense 
1870-1873, samt supple
mentbind 1879.

2 Protokollen findes i Born
holms Amts Arkiv.

3 Kilde: Danske Kancelli. 
Sjællandske Registre nr. 
89/1685.

4 Kilde: Nationalmuseet: 
Danmarks Kirker.

5 Derved sparede Danmark 
en masse penge, da vi 
ikke selv var i umiddelbar 
krigssituation efter freden 
i Traventhai vedrørende 
bl.a. Gottorps suveræni
tet.

6 Rentekammerets 
relations- og resolutions
protokol 1703, fol 212.

7 Krigskancelliets 
refererede sager 20/10
1703 nr. 5.

8 Krigskancelliets 
refererede sager 6/12
1704 nr. 7 og 2/3 1708 nr. 
16.

9 Krigskancelliets referere
de sager 6/12 1704 nr. 7.
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Endnu en gordisk knude og 
vigtigheden af kildekritik
Af Ole Bech Knudsen 
fhv. arkivar i erhvervslivet 
obk.aarhus@stofanet.dk

I forbindelse med at løsne den 
gordiske knude med Malene Mar
grethe Krampe [se artikel ovenfor] 
stødte jeg på Thøger Lassen (cirka 
1623-89) til Rødsiet ved Aalborg, 
fader til den nævnte præst Laurids 
Thøgersen Lassen, og fandt endnu 
en gordisk knude, som man har 
prøvet at løsne med en påstået 
afstamning fra den gamle Lassen- 
slægt i Randers.

På Wikipedia har en bidragsyder 
gjort Thøger Lassen til søn af præ

sten ved Set. Mortens Kirke i Ran
ders og provst i Støvring herred, 
Peder Thøgersen (1577-1634), og 
dennes hustru, Anna Pouls datter 
(1584-1649)-

Dette ægtepar havde to sønner og 
to døtre, hvoraf den ene søn Thø
ger Pedersen efterfulgte faderen 
som sognepræst i Randers. Den 
anden søn skulle så også hedde 
Thøger, men med efternavnet 
Lassen, hvilket næppe kan siges at 
være særlig sandsynligt.

På andre internetsider anføres 
Thøger Lassens fader til at være 
Laurids Thøgersen Lassen, født 

omkring 1580 i Randers. Det er 
imidlertid en person, som er totalt 
ukendt i kilderne, men øjensynligt 
udelukkende konstrueret for at 
skabe ”the missing link” mellem 
Thøger Lassen til Rødsiet og den 
gamle Lassen-slægt i Randers.

Unægtelig en utroværdig slægts
forsker præstation. Et sådant 
”missing link” bliver kopieret, 
kopieret og atter kopieret, og 
pludselig er det blevet til den 
endegyldige sandhed. Folk har 
set det nævnt adskillige gange på 
internettet, så det må være sandt! 
En trist udvikling vi er på vej ind i.

Slægtshistorisk Weekend 2016
Slægten ogjorden

2.-4. september 2016 
på Nørgaards Højskole 
i Bjerringbro

Program og tilmeldingsoplys-nin- 
ger for Slægtshistorisk Weekend 
kommer almindeligvis først i 
juni-nummeret af Slægten. Det 
betyder, at i de foreninger, hvor 
bladet uddeles ved møderne, får 
medlemmerne først bladet, når 
efterårssæsonen er begyndt - og 
alle pladser som regel allerede er 
optaget på Slægtshistorisk Week
end.

Det er synd, at nogle således bliver 
forfordelt, og derfor denne lille 
information om Slægts-historisk

Weekend 2016, så alle kan få en 
chance til at få en plads.

Emnet for Slægtshistorisk Week
end 2016 bliver:

Ejendomshistorie i slægts
historisk perspektiv

Vi arbejder på at finde nogle gode 
workshops, der understøtter årets 
emne. Hvis du har en god ide til 
en workshop (eller et foredrag/en 
foredragsholder), er du meget vel
kommen til at kontakte for-man
den på

ulrich@dannebrog.biz

eller sekretæren på

kirstensanders@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig.

Tilmelding og betaling kan fin
de sted fra 1. februar 2016 på 
DIS-Danmarks hjemmeside, 
www.slaegtogdata.dk 
eller til
SW2016 @ dannebrog.biz.

Nærmere oplysninger og program 
vil kunne findes på hjemmesider
ne

www.slaegtogdata.dk 
samt fra 1. februar 2016

www.ssf.dk

idet det endelige program dog 
først forventes færdigt senere på 
sommeren 2016.
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Er det sådan, vi ønsker, SSF skal 
arbejde for os?

Til medlemsforeningerne

På årsmødet i år i april blev man
ge ting diskuteret. Der var enighed 
om nogle ting og uenighed om 
andre - sådan som det er og skal 
være, når den højeste myndighed 
i en demokratisk forening holder 
generalforsamling.

Da vi fik referatet af årsmødet, 
havde vi et par bemærkninger til 
referatet, som vi gjorde forman
den opmærksom på. For det første 
fandt vi ikke, at det afspejlede den 
debat, der havde været på års
mødet. Det fandt vi forkert - og 
gjorde opmærksom på. Specielt af 
hensyn til de, der senere vil/kan 
gøre brug af referatet. Med tanke 
på hvad der fremadrettet måtte 
ske med SSF, kan debatten på 
årsmødet senere vise sig at være af 
væsentlig betydning.

Vi er dog helt opmærksomme på, 
at vi som almindeligt medlem af 
sammenslutningen ikke skal god
kende referatet fra årsmødet.

En enkelt ting i referatet, mener 
vi, er en direkte fejl. Under pkt. 
c, formandens beretning, er det 
refereret således “Ved årsmødet 
2014 blev det besluttet at ud
skille Forlaget Slægten, så det er 
ikke til afstemning.” I referatet 
fra årsmødet 2014 kan vi ikke 
finde, hvor dette skulle være 
vedtaget.

Derfor skrev jeg videre til forman
den:

I referatet fra årsmødet 2014 
kan jeg ikke se, hvor dette skulle 
være vedtaget, så medmindre du 
kan vise os, hvor det fremgår af 
referatet fra 2014, må vi anmode 
om, at førnævnte bemærkning 
om udskillelsen af Forlaget bliver 
rettet i referatet fra 2015.

Formandens svar til os på dette 
spørgsmål var: ”Mht. udskillelsen 
af forlaget, så er der åbenbart en 
fejl i referatet for 2014, ikke for 
2015."

Videre oplyste formanden, at ”... 
vi i bestyrelsen er kommet frem 
til model, hvor forlagets regnskab 
udskilles fra SSFs eget regnskab

»

Vi finder det klart utilfredsstil
lende, at bestyrelsen tager så let 
på officielle referater af de vigtig
ste møder i sammenslutningen, 
ligesom vi finder det forkert, at 
bestyrelsen alene beslutter at 
udskille forlagets regnskab fra 
SSF’s regnskab. I særdeleshed på 
baggrund af den debat, der var 
om spørgsmålet på årsmødet, som 
ikke blev ført til referat, og at det 
er en beslutning, der vedrører 
SSF’s stort set samlede formue.

Det er efter vor opfattelse en 
tilsidesættelse af helt elementære 
grundprincipper i en demokratisk 
forening.

Med hensyn til referatet fra 2014 
må vi konstatere, at der ikke er 
vedtaget noget om udskillelsen 

af forlaget, idet formanden så 
nok havde påvist, hvor det kunne 
læses.

I formandens (Trilby L. Gustaf
son) beretning på årsmødet i 2014 
hedder det bl.a. om Slægtens 
Forlag (ifølge den skriftlige be
retning): ”... Men da denne helt 
frivillige virksomhed resulterer i 
et forholdsmæssig stort arbejde 
for SSF’s kasserer, har bestyrelsen 
forsigtigt påbegyndt drøftelser 
endnu uden beslutninger, vedrø
rende denne virksomhed.”

Jeg var til stede på årsmødet, og 
jeg erindrer ikke, at en udskillelse 
af Forlaget skulle være vedtaget. 
Skulle det imidlertid have und
gået min opmærksomhed, er jeg 
overbevist om, at to meget kom
petente referenter havde fået det 
med i referatet. Og det er det ikke. 
Referenterne var Lise Krøner og 
Anton Blaabjerg.

Ønsker medlemmerne et SSF, der 
bliver ledet på en sådan måde? 
Det gør vi ikke i Herning.

Herning, den 9. oktober 2015.

Tage Andersen
Formand
Slægtshistorisk Forening Herning
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Kære Tage Andersen

Tak for dit brev af 9. oktober. 
SSFs bestyrelse har behandlet 
din henvendelse, og jeg vil i det 
efterfølgende forsøge at redegø
re for vores opfattelse af situati
onen.

Når der i referatet står ”Ved 
årsmødet 2014 blev det beslut
tet at udskille Forlaget Slægten 
...”, så refererer det ikke til en 
beslutning om, at Forlaget Slæg
ten ikke længere skulle være 
en del af SSF, men derimod til, 
at regnskabet vedrørende 
Forlaget Slægten skulle ud
skilles fra det hidtidige fælles 

regnskab for hele SSF, således 
at det blev tydeligt, hvorledes 
indtægter og udgifter skulle 
fordeles.

Der er altså tale om en praktisk 
foranstaltning, der tydeliggør, 
hvorledes og hvor indtægter og 
udgifter genereres.

Rent formelt er der sket det, 
at Forlaget Slægten nu har et 
selvstændigt SE-nummer som 
undernummer til SSF, således 
at der fremover kommer til at 
blive fremlagt to regnskaber på 
årsmødet, nemlig et for Forla
get Slægten og et for SSF. Det 
betyder også, at der fremover er 

klarhed over, hvilket CVR- og 
SE-nummer der skal afregnes 
MOMS på, og hvilket der ikke 
skal.

Jeg håber, at denne afklaring af 
sagen vil medføre, at du og de 
øvrige medlemmer i Herning vil 
have tiltro til, at vi på bedste og 
mest demokratiske facon leder 
SSF fremad.

Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne
Ulrich Alster Klug

BOGOMTALE

Wibergs manglende Præstehustruer
Hvem har ikke benyttet det gamle 
standardværk Wibergs Præstehi- 
storie suppleret med Qvistgaards 
tilføjelser vedrørende de evt. 
manglende præstehustruer?

Og alle er sikkert blevet irriteret 
over Qvistgaards meget uhensigts
mæssige opstillingsform, som sin
kede undersøgelsen unødvendigt 
for at sige det mildt!

Det rådes der nu bod på! Den 
flittige slægtsforsker Flemming 
Aagaard Winther, der i mange år 
har været tilknyttet universitetet 

i Kiel og er velkendt som perso- 
nalhistorisk skribent, har i mange 
år samlet oplysninger om bl.a. 
præstehustruer. Disse oplysninger 
har han nu udgivet på Slægtens 
Forlag som et meget værdifuldt 
supplement til Wibergs Præstehi- 
storie og inkluderet Qvistgaards 
arbejde, men opstillet alt i samme 
rækkefølge som Wibergs oprinde
lige værk. Bl.a. derfor er den nye 
bog uhyre meget lettere at gå til 
end Qvistgaards og også meget 
mere omfattende med mange flere 
rettelser og tilføjelser!
Det nye værk er solidt indbundet, 

på ikke færre end 468 sider, koster 
blot 200 kr. + forsendelse.

Bestilles hos Anton Blaabjerg, 
Fredensgade 38, 8800 Viborg, 
tlf. 8661 0436,
E: blaab@webspeed.dk

Ved mail optages du samtidigt 
som modtager af nyhedsbreve fra 
Fællesekspeditionen for Slægtens 
Forlag og Samfundet for Dansk 
Genealogi og Personalhistorie; 
sidstnævnte udsender årbogen 
Personalhistorisk Tidsskrift.
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Bøger om bomærker

Af Anton Blaabjerg
blaab@webspeed.dk

I århundreder har bomærker væ
ret brugt som personlige tegn på 
bohave og redskaber. De bestod 
ofte af rette linjer og var derfor 
velegnede til skære ind i træ eller 
ridse ind i metal. Et bomærke 
kunne være knyttet til den samme 
gård eller samme famile - måske 
med mindre ændringer gennem 
generationerne.

I forbindelse med underskrift og 
besegling af dokumenter anvend
tes seglstamper til prægning i voks 
(evt. via papir) og senere i lak. 
Overklassens, adelens (men langt 
fra udelukkende adelens) segl 
indeholdt oftest heraldiske våbe 
men nogle gange også bomærke:

Borger- og bondestanden anven 
te oftest bomærker i seglene, men 
nogle gange var også disse stæn
ders segl udsmykket på heraldisk 
vis.

1968 udgav Allan Tønnesen sin 
skelsættende bog ”Helsingørs 
bomærker” om bomærker anvendt 
af borgerne i Helsingør, og denne 
bog lod han efterfølge af mindre 
artikler om emnet i bl.a. ”Heral
disk Tidsskriftt.

2015 har Ole Færch samlet godt 
550 bomærker fra Himmerland 
inklusiv købstæderne Aalborg, 
Nibe og Hobro, altså også inklusiv 
landområderne mellem Limfjor
den og Mariager Fjord.

Disse bomærker er nu udgivet i 
en bog på 160 sider i et samarbej
de mellem Heraldisk Selskab og

Slægtens Forlag. Bomærkerne, der 
publiceres, har været anvendt i ti
den fra senmiddelalderen og frem 
til omkring år 1700 af borgere og 
bønder. Forfatteren har fundet 
dem på områdets arkivalier samt 
på kirkernes gamle gravsten og 
epitafier. Og endelig også på jord
fundne seglstamper på museer.

Som eksempler på, at far og søn 
har anvendt lidt ændrede bom
ærker, ses her bogens gengivelser 
af mærker for storbondeslægten 
Bus/Buus fra Hæsums ældste 
slægtled. Jens (Sørensen?) Buus, 
nævnt 1608-25, og sønnen Søren 
Jensen Buus, nævnt 1627-64.

At far og søn kunne anvende ens, 
nærmest heraldiske segl (ibskal 
= muslingskal) ses af bomærker
ne for herredsfogeddynastiet i 
Fleskum Herred, hvor Just/Jost 
Pedersen i Dall, nævnt 1628-34, 
blev efterfulgt af sønnen Jørgen 
Just/Jostsen, nævnt 1635-72.

Begge de to familier er velkendte 
fra det forlængst udsolgte hæfte, 
udgivet af Slægten i 1997: ”Er du i 
familie med bryggerne? Slægterne 
bag bryggerne J.C. og Carl Jacob
sen på Carlsberg”.

For slægten Buus’ vedkommende 
har Ole Færch i 2004 publice
ret en lang række dokumenter i 
tobindsværket ”Diplomatarium 
Hornumense. Tingsvidner, breve 
og andre dokumenter fra Hornum 
herredsting, Nibe og Nørholm 
birketing 1216-1636 ”.

For hele bogen om Himmerlands 
bomærker gælder det, at den 
knytter sig til samme forfatters 
bog ”Himmerlandske herredsfo
geder, by- og birkefogeder samt 
skrivere”, udgivet 2011 af Slægtens 
Forlag.

Anmeldt af Anton Blaabjerg

Bestillig:
Sidstnævnte bog, 276 
sider, pris 100 kr. og 
”Himmerlands bo
mærker”, 
160 sider, pris 120 kr.

Bestilles hos 
Anton Blaabjerg, 
Fredensgade 38, 
8800 Viborg, 
tlf. 86610436, 
blaab@webspeed.dk.
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Sådan fandt jeg mine svenske aner

Af Henrik Bock
Henrik@bocksmail.com

Første gang jeg stiftede bekendt
skab med slægtsforskning var, da 
jeg var i konfirmationsalderen. En 
af mine onkler havde en slægtsbog 
fra 1954 fra Dansk Slægtsforsk
ning, som lå i Fredericia. Bogens 
omslag var i udskåret træ, og den 
sad jeg en dag og kiggede lidt i. I 
bogen kunne jeg læse, at en gren 
på min slægt gik tilbage til Søren 
Jensen. Det fremgik indirekte, at 
han var født ca. 1624, da der ved 
hans død i december 1696 blev 
opgivet, at han var 72 år gammel. 
Og så fortsatte oplysningerne frem 
i tiden til 1954, hvor jeg selv blev 
nævnt i slægtsbogen. Jeg var otte 
år i 1954.

Af min familie fik jeg kendskab 
til andre grene af mine aner, men 
hvor slægten Bock kom fra, var 
der ingen, der på det tidspunkt 
vidste ret meget om. Jeg vidste, 
at min oldefar hed Johan Henrik 
Bock, og at hans far skulle være 
fra Vänersborg nord for Göteborg 
i Sverige. Selv om flere af mine 
ældre familiemedlemmer gennem 
flere årtier har forsøgt at finde ud 
af, hvem vores svenske aner var, 
var der ingen, der kunne finde no
get. Flere havde endda selv taget 
turen til Vänersborg for at søge - 
men forgæves.

Fra træbind til disketter
Da jeg i midten af 90’erne arvede 
den gamle slægtsbog fra 1954, be
gyndte jeg selv at interessere mig 
lidt for slægtsforskning. Senere 
arvede jeg også en ny redigeret 
udgave af samme slægtsbog fra 
1980 (også med omslag udskåret 

i træ). Samtidig var der i tv en ud
sendelse om slægtsforskning, hvor 
det blev omtalt, at der fandtes 
slægtsforskningsprogrammer til 
computere. Nogle måneder senere 
så jeg i bladet ”Komputer for alle”, 
at der i den medfølgende diskette 
var en demo af et program, der 
hed ”Win Family”. Det blev star
ten på min egen slægtsforskning, 
idet jeg indtastede alt, hvad jeg 
vidste om min slægt, både aner og 
efterkommere. Men der var stadig 
et stort hul - nemlig hvor kom 
Bock’erne fra!

Arbejdsgruppe om svenske 
aner
Da jeg i 2011 blev pensionist, 
havde jeg pludselig masser af tid 
til at søge efter mine aner. Men 
det var først nogle år senere, at 
der skete noget. I en lokal avis (jeg 
boede dengang ved Gedser) læste 
jeg om Slægtshistorisk Forening 
Guldborgsund, som overvejede 
at starte en arbejdsgruppe om 
svenske aner. Det var Christina 
Juel, der stod for gruppen med 
de svenske aner og jeg tilmeldte 
mig (og meldte mig samtidig ind 
i SFG). Allerede den første gang, 
jeg var med, fandt Christina ud 
af, at mine forfædre ikke var fra 
Vänersborg, men derimod noget 
nordligere - i Skållerud i Mel- 
lerud kommun og før dette fra 
Billingfors i Bengtsfors kommun. 
Men det var ikke derfra slægten 
stammede fra - vi var kørt fast. 
Christina fandt efter en del besvær 
ud af, at slægten (måske) kom fra 
noget, der hed Svennevad ca. 250 
kilometer væk i Örebro län. Hun 
mente dog ikke, at det kunne være 
herfra, at min slægt stammede, da 
det lå for langt væk.

13-årig blev sendt i 
stenbruddet
Jeg gik alligevel ind og søgte efter 
personen i Arkiv Digital og fandt 
ham. Jeg fandt dokumentation 
for, at han flyttede ud af sognet i 
Svennevad i Halsbergs kommun, 
Örebro län til netop Billingfors 
i Bengtsfors kommun i det da
værende Ävlsborg län. Han var 
kun 13 år, da han sammen med en 
stenhugger flyttede de 250 kilo
meter til Billingfors for at arbejde 
i stenbruddet dér.

Samarbejde over 1 
andegrænser
Man siger ofte, at slægtsforskning 
er hårdt arbejde og et tålmodig
hedsarbejde, men man kan åben
bart også være heldig - og det var 
jeg! Christina satte mig i forbin
delse med Björn Espeli, en svensk 
slægtsforsker som forsker i fami
lien Bock. Via ham kom jeg ind 
på en hjemmeside, som førte min 
slægt yderligere fem generationer 
tilbage. Den ældste, han kunne 
finde, var min tip-7-oldefar, som 
kom fra Ljusnarsberg kommun, 
også i Örebro län. Han hed Anders 
Bock og var født i 1653 og døde 
samme sted i 1702. Kirken i Lju
snarsberg er kun få årtier ældre 
og oplysningerne stammer fra den 
ældste kirkebog i Ljusnarsberg. 
Jeg har således med stor hjælp fra 
Christina fyldt hullet ud med de 
manglende Bock’er.

Da der ikke findes ældre optegnel
ser eller kirkebøger, så kommer 
jeg nok ikke længere tilbage i 
tiden.

Eller gør jeg? - Jeg håber på 
mirakler!
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pludselig bare meget vanskeligere. Gen
nem praktiske eksempler vises, hvorle
des udfordringerne kan gribes an. Hvilke 
kilder findes der, hvilke metoder man 
kan anvende osv.

Lørdag 27. februar 2016 (FU) 
"Modstandsfolk og landssvigere". 
Foredrag ved Peter Birkelund, arkivar, 
seniorforsker, ph.d.
”Selvom det er mere end 70 år siden, at 
den tyske besættelse af Danmark slut
tede, er interessen for perioden usvæk
ket. Der fremkommer fortsat nye oplys
ninger og det er i arkiverne, at disse nye 
informationer bliver fundet. Foredraget 
sætter fokus på de mest anvendelige ar
kivalier vedr. modstandsfolk og danske i 
tysk tjeneste.”

Lørdag 19. marts 2016
”Stoddere, rakkere og børster” Fore- 
drag/generalforsamling 
En stor kraftig tigger blev udnævnt til 
stodderkonge for at holde fremmede 
stoddere, altså tiggere, væk. Rakkerne 
var de uærlige, udstødte af samfundet, og 
børsterne kender vi måske bedre i dag. 
Herregårds- og jernbanebørster var om
rejsende arbejdere.
Det er bla. om disse menneskers vilkår, 
tidligere museumsinspektør ved Lolland- 
Falsters Stiftsmuseum Ove H. Nielsen, 
vil fortælle om.
Derefter generalforsamling, dagsorden 
iflg. vedtægterne

Lørdag îô.april 2016
Slægtsforskerdag på Kulturforsyningen, 
Voldgade 1,4800 Nykøbing,

Lørdag 28.maj 2016
Udflugt. Tid og sted ikke afklaret

Tid og sted:
Foredragene holdes, hvis ikke andet er 
anført kl. 13 på Kulturforsyningen, Mu
siksalen, Voldgade 1,4800 Nykøbing F. 
Gratis for medlemmer, - gæstekort kr. 50

Aktiviteter:
Åbne værksteder, for alle. Ikke medlem
mer: kr. 50
Gotisk, hjælp til selvhjælp: 2O.januar- 
22.februar-i7.marts
Erindringsværksted: 18.januar-24.fe- 
bruar-i4.marts
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1. 
4800 Nykøbing, kl. 16-30-18.00

Arbej dsgrupper i j anuar-februar ■ 
marts:
Kun for medlemmer
Legacy - slægtsforskningsprogram 
Lægdsruller

Hjemmeside:
http ://slaegtshistoriskforeningguld- 
borgsund.dk/
Vi er også på Facebook

HEDEBO EGNENS
Jforenfng

Bestyrelse:
Birgit Larsen, formand, Charlotteager 124,1 th., 
2640 Hedehusene S 4656 5396 E:
Formanden@hedeboslaegt.dk
Otto Jakobsen, næstformand 8 6062 0789 
Arne Ole Mortensen, kasserer 8 4656 2330 
Claus Asmussen 8 2986 7786
Ejnar Stutemeyer 8 3022 3366
Hans Henriksen, suppleant 8 4364 3040 
Bjarne Larsen, redaktør af hjemmesiden
8 3082 7889 E: webmaster@hedeboslaegt.dk

Torsdag 7. januar 2016 kl. 10:00 
Første møde i 2016 bliver et formiddags
møde, da vi desværre ikke kan have vores 
lokale den aften.

Torsdag 21. januar 2016 kl. 19:00 
Generalforsamling

Torsdag 4. februar 2016 kl. 19:00 
Inderst inde - krop og undertøj fra 1700 
og til i dag
v. Naomi Pinholt, museumsinspektør ved 
Frederikssund Museum, ROMU 
Mennesker har til alle tider forsøgt at få 
kroppen til at passe til skiftende tiders 
mode, og i foredraget får vi fortalt om 
skiftende tiders mode- og kropsidealer, 
og hvad vi i tidens løb har haft på inderst 
inde. Der bliver mulighed for at se ud
valgte stykker historisk undertøj fra mu
seets samling.

Torsdag 25. februar 2016
Vinterferie

Torsdag 3. marts 2016 kl. 19:00 
Magister Mette Gundel fortæller om bød
len, rakkerne, natmændene og kæltrin
gerne - 300 års "glemt" Danmarkshisto
rie. Hun er en garvet og underholdende 
foredragsholder, som ikke lægger fing
rene imellem, når hun fortæller om straf
feloven i Danske Lov, og om bødlens-, 

rakkernes og natmændenes arbejde. Vi 
får også fortalt om de omvandrende kæl
tringer. Et meget barsk, men også spæn
dende foredrag, og vi får mulighed for at 
se og røre ved forskellige genstande

Torsdag 24. marts 2016
Skærtorsdag

Torsdag 28. april 2016 kl 19:00
Sidste møde inden sommerpausen.

Efterårssæsonen :
Starter torsdag den 7. september 2016
Hjemmeside:
Se den fulde kalender og mange andre 
gode oplysninger på foreningens hjem
meside: www.hedeboslaegt.dk

Tid og sted:
Vi holder møde hver torsdag i Medbor
gerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 
Taastrup. I lige uger kl. 10.00 - 12.30 og 
i ulige uger kl. 19 - 21.30
På formiddagsmøderne skal vi høre for
skellige spændende indlæg m.v. samt 
læse gotisk håndskrift
Ud over aftenforedragene har vi nogle 
klubaftener, hvor vi bl.a. forsøger at 
hjælpe hinanden, hvis der er problemer 
med at finde en ane, eller med at læse et 
gotisk ord eller sætning
Hvis du har fået interesse for foreningen, 
er du velkommen til at være med f. eks. 
en klubaften, inden du evt. melder dig 
ind. Her kan du få lidt hjælp til at 
komme i gang, og evt. se slægtsprogram
mer og lign, samt få en ide om forenin
gen

Kontingent:
Kr. 150 pr. medlem - kr. 200 for ægtepar
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Slægtshistorisk Forening
Herning
Bestyrelse:
Tage Andersen, formand 8 9726 7548
E: tage.andersen@post2.tele.dk
Else Marie Kibsgaard næstformand 
8 9711 9013 E: Kibsgaard@nygaard.mail.dk 
Bjarne Eg, kasserer 8 3026 7727 
E: Bjarne.eg@gmail.com
Finn Larsen, bestyrelsesmedlem 8 9714 5416
E: finnlarsen@fiberpost.dk
Henny Wedel, bestyrelsesmedlem 
8 9726 7306 E: hwedel@privat.dk 
Erling Agesen, suppleant 8 9712 9432 
E: erling.agesen@mail.dk
Jørgen Markmøller, suppleant 8 9712 0121
E: markmoller@mail.dk

Mandag 18. januar 2016 kl. 19:00 
”Medlemmernes Aften”
Denne aften er det medlemmerne, der vil 
være i fokus. Vi vil lytte til medlemmerne 
gennem hele sæsonen, og derfor fastsæt
tes aftenens endelige program først se
nere. Vi håber, medlemmerne vil komme 
med ideer/forslag/ønsker til denne aften, 
men også forslag til nye aktiviteter/fore- 
drag/kurser eller andet er meget vel
komne.
Samme aften afholdes foreningens gene
ralforsamling

Mandag 22. februar 2016 kl. 19:00 
(FU)
Erik Kann, kommunikationskonsulent, 
genealog, København 
”Mediestream - og hvad deraf følger.” 
Avisdigitaliseringsprojektet har nu digi
taliseret mere end 10 millioner avissider. 
Om brugen af Mediestream i særdeles
hed og brugen af aviser i al almindelig
hed. Hvad kan vi finde i aviserne om vore 
aner? Hvordan bruger vi Mediestream? 
Foredraget giver svar på alt dette.

Mandag 14 marts 2016 kl. 19:00 
(FU)
Rigsarkivar Asbjørn Helium, ”Rigsarki
vet - i går, i dag og i morgen” 
Gennem de seneste år er der sket store 
forandringer på Rigsarkivet - forandrin
ger, der også har haft stor betydning for 
slægtsforskere. Bl.a. har den digitale ud
vikling givet lettere og hurtigere adgang 
til mange arkivalier. Rigsarkivar Asbjørn 
Helium vil fortælle om Rigsarkivet og de 
forandringer, der er sket - med hoved
vægten lagt på, hvad de har betydet for 
den almindelige slægtsforsker, og de nye 
muligheder, de har givet.

Mandag 18. april 2016 kl. 19:00 
”Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Her
ning”
Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Herning, 
hvor Helene Møller Jensen vil fortælle 
om og vise os det sidste nye på arkivet.

Tid og sted
Alle møder begynder kl. 19.00.
Mødet mandag den 18. april er på Lokal
historisk Arkiv i Herning, Museumsgade 
32, Herning.
Alle andre møder foregår i Herning Fri
villig Center, Fredensgade 14, 7400 Her
ning.
Kaffe kan købes (6 kr. pr. kop), og brød 
må gerne medbringes.

Kontingent
Kr. 200 årligt for foredrag og abonne
ment på Slægten. Ikke medlemmer kr. 50 
pr. foredrag.

for Øjtfrring Oinc^n

Bestyrelse:
Per Maack Andersen, Christiansgade 24, 
9800 Hjørring 8 9892 7075
E: permaack@slfhj.dk
Gunvor Johnsen, 8 9896 5152
E: gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, 8 9890 9640
E: erikwchristiansen@slfhj.dk
John Bruun Thomsen, 8 2246 1689
E: johnbruun@slfhj.dk
Jan Rasmussen, 8 9892 2477
E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Asger Bruun, 8 9891 1984
E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag 26. januar 2016
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen fortæller et af 
vore medlemmer fra sin slægtsforskning

Tirsdag 16. februar 2016 kl. 19:00 
(FU)
Bibliotekets mødesal i Metropol. TIL
MELDING.
Jakob Ørnbjerg, post. doc. Århus Univer
sitet: En Hjørring-borgmester og hans 
eskapader.
Søren Bering var borgmester i Hjørring i 
slutningen af 1600-tallet. Historien er en 
del af bogen med titlen ”Nattens gernin
ger”. Foredraget er arrangeret sammen 

med biblioteket og finder sted i bibliote
kets mødesal i Metropolen. Gratis ad
gangsbilletter udleveres ved møderne el
ler bestilles hos formanden og udleveres 
ved indgangen.

Tirsdag 8. marts 2016 (FU)
Martin Bork, historiker ph.d.: Sociale re
lationer blandt landboere.
Foredraget vil give eksempler på, hvor
dan oplysninger fra en lang række kilder 
kan kædes sammen til en helhedsforstå
else af et lokalsamfunds mennesker for 
200 år siden.

Tirsdag d. 22. marts
Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv i Fre
derikshavn. Kørelejlighed kan arrange
res.
Arkivet ligger i stueetagen i den hvide 
administrationsbygning på Bangsbo, 
Dronning Margrethesvej 6. Arkivleder 
Erik Christensen orienterer om arkivet 
og laver kaffen til vores medbragte arkiv
kringle.

Tirsdag 12. april 2016 (FU)
Mag. art. Gudrun Gormsen, Lemvig Mu
seum: Landhåndværk og landhåndvær
kere.

Tid og sted:
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbygnin
gen, Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og 
brød kan købes i pausen ved møderne for 
15 kr. Foredraget den 16.2. i bibliotekets 
mødesal i Metropol kl. 19. Ekskursionen 
22.3. på lokalarkivet i Frederikshavn kl. 
19. Husk forhåndstilmelding til mødet 
16.2.

Kontingent:
175 kr.

Hjemmeside: 
www.slfhj.dk

Slægtsforskercafé og gotisk skrift
læsning:
Historisk Arkiv i Hjørring har besluttet 
at ophøre med lørdagsåbningerne. I ste
det holdes slægtsforskercafé i Rådhus
kælderen i det gamle rådhus på Torvet i 
Hjørring den første torsdag i månederne 
september til april kl. 14.30 til 16.30 med 
V2 times oplæg om et emne, kaffe og ud
veksling. Den gotiske læsekreds mødes 
samme sted den anden lørdag i samme 
måneder fra kl. 10 til 12. Alle er vel
komne til begge møderækker.
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Samarbejde med Museumsforenin
gen:
Slægtshistorisk Forenings medlemmer 
har adgang til arrangementer i Muse
umsforeningen ved Vendsyssel Histori
ske Museum. Se indlæg i VHM-Nyt eller 
på www.vhm.dk

Horsensegnens 
Slægtsforskere
Bestyrelse:
Hanne Bjørn, formand, Bregnevej 6,8700 Hor
sens S 2143 0024 E: habjoern@gmail.com
Jens Andersen, kasserer, Solvej 15,8700 Hor
sens S 2970 9115 E: jcandersen7@gmail.com
Bente Østergaard, sekretær, 8 7564 3699
E: bentebost@gmail.com
Britt Petersen, S 4043 0922
E: britt.peter47@gmail.com
Yvonne Bolbro, 8 2011 7341
E: ybolbro@gmail.com

Tirsdag 12. januar 2016
Medlemmernes aften.

Torsdag 28.januar 2016
Aksel Kramer, formand for Kartoffelty
skerne på Alheden: ”Kartoffeltyskerne”, 
hvorfor kom de, hvor kom de til, og hvor
dan var deres liv?

Tirsdag 23. februar 2016
Generalforsamling.

Tirsdag 8. marts 2016
Medlemmernes aften.

Udflugt til Christiansfeld? Nærmere 
herom senere

Tid og sted.
Alle møder begynder kl. 19 og foregår i 
Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, Hor
sens

Kursusvirksomhed
Studiekreds onsdage kl. 19-21 i lige uger 
start 13. januar i Åparkcenteret

Kontingent
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside: 
www.slaegt-horsens.dk -
E: slaegthorsens@gmail.com

Slægtsforskningsforeningen i
Hvetbo Herred

Bestyrelse:
Tove Andersen, formand og sekretær, 
Løkkenvej 30,9490 Pandrup 8 4041 3339 
E: ta.vendelbo@gmail.com
Holger Andersen, kasserer, Rosenvænget 12, 
9490 Pandrup S 9824 6250/3063 8814
E: holger.andersen@skolekom.dk
Conni Julie Nørkjær, 9 9824 5340
E: conni.noerkjaer@gmail.com
Alice Christensen, 8 9824 5936
E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, 9 9824 5936
E: keac@stofanet.dk

Workshop for begyndere og øvede 
kl. 9:00 -12:00
Vi hjælper og støtter hinanden i vores 
egen slægtsforskning - herunder studier 
i gotisk skrift. Vi vil også informere hin
anden om de mange nye muligheder for 
at finde oplysninger på nettet. Manda
gene 18/1,1/2,15/2,7/3, 21/3,4/4,18/4, 
2/5, 6/6. Arne Leisman deltager 7/3, 
4/4, 2/5 for at hjælpe med legacy.

Mandag 23. maj 2016
Udflugt/studietur Til bl.a. Bangsbo Mu
seum, Frederikshavn, 
Nærmere herom senere.

Mandag 11. april 2016 kl. 18:00 - 
21:00
Generalforsamling.
Foreningen er vært med smørrebrød. 
Medbring selv drikkevarer.

Hvor andet ikke er nævnt, afholdes ar
rangementerne i Egnssamlingen, Faa- 
mpvej 3, Saltum.

Kontingent.
200 kr. årligt. For medlemmer af Egns
samlingens Støtteforeningen dog 150 kr. 
årligt.

Hjemmeside
www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgts- 
forskning

Hvidovre tXvHoora
Slægtsforskere

Bestyrelse:
Marian Stenak, formand, 9 3675 8195
E: bm.stenak@webspeed.dk
Lone Klint, næstformand, 9 3670 8024
E: nyboel@privat.dk
Egon R. Andersen, kasserer, 9 3675 4891
E: era@post11.tele.dk
Frank Ortmann, bestyrelsesmedlem,
8 3677 1963 E: FHO@live.dk
Jørgen Svensson, revisor, 8 3670 6183
E: ingesvensson@2net.dk

Tirsdag 12. januar 2016
Kontingentbetaling og udlevering afbla
det Slægten. Medlemmerne fortæller om 
deres slægt.

Tirsdag 19. januar 2016
Carsten Egø Nielsen, historiker og forfat
ter: Pigerne på Sprogø. Baggrunden for 
oprettelsen af Kvindehjemmet i 1923. In
ternatet Sprogø var for letlevende kvin
der under åndssvageforsorgen. En beret
ning om en tid, hvor "anderledes indivi
der" blev anset for at være "farlige for 
samfundet" og derfor skulle isoleres.

Tirsdag 26. januar 2016
Henning Christensen fortæller om sin 
slægt.

Tirsdag 2. februar 2016
Årsmøde.

Tirsdag 9. februar 2016 
Lægdsruller m.m.

Tirsdag 1. marts 2016
Gennemgang af Arkivalieronline - nyhe
der fra Rigsarkivet m.m.

Tirsdag 8. marts 2016
Hans Peter Poulsen, slægtsforsker og un
derviser: Udvandringen til USA - hvem 
var de og hvor blev de af?

Tirsdag 15. marts 2016
Københavns Stadsarkivs hjemmeside
m.m.

Tirsdag 5. april 2016
Per Andersen, slægtsforsker: Vi skal høre 
noget om at finde nulevende personer. 
Arbejdet kræver en lidt anden tilgang 
end den klassiske slægtsforskning. I vir
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keligheden er der brug for en kombina
tion af detektivarbejde og slægtsforsk
ning.

Tirsdag 12. april 2016
Medlemmerne fortæller nyt om deres 
slægtsforskning.

Tirsdag 19. april 2016
Afslutning. Tag nogle effekter/bille- 
der med fra dit eget eller din families liv.

Tirsdag 3. maj 2016
Udflugt til Frilandsmuseet

Tid og sted:
Kl. 14.00 - 16.00 på Rytterskolen, Hvid
ovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre. Der 
tages forbehold for ændringer i program
met. Vi henviser til vores hjemmeside.

Kontingent:
150 kr. pr. halvår inkl. SLÆGTEN. Gæ
ster 30 kr. pr. foredrag, kun efter aftale 
pr. mail.

Hjemmeside:
www.hvidovre-slaegtsforskere.dk
E: kontakt@hvidovre-slaegtsforskere.dk

Koldinghus
Forening for Slægtsforskere

Bestyrelse:
John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10, 
6000 Kolding 8 7553 4955 E: grejo@stofanet.dk 
Tina Nikolajsen, næstformand/sekretær,
8 6167 9059 E: tina@nikolajsen.org 
Henning Steen Højvælde, kasserer,
Kongsholm 2,6051 Almind 8 2259 0519
E: hsh@hsteenh.dk
Ingrid Majgaard, redaktør, 8 7555 3709
E: ingmaj@profibermail.dk
Per Rasmussen, webmaster, 8 7555 0061
E: ejr6040@gmail.com
Gitte Lohmann, suppleant, 8 2032 4357
E: gittelohmann@gmail.com

Tirsdag 5. januar 2016 (FU)
Ulrich Aister Klug, Fredericia. Fattigvæ
senets / socialvæsenets udvikling.
Som følge af samfundsomvæltningerne 
sidst i 170o-tallet og i begyndelsen af 
1800-tallet blev de fattige fattigere og 
godsejernes sammenhørighed med bøn
derne mindre. Dette har haft stor betyd
ning for udbygning af fattigvæsenet og 

for kommunernes oprettelse og udvik
ling. Foredraget belyser tilblivelsen af 
materiale om vore fattige forfædre, samt 
hvor og hvordan man finder dette mate
riale.

Tirsdag 2. februar 2016 (FU)
Karen Greve Straarup. Slægtsforsker og 
fhv. skoleleder. Skudsmålsbogens histo
rie.
Hvad var formålet med skudsmålsbogen, 
og hvordan blev den benyttet? Skuds
målsbogens historie er i høj grad også ty
endets historie. Historien bliver belyst 
ved nogle konkrete eksempler, hvor man 
kan se lidt personalhistorie. Foredraget 
giver også anvisning på, hvor man kan 
forvente at finde skudsmålsbøger, og 
hvordan man opsporer dem.

Tirsdag 16. februar 2016
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores 
slægtsforskning og måske få løst op for 
problemer, som er opstået.

Tirsdag 1. marts 2016
Generalforsamling / Medlemsaften. Pro
gram meddeles senere.

Tirsdag 5. april 2016 (FU)
Erik Nørr, seniorforsker, dr.phil., tidli
gere arkivar ved Landsarkivet for Sjæl
land og Rigsarkivet. De banebrydende 
skolelove af 1814 og skoleprotokolleme 
som kilder til skole- og personalhistorie. 
I anledning af 200-års jubilæet for skole
lovene af 1814 udgives der en ny stor 
dansk skolehistorie i fem bind. Senior
forsker, dr.phil. Erik Nørr fortæller om 
dette værk og om gennemførelsen af sko
lelovene af 1814 i praksis, specielt i Jyl
land.

Udflugt
Nærmere orientering følger.

Tid og sted.
Foredragsaftener den første tirsdag i må
neden kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, 
KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Cafémø
derne finder sted i mødesalen over Kol
ding Stadsarkiv, Nicolai komplekset, 
Skolegade 2, 6000 Kolding fra kl. 19.00 
- 21.30

Kontingent.
200 kr. Samlevende par 300 kr. Gæster 
50 kr. per foredrag.

Hjemmeside. 
www.slaegtsforskning.kolding.dk

Slægtshistorisk Forening
Korsør
Bestyrelse:
Hans Burchardt, formand, 8 5837 2275
E: hansburchardt@mail.dk
Kirsten Christensen, kasserer, 8 5837 326
E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, 8 2712 6723 
Pia Jensen, 8 5837 6017 
Karin Vedel, 8 5837 1119 
John Hansen, suppleant, 8 2423 2358 
Clara Svendsen, webmaster, 8 2652 6576

Torsdag 7. januar 2016
Kontingentindbetaling og udlevering af 
”Slægten”. Efterfølgende vil Joe Evans, 
Gørlev, holde foredrag om udvandring 
via søgning via internettet. Foredraget er 
holdt før i Høng og er blevet anbefalet. 
Ring til formanden med et navn i fx USA, 
du vil have undersøgt, samt evt. informa
tion om samme, og Joe Evans vil forbe
rede et eller andet.

Torsdag 21. januar 2016 
Afdelingsleder Jørgen Andersen, Tegl
værksparken, kommer med et foredrag 
med titel: ”1 min oldefars fodspor.” Dette 
emne følger op på mødet den 7. januar. 
Jørgen Andersen har fulgt sin oldefars 
spor til USA og Canada. En spændende 
beretning med mange flotte billeder.

Torsdag 4. februar 2016
Skolelivet i Korsør og Omegns skoler. 
OBS! Vi besøger kl. 19.15 Lokalhistorisk 
Arkiv på Fæstningen, hvor man har fun
det relevant materiale frem. Dette er en 
orientering om, hvad man kan finde på 
lokalhistoriske arkiver om skoleforhold. 
Arkivet giver en kop kaffe og en småkage.

Torsdag 18. februar 2016
Britta Møller Ljung og hendes mand, 
Verner Ljung, har skrevet en meget inte
ressant bog om hendes far og hans slægt. 
Bogens titel er: ”Dyrlægen fra Terslev.” 
Den vil de fortælle om, og hvorledes de 
har lavet dette meget flotte værk.

Torsdag 3. marts 2016
Til dette møde har man ladet emnet stå 
frit. Hvad kunne dukke op? Hvem kunne 
komme med et godt oplæg? Det må være 
en god praksis hvert år at have en sådan 
mulighed, da man ikke altid kan plan
lægge op til V2 år i forvejen. Alle med
lemmer må være interesseret i at vi har 
gode, informative møder.
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Torsdag 17. marts 2016
Generalforsamling. Husk evt. forslag til 
aflevering jfr. lovene. Efter generalfor
samlingen giver foreningen kage til kaf
fen eller teen.

Torsdag 31. marts 2016
Rundbordsdiskussion: ”Hvad vil vi med 
foreningen?” Siden foreningens start for 
mange år side er der jo sket mange ting, 
bl. a. forskning via internettet samt æn
drede regler for arkivbesøg. Er vores for
enings aktiviteter tilstrækkeligt med på 
denne udvikling?

Ret til ændringer i programmet forbehol
des.

Kontingent:
200 kr., par 300 kr. - Gæster pr. foredrag 
35 kr.

Tid og sted:
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstens- 
gade, kl. 19.15 - hvis ikke andet er oplyst.

Hjemmeside: 
www.korsoerslaegt.dk

Morsø Slægtshistoriske 
Forening

Bestyrelse:
Gunhild Olesen Møller, formand, Strædet 38,
7990 Ø.Assels 8 23329210
E: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Bjarne Nielsen, kasserer, Ranunkelvej 16.
7900 Nykøbing M.
Jørgen Kibsgaard, sekretær.
Inge Langballe
Kirsten Sanders, E: kirstensanders@gmail.com

Arkivaftener.
Lokalarkivet Dueholmgade 7, 7900 Ny
købing.
Alle mødeaftener på Lokalarkivet starter 
kl. 19.00
Medbring selv computer på lokalarkivet. 
Alternativ kontakt Kirsten Sanders

Onsdag 13. januar 2016
Mødeaften

Mandag 18. januar kl. 19:30
Generalforsamling, Dueholm Kloster.
Indlæg v. Anton Blaabjerg om pasproto
kollerne.

Onsdag 10. februar 2016
Mødeaften

Onsdag 9. marts 2016
Mødeaften

Onsdag 13. april 2016
Mødeaften

Onsdag 11. maj 2016
Mødeaften

Onsdag 15. juni 2016
Mødeaften

Sted
Foredrag, fortrinsvis i Riddersalen på 
museet. Dueholmgade 7, 7900 Nykøbing. 
Alternativt i mødelokalerne på 2. sal i 
Morsø Folkebibliotek
Foredrag annonceres i dagspressen

Kontingent
Kr. 150.

Nordvestjysk
Slægtshistoriske Forening

Bestyrelse:
Hans Toudal, formand 8 2629 7467 
Carsten Kamuk, kasserer 8 9743 5529 
Svend Jørgensen, sekretær 8 9744 6222
Per Nørgaard Laugesen, webmaster
8 2040 9299
Jens Erik Villadsen, bestyrelsesmedlem
8 2222 5308
PerTrojelsgaard Larsen, suppleant
8 9742 7448
Kontakt Ringkøbing-Skjern: Gitte Lund 
8 2216 0024
Erik Nørgård Jacobsen 8 9735 2091

Torsdag 28. januar 2016
Ordinær generalforsamling, Holstebro 
Museum, Museumsvej 2, 7500 Holstebro 
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil komme et indlæg af særlig lokal ka
rakter.

Torsdag 25. februar 2016
Den Store Pest, v/ Kaare Johannessen, 
Vordingborg - cand.mag. i historie og 
middelalderarkæologi.
Holstebro Museum, Museumsvej 2, 7500 
Holstebro

Pesten eller Sortedøden, ramte Europa 
med voldsom kraft i midten af 1300-tal- 
let, og spredte chok, panik og ulykke. 
Man anslår, at ca. 1/3 af Europas befolk
ning døde, og de samtidige øjenvidnebe- 
retninger er gruopvækkende.

Onsdag 9. marts 2016
Sprogø. Farlige kvinders 0, v/ Flemming 
Rishøj, Esbjerg - Præst og foredragshol
der.
Dejbjerglund Efterskole, Uglkjærvej 10, 
Dejbjerg, 6900 Skjern 
BEMÆRK: Dette arrangement kræver 
tilmelding. Inkl. kaffe med brød kr. 
70,00
Engang et ”naturligt fængsel” midt i Sto
rebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 
1923 til 1961 blev isoleret og placeret på 
ubestemt tid. Kvinder under åndssvage
forsorgen, som det dengang hed. Kvin
derne blev anset for at være seksuelt og 
moralsk.

Torsdag 31. marts 2016
Den kultiverede og kultiverende skov, v/ 
Mette Lund Andersen - Museumsleder, 
Lemvig Museum.
Holstebro Museum, Museumsvej 2,7500 
Holstebro
Indtil 1870'erne lå den store Klosterhede 
temmelig øde hen. Med statens opkøb i 
1880’eme blev Klosterheden Plantage ar
bejdsplads og levested for en større 
gruppe mennesker: skovrider og skovfo
geder, skovløbere og hegnsmænd

Medlemsaftener
Holstebro på Aktivitetscentret, Dan
marksgade 13A - Lokale E. Uformelle af
tener med fri diskussion afholdes tors
dage den 14. januar, 11. februar, og 17. 
marts. Projektor og trådløst internet til 
rådighed. Medbring evt. egen PC eller 
data på USB-stik, hvis du vil vise noget. 
Skjern på adressen Tømrervej 11. Ufor
melle aftener med fri diskussion afholdes 
torsdage den 7. januar, 4. februar, 3. 
marts og 7. april. Trådløst internet er til 
rådighed.

Kursusvirksomhed
Undervisning i edb-programmer til 
slægtsforskning: Vi afholder lejlighedsvis 
workshop i Brother's Keeper og Legacy 
på Dejbjerglund Efterskole. Det foregår 
en lørdag fra kl. 9.30 til ca. 16. Der er be
gynder- og fortsætterhold. Der medbrin
ges egen bærbar PC. Kursusgebyr kr. 200 
inkl. fortæring.
Vi afholder lejlighedsvis brugeraftner i 
slægtsforskningsprogrammet Legacy. Et 
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program der vinder mere og mere udbre
delse blandt brugere. Nærmere herom på 
hjemmesiden og i nyhedsinformationer. 
Vi arrangerer tillige løbende kortere og 
længere kurser i slægtsforskning for be
gyndere og fortsættere under LOF. Kur
serne afvikles i Holstebro, Struer, Skjern, 
Ringkøbing, Videbæk m.fl. byer.

Læsegrupper:
Den gotiske håndskrift volder alle slægts
forskere problemer. Interesserede med
lemmer kan samles i mindre grupper, 
hvor man hjælper hinanden med at tyde 
"hieroglyfferne". Det foregår oftest i dag
timerne på Aktivitetscentret i Holstebro 
eller på Tømrervej 11 i Skjern.

Tid og sted:
Kl. 19.00 Foredrag afholdes normalt på 
Holstebro Museum, Museumsvej 2, hvis 
ikke andet fremgår af programmet eller 
hjemmesiden.
Kl. 19.00 Medlemsaftener i Holstebro 
normalt på Aktivitetscentret i Danmarks
gade 13 B, hvis ikke andet fremgår af 
hjemmesiden.
Kl. 19.00 Workshopaftener i 
Skjern/Ringkøbing afholdes i Hjemme
værnets lokaler på Tømrervej 11 i Skjern.
Kontingent:
175 kr. pr. husstand

Hjemmeside 
www.nordvestjysk-slaegt.dk 
Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes 
på e-mail via hjemmesiden.

Slægtshistorisk 
Forening for 
Odderegnen

Bestyrelse:
Niels Aage Holmgaard, formand,
Lillegade 15 2th. 8300, Odder. » 2065 5167 
E: naah@nail.tele.dk
Erik Jensen, næstformand
Ivan Pedersen, kasserer
Jette Sørensen, sekretær
Ragnhild Laumark, bestyrelsesmedlem 
Bodil Holm, suppleant

Torsdag 07. januar 2016
Vi starter på en ny sæson. Vi håber i har 
noget materiale med som vi kan kigge på 
og eventuelt finde en løsning på.

Onsdag 3. februar 2016
Der er foredrag ved Jørgen Mikkelsen, 
”Militære arkivalier og deres anvendelse” 
Jeg tror det er noget vi alle kan blive 
kloge af, det militær driller vist mange af 
os.

Torsdag 3. marts 2016
Der er foredrag med Ulrich Aister Klug. 
Det er et foredrag som vi alle gerne vil 
slutte vor slægtsforskning med, ” Hvor
dan skriver man slægtshistorie? ”

Onsdag 6. april 2016
Vi holder afslutning for denne gang. Vi 
vil hygge lidt med en kop kaffe/te og lidt 
brød samt en masse snak rundt om bor
det.

Tid og sted
Alle arrangementer foregår på Møllevej 
3-5, Stuehuset på Odder Museum. Alle 
kl. 19.00

Kontingent
200 kr. for enkeltmedlemmer/300 kr. 
for par om året. Pris for foredrag inkl.: 
kaffe/te er 40 kr. for medlemmer og 50 
kr. for ikkemedlemmer

Hjemmeside: 
www.slaegtshistorie.odderweb.dk
- E: slaegt@odderweb.dk

Slægtshistorisk Forening,
Odense
Bestyrelse:
Jytte Skaaning, formand og foreningens 
repræsentant i Byhistorisk udvalg,
Vinkældervej 6A, 5000 Odense C. ® 6614 8877 
E: formand@odenseslaegt.dk
Ulrich Alster Klug 
næstformand og webmaster,
8 4116 6177 E: webmaster@odenseslaegt.dk 
Finn Madsen, kasserer, Langesøvej 17,
5230 Odense M. « 5852 2025/2214 7324
E: kasserer@odenseslaegt.dk
Erling Kildal, sekretær, NV. ® 2179 2633
E: sekretair@odenseslaegt.dk
Jørgen Andersen, medlem, S 5115 6613
E: medlem1@odenseslaegt.dk

Onsdag 27. januar 2016
Generalforsamling ifølge vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen kl. 20.15 vil 
museumsinspektør Camilla Schjerning 

fra Kulturarv (Odense Bys Museer) vise 
et udpluk af en billedsamling af forbry
derbilleder - de såkaldte ”mistænkelige 
personer” - en portrætsamling, samt tale 
om, hvad billederne og historierne bag 
kan fortælle os om kriminalitet, synet på 
de kriminelle.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, 
Odense.

Torsdag 11. februar 2016
Lonni Lorentzen og Bent Andersen: Bar
nemordet på Falster.
Rasmus var i 1794 træt af konen og ville 
dræbe hende med rottegift, men hun gav 
deres lille søn ”tyggemad”, så derfor var 
det drengen, der døde. Foredraget for
tæller om sagen og personerne i området 
samt om hvordan man finder arkivalier 
om forbrydelser i gamle dage.
Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 24. februar 2016 (FU)
Leif Sepstrup, slægtsforsker og webma
ster på www.kriminalhistorie.dk: En hi
storie bag en skillingsvise.
Smeden Martinus Adolph Eckmann i 
Nårup, Verninge Sogn blev i 1855 an
holdt for giftmord på konen Oline. Kilder 
til forsikringssvig og brandstiftelse gen
nemgås.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, 
Odense.

Torsdag 10. marts 2016
Aase Beyer Clausen: Seje kvinder på 
hjemmefronten.
Aase har fundet en stak gamle breve fra 
1. verdenskrig, der både beskriver en 
sønderjydes liv ved fronten, men også i 
høj grad, hvordan kvinderne måtte klare 
landbrug, børn og alle beslutninger, 
mens mændene var i krig. Foredraget 
fortæller historien om de seje kvinder, og 
arbejdet med at optrævle den gode histo
rie.
Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 30. marts 2016 (FU)
Ulrich Alster Klug, foreningens næstfor
mand og webmaster: Min fynske slægt i 
fem generationer.
Ulrich er under sin efterforskning af en 
sydfynsk familie kommet meget tæt på 
familiens liv og virke. Familien bevæger 
sig socialt fra fattiggården og straffean
stalten over håndværkerne til skibsrede
ren og det solide borgerskab i Køben
havn.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, 
Odense
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Lørdag 2. april 2016
Slægtsforskerdag - program følger - re
server dagen.
Sted: Odense Centralbibliotek, Bane
gårdcenter, lokale A og D
Tid: 10.00-16.00

Torsdag 14. april 2016 kl. 10:00- 
12:00
Tarup Bibliotek

Tirsdag I9.april 2016 kl. 16.00- 
18.00
Odense Centralbibliotek, 1. sal, EDB-lo- 
kalet.
Introduktioner til søgesiden Ancestry 
Ulrich Alster Klug: Find din onkel i Ame
rika
Deltagele er gratis. Men tilmelding er 
nødvendig www.odensebib/arrangemen- 
ter

Tirsdag 19. april 2016
Gudrun Gormsen, museumsinspektør: 
Landhåndværk og landhåndværkere. 
Livet på landet har forandret sig meget i 
de sidste 50 år. Småbyer på landet har 
ændret karakter. Nogle trives som bolig
byer, mens andre stille og roligt affolkes. 
Engang myldrede de afliv. Her var me
jeri og brugsforening, en købmand og en 
hel del forskellige håndværkere. Arran
gør: DIS-Odense.

Onsdag 27. april (FU) 2016
Magne Juhl, fhv. overlæge, lie. med., Vi
borg: Uddannelse af jordemødre i Dan
mark før 1920, uddannelse og kilder.
I eksamensprotokoller, der er bevaret si
den 1739, er nævnt 4630 jordemødre, 
som fik eksamen på skolen. Magne Juhls 
oversigter over jordemødre i Bornholm 
og Ribe amter kan ses på hjemmesiden: 
www.viborgslaegt.dk under Magne Juhls 
navn.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening, 
Odense.

Lørdag 28. maj 2016
Besøg i Tidens Samling - www.tidens- 
samling.dk - spændende rundvisning i et 
hands-on museum for klæder, form og 
bolig i det 20. århundrede. Her må du 
sætte dig i møblerne, åbne skufferne, 
kigge i bøgerne, prøve tøjet og lytte til 
musikken.
Køb af kaffe/the med kiksekage i caféen. 
Mødested: Kulturmaskinen, Farvergår
den 7,5000 Odense C.
Tid: kl. 13.00-16.00
Entreen 40 kr. pr. person er egenbeta
ling.

Tilmelding senest 15. maj til kassereren - 
kasserer@odenseslaegt.dk - og betaling 
til foreningens konto nr. 6845 1687872 i 
Sydbank.

Tid og sted:
Enkelte arrangementer afholdes i samar
bejde med DIS-Odense og Folkeuniversi
tet.
Såfremt andet ikke er anført, er alle 
nævnte arrangementer gratis for vore 
medlemmer.
Når intet andet er nævnt afholdes møder 
og foredrag kl. 19.00-21.30 i Odense Kul
tur- og Idrætshus (Bolbro Skole), Stadi
onvej 50,5200 Odense V, Indgang F (det 
gamle lærerværelse). Gratis parkering i 
skolegården. Kaffe/the kan købes ved de 
almindelige møder. Bus 31 og 31P har 
stoppested ved skolen (stoppested Sta
dion, Stadionvej)
Bus 32 har stoppested Hauges Plads.

Slægtsroderi og snakke dag:
Rigsarkivet, Odense - se hjemmesiden 
www.odenseslaegt.dk.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr. for 
foreningens tilbud og SLÆGTEN to 
gange årligt.
Har du ikke netbank mulighed kan beta
ling ske på ”manuel” måde til kassereren 
eller formanden.

Kontakt med medlemmerne
For hurtigere at få kontakt bl.a. ved ny
hedsmeddelelser vil vi gerne have oplyst 
jeres e-mail. Det samme gælder ændring 
af jeres e-mail. Brug venligst kontaktfor
mularen på vor hjemmeside

Hjemmeside
www.odenseslaegt.dk

Slægts:- og (Sgiråhté’torték 
jforening Äanbcrö

Bestyrelse:
Jørn Lund, formand, 8 8696 3705/4072 4441
E: jlund@post.tele.dk
Britta Juul, næstformand, 8 2250 9977
E: britta.j@pc.dk
Anna Rousing Hadsund, kasserer,
8 2424 0516 E: anna@rousinghadsund.dk
Kirsten Christensen, 8 5194 1941
E: kirstenchr2@gmail.com
Kathrine Tobiasen, sekretær, 8 4128 6530
E: k_tobiasen@mac.com
Henning Torp Jensen, suppleant,
8 4242 7733 E: henningtorp@gmail.com
Åse Fihl, suppleant, 8 5250 4809
E: fihl.aase@gmail.com

Tirsdag 12. januar 2016 
Foreningsaften. Kom med en ting, der 
har betydning i din slægtsforskning, og 
fortæl historien om den. Bagefter er der 
tid til at vi deler erfaringer og hjælper 
hinanden med evt. problemer.

Tirsdag 2. februar 2016 
Generalforsamling efter vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen vil Tina Knud
sen Jensen fortælle om den nye arkivda
tabase arkiv.dk

Tirsdag 1. marts 2016 (FU)
Ove Korsgaard: Solskin for det sorte 
muld.
Korsgaard udgav i 2013 bogen “Solskin 
for det sorte muld”, hvor han fortæller 
om sin slægt, der gennem generationer 
har drevet landbrug på Mors og været in
volveret i forskellige landbobevægelser 
og -institutioner. En kultur, der endegyl
digt var forbi med hans forældres gene
ration. Vi hører om de politiske, religiøse 
og kulturelle idéer, der ligger bag f.eks. 
andelsbevægelsen og højskolerne.

Tirsdag 22. marts 2016 (FU) 
Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen: Kort 
og andre data i Geodatastyrelsen. 
Geodatastyrelsen rummer en række arki
valier, som er af interesse for slægtsfor
skeren. Efterhånden kan man også gratis 
downloade en række af dem fra nettet. 
De vigtigste kort og arkivalier vil blive 
gennemgået, med særlig henblik på nav
nestof, hvor lå ens anes ejendom, og 
hvordan så den ud.
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Tirsdag 5. april 2016
Besøg på Støvringgård
Vi mødes kl. 19 ved Støvringgård og får 
en rundvisning ved oldfrue Mette Hel- 
weg, der vil fortælle detaljeret om stedets 
spændende historie.
Rundvisningen koster 50 kr. pr. næse. 
Tilmelding til kassereren senest den 5. 
marts. Fælleskørsel kan evt. arrangeres.

Tid og sted:
Arrangementerne finder sted kl. 19 i Fri
tidscenteret, lokale 8,1. sal. Vestergade 
15, Randers, hvis ikke andet er anført. 
Den 3. mandag kl. 16.30-18.30 i “sæson
månederne” hjælper vi med slægtsfor
skerproblemer på Randers Bibliotek, 
Stemannsgade 2, Randers. Alle er vel
komne.

Kontingent:
160 kr. pr. år (arrangementer og Slæg
ten)

Hjemmeside: 
www.slaegtranders.dk

Roskildeegnens 
Slægtsforsker
forening

Bestyrelse:
Hanne Rosenkilde Larsen, formand,
8 4649 9384 E: formanden@roskildeslaegt.dk
Kirsten Printzlau, kasserer, S 4675 1128
E: kassereren@roskildeslaegt.dk
Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, & 2926 2088
E: sekretaeren@roskildeslaegt.dk
Martin Bang Dahl, S 4636 1488
E: martin@roskildeslaegt.dk
Inge Bigum, S 3082 4636
E: bigum@roskildeslaegt.dk

Tirsdag 12. januar 2016
Forfatter Pernille Juhl fortæller om sin 
bog ’"Vent på mig Marie”. Det er en histo
risk roman inspireret af hendes farfars 
krigsdagbøger, han var sønderjyde og var 
tvunget til at kæmpe på tysk side i alle 4 
år. Han skrev levende om sine mange 
frygtelige oplevelser, men han har over
skud til humoristiske anekdoter fra hver
dagen.

Tirsdag 9. februar 2016 kl. 19:00 
Besøg på håndværkermuseet i Liitzhøtfs 
Købmandsgård Ringstedgade nr. 8-10 
Roskilde
Vi får en rundvisning på museet, der in
deholder værktøj fra perioden 1800- 
1950.
Derefter giver foreningen kaffe, medens 
vi får yderligere fortællinger om de for
skellig håndværk tømrer, bødker, trædre
jer, træskomager og karetmager. Desu
den kan vi høre lidt om de rejsende 
svende, naverne.

Tirsdag 8. marts 2016
Krigen 1864. Magne Lund, forfatter og 
forsker, fortæller om soldaterskæbner i 
kamp og på lazaretterne. Om tilværelsen 
efter krigen som krigsinvalid. Om forsør
gelsen af krigsenker og børn, og om de 
efterladtes skæbne og kamp for pension. 
Magne Lund har skrevet adskillige artik

ler i historiske bøger m.v. Der vil være 
mulighed for at købe bogen ”Fra Altona 
til Dybbøl,” skrevet af Magne Lund og 
Preben Strange. Pris 200 kr. mod nor
malt 349 kr.

Tirsdag 12. april 2016 
Medlemmernes egen aften. Tag dit eget 
arbejde med. Der vil være rig lejlighed til 
at tale sammen og dele erfaringer med 
andre slægtsforskere. Der vil være ad
gang til internettet.

Tirsdag 10. maj 2016
Generalforsamling. Dagsorden udsendes 
senere til medlemmerne.

Tid og sted:
Hvis ikke andet er nævnt holdes mø
derne kl. 19.30 på Kildegården, lokale nr. 
101 Helligkorsvej 5,4000 Roskilde 
Hjælp til slægtsforskning kan fås af en 
erfaren slægtsforsker en time før hvert 
møde, efter aftale med sekretæren. Med
bring selv kaffe/ the m. m.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer 150 kr. par 200 kr. 
inkl. Slægten og foreningens Årsskrift. 
Gæster 30 kr. pr. møde

Hjemmeside: 
www.roskildeslaegt.dk

%

Bestyrelse:
Karin Forslund, formand, Koldbyvej 42,2610
Rødovre & 2064 7318 E: karin.f@slaegt2610.dk
Edvin Bolsmand, næstformand, & 3641 0807
E: ebolsmand@slaegt2610.dk
Flemming Nordquist Johannesen, kasserer,
Tårnvej 714,1 tv, 2610 Rødovre S 2346 5416
E: fnj@slaegt2610.dk
Anni Johansen, sekretær, & 2299 6490
E: annjo@slaegt2610.dk
Annette Vandsøe Andersen, & 2087 9494
E: annettepia@live.dk

Vores forårsprogram er desværre ikke 
helt klar, vi henviser til vores hjemme
side www.slaegt2610.dk

Tid og sted
Vi holder møder onsdag i lige uger kl. 10- 
12
På Rødovregård, Kirkesvinget. 2610 
Rødovre

Slægtsforskerne i
Silkeborg
Bestyrelse:
Bent Nymand, formand, Teglgårdsparken 42, 
8882 Fårvang S 8687 1844
E: inbe@fiberpost.dk
Torben Skov, næstformand, & 8682 9838
E: torben.peter.skov@mail.dk
Ole Porup, kasserer, Løvfaldsvej 38,8600 Silke
borg & 2467 2233 E: oleporup@hotmail.dk 
Birgit Pedersen, sekretær, S 2789 9283 
E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, S 8681 5062
E: grethe@privat.dk

Tirsdag 19. januar 2016
Steen Ivan Hansen, cand. Mag.: Kroer
nes historie.
Det er farligt at rejse - sådan har det al
tid været, men i gamle dage var det også 
besværligt og langsommeligt. De privile
gerede kroer skulle give rejsende gode og 
sikre muligheder for overnatning og for
plejning. Men det var slet ikke så ligetil 
at få opbygget et net af ordentlige lande
vejskroer. Vi ser på kroernes historie og 
lidt på vejene gennem tiderne.
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Tirsdag 9. februar 2016
Foredrag af Morten Bork mag. Art i hi
storie: Gennem indboet kan vi lære men
neskene at kende.
For de ting vi omgiver os med, rummer 
mere end deres praktiske funktion rum
mer de også symboler på noget andet. 
Sociale tilhørsforhold og status udtryk
kes f.eks. gennem det tøj vi bærer, og 
gennem det indbo vi omgiver os med. 
Boligen er der derfor et godt udgangs
punkt for at undersøge menneskers soci
ale status.

Tirsdag 1. marts 2016
Generalforsamling - Derefter historiske 
fortællinger om Silkeborg. Museumsin
spektør Keld Dalsgaard Larsen vil med 
udgangspunkt i sit lokalhistoriske ar
bejde fortælle om, hvordan det er at for
tælle historier om Silkeborg og Silkebor
gensere. Lige fra Michael Drewsen til i 
dag. Hvordan kan sådanne historier for
tælles, så eftertiden måske kan have 
glæde af dem?

Tirsdag 5. april 2016
Foredrag af Ulrik Alster Klug underviser 
og formand for SSF: Retsbetjentarkiver. 
Der gennemgås retsbetjentenes opgaver 
og giver eksempler på, hvad man kan 
finde til sin slægtsforskning i disse arki
ver. Desuden vises, hvordan man lokali
serer arkivalierne via DAISY på Rigsarki
vets hjemmeside.

Studiekreds i gotisk læsning:
Tirsdage:5. januar, 26. januar, 2. februar, 
23. februar, 15. marts, 19. april

Mødetid og sted:
Alle arrangementer er kl. 19.00 i Med
borgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg

Hjemmeside 
www.silkeborgslægt.dk

Slægtsforskerne på
Skibby-egnen

Bestyrelse:
Hans Christian Nielsen, formand,
E: hchr@mail.tele.dk
Christian Krogsgård, næstformand,
E: chr40@c.dk
Jette Scheel, kasserer,
E: jette-scheel@hotmail.com
Britta Jensen, bestyrelsesmedlem,
E: j-p-j@mail.dk
Kirsten Henriksen, sekretær,
E: kirsten.henriksen@nypost.dk
Carl Guldbjerg Jensen, webmaster,
E: cg@carlguld.dk

Medlemsmøder
Kl. 14-16 tirsdage: 19/1,16/2,15/3,19/4, 
17/5 på Skibby Fritidscenter.

Gotisk læsning
Kl. 14-16 tirsdage: 12/1, 9/2, 8/3,12/4,
10/5 på Skibby Fritidscenter.

Legacy
Kl. 14-16 onsdage: 27/1, 24/2, 23/3,
27/4, 25/5 på Skibby Fritidscenter.

Arrangementer og ændringer: se hjem
mesiden.

Kontingent
125 kr. for enkeltpersoner/175 kr. for æg
tepar.

Hjemmeside
www.skibbyslaegt.dk

Slægtshistorisk 
Forening 
for Storkøbenhavn

Bestyrelse:
A.M. Krogh-Thomsen, formand, Hedebyvej 5,
3650 Ølstykke S 4717 9251
E: krogh@get2net.dk
Lena Sørensen, kasserer, Løven 28,3650 Øl
stykke B 4717 5562 E: sfs.lenas@gmail.com
Margit Dujardin, sekretær og Erling Dujardin 
bestyrelsesmedlem, S 4390 8625
E: sfs.dujardin@outlook.dk
Gitte Bergendorff Høstbo, redaktør,
E: janhb@mail.danbbs.dk
Peter Wodskou, bestyrelsesmedlem,
S 3828 9475 E: peter.wodskou@get2net.dk
Bodil Thomasberg, bestyrelsesmedlem,
S 4814 2793 E: bodil@bodilogniels.dk
Aino Kronsell, suppleant, 8 4638 3487
E: aino@kronsell.dk

Onsdag 13. januar 2016 
Kartoffeltyskerne: Fakta og myter. Aksel 
Kramer, formand for Kartoffeltyskerne 
på Alheden. Kartoffeltyskerne kom i 
årene 1759 - 1761. Der er mange fakta og 
myter om årsagerne: Fattigdom, religi
onsforfølgelse. Hvilket liv fik de her? 
Kom de med kartoflen? Hvorfor blev 
nogle mod alle odds og omgivelsernes 
modstand - medens de fleste opgav og 
rejste.

Onsdag 10. februar 2016 
”Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv i 
København” Jesper Jørgensen, arkivar, 
fortæller om Arbejderbevægelsens Bibli
otek og Arkiv (ABA) og arkivets mulighe
der for at hjælpe slægtsforskere. Arkivet 
består af ca. 3.600 person- og organisati
onsarkiver samt mange erindringer, foto
grafier m.m.

Onsdag den 9. marts 2016
GENERALFORSAMLING, Dagsorden ef
ter vedtægterne.
Derefter ”Stadsarkivet i København”. 
Helga Mohr, arkivar fra Københavns 
Stadsarkiv vil fortælle om og præsentere 
de mange Slægtshistoriske kilder som 
Stadsarkivet har gjort tilgængelige på 
nettet. Det være sig både nye kildegrup
per og nye crowdsourcingsprojekter m.v. 
Tillader tiden det, vil Helga Mohr også 
præsentere nogle af de mange kildegrup
per som Stadsarkivet har og som endnu 
ikke er digitaliseret.
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Onsdag 13. april 2016
”Fattiggårdsmuseet i Svendborg” Sarah 
Smed, Museumsinspektør.
I Svendborg ligger Nordens bedst beva
rede Fattiggård. De helt unikke og tanke
vækkende bygninger huser i dag For
sorgsmuseet. Museumsinspektøren for
tæller både om fattiggårdens skæbner og 
historie.

Lørdag 4. juni 2016
Forårsudflugten
Vi påtænker denne gang at lave en hyg
gelig tur til Roskilde og GI. Lejre (ikke 
sagnlandet). Vi skal se nogle spændende 
ting, og spise frokost på Svogerslev Kro. 
Reserver derfor allerede nu denne dato. 
Nærmere oplysninger om udflugten se 
hjemmesiden.

Tid og sted
Foredragene begynder kl. 19 og afholdes 
i Mormonkirkens lokaler På Nitivej 8, 
Frederiksberg, der er gode bus og togfor
bindelser.

Kontingent
275 kr. pr. person - 350 kr. for sambo
ende.
Kontingentet inkluderer Slægt & Stavn 
som udkommer 4 gange årligt, samt 
Slægten.
Gæster er velkomne - billet 25 kr. 
Læs mere om de enkelte foredrag på 
hjemmesiden www.genealogi-kbh.dk

Sydkystens 
Slægtsforskerforening i 
Gersagerparken

Bestyrelse:
Ingrid Bonde Nielsen, formand, 84390 8060
E: ingrid@bnielsen.eu
Jytte Rasmussen, kasserer, 82832 4242
E: kasserer@sydslaegt.dk
Lisbet Larsen, næstformand, 84615 0571
E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 8 5180 3212 
Bjarne Fallesen, 8 4390 4588

Mandag 4. januar 2016
Foredrag: v/ Asbjørn Helium. Rigsarki
vets fremtidige tilbud til slægtsforskerne, 
lokalhistorikere og andre med interesse 
for slægts- og lokalhistorie samt mulig
hederne for samarbejde

Mandag 11. januar 2016
Gotisk læsning kl. 13 og 14 .15

Mandag 18. januar 2016
Tema: Min franske forbindelse/Slægts- 
film om mine huggenot-aner og om at 
lave en slægtsfilm v/ Inge Lise Kragh og 
Arne Berg

Mandag 25. januar 2016
Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 1. februar 2016
Generalforsamling

Mandag 8. februar 2016
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 15. februar 2016
Tema: Forfader i Søndeijylland og Nord
slesvig v/alle

Mandag 22. februar 2016
Gået i stå - hvad så - hvordan kommer 
man videre. Spørgsmål 14 dage før

Mandag 29. februar 2016
Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 7. marts 2016
Foredrag: Brandtaksationer v/ Jan Pe
dersen

Mandag 14. marts 2016
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 21. marts 2016
Tema: Toldere, lodser og fyrmestre i 
slægten v/alle

Mandag 4. april 2016
INTET MØDE

Mandag 11. april 2016
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Tirsdag 12. april 2016
Udflugt til Politimuseet, Fælledvej 20 kl. 
10.30

Mandag 18. april 2016
Tema: Militærpersoner i slægten v/alle

Mandag 25. april 2016
Spørgeaften

Mandag 2. maj 2016
Foredrag: Træk et skæbnesvangert jord
lod - om Bernstorffs bønder og landbo
reformerne v/ Mette Henriksen

Mandag 9. maj 2016
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15

Mandag 23. maj 2016
Tema: Åbent hus

Søndag 30. maj 2016
Sommertur

Desuden har vi diverse ikke planlagte ar
rangementer efter aftale.
Vi mødes igen mandag 5. september

Tid og sted:
Aftenmøder afholdes kl. 19 - 21 i lokalet, 
med få undtagelser, dagmøder se pro
gram, ”Slægtsforskerforeningen” Gersa
gerparken 49, parterre, 2670 Greve

Kontingent:
Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. 
Gæster 25 kr. pr. gang efter aftale med 
formanden
Se hjemmesiden for flere oplysninger. 
http://www.sydslaegt.dk

Slægtshistorisk \\
Forening
Sønderjylland

Bestyrelse:
Nicolai Johannsen, formand, Kystvej 9,6320 
Egemsund 8 7444 2383 E: nic@egernsund.dk 
Bent Pawlowski, næstformand 
Margit Hansen, kasserer, Smedevænget 20, 
Guderup, 6430 Nordborg 8 7445 8184
E: margit@markur.dk
Hanne Christensen, sekretær, 8 7442 2113
E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft
Karin Clausen
Tage Lahn Sloth

Lørdag 16. januar 2016
Temadag med fokus på grænselandet og 
Tyskland.
Dagens program:
Kl. 10.30-ca. 12.00: Foredrag: ”Den Sles
vigske Samling for Slægtsforskere” ved 
Marco Pedersen, Flensborg.
Den Slesvigske Samling i Flensborg er en 
bog- og materialesamling på over 50.000 
enheder, som siden 1891 er specialiseret i 
at dokumentere kultur og historie i Søn- 
deijylland/Slesvig.
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Kl. 13.30-ca 15.00: Foredrag: ”Kilder og 
hjælpemidler til slægtsforskning i Tysk
land” ved cand. mag. og tdl. lektor Inger 
Buchard, Varde.
Inger Buchard vil med afsæt i arbejdet 
med godsmejeristerne komme omkring 
mange databaser og kilder på internettet, 
der kan hjælpe med forskningen i aner, 
der har tilknytning til Tyskland og det 
tidligere Ostpreussen.
Foredraget afholdes i samarbejde med 
Folkeuniversitet.

I pauserne:
Slægtsforsker-Café, hvor bestyrelse og 
medlemmer forsøger at hjælpe med evt. 
spørgsmål.

Praktiske oplysninger:
Entre 30 kr. for ikke-medlemmer.
Alle er velkomne til at deltage i hele eller 
dele af dagen.
Medbring selv madpakke - der kan kø
bes te, kaffe og evt. vand.

Lørdag 20. februar 2016
Dagens program:
Kl. 13.00-14.00: Generalforsamling - 
dagsorden udsendes til medlemmerne og 
kan findes på foreningens website fra ul
timo december 2015.
Kl. 14.00-ca. 15.30: Foredrag: ”De glemte 
udvandrere” ved mag.scient. i antropo
logi Max Pedersen, Gilleleje.
De fleste har hørt om de hollandske bøn
der, der bosatte sig på Amager på Chri
stian 2.S tid. Derimod er det glemt, at ti
tusinder af danskere udvandrede til Hol
land i 1600- og 1700-tallet. I foredraget 
fortælles om Amsterdams danske mi
grantsamfund.
Foredraget afholdes i samarbejde med 
Folkeuniversitet.
Praktiske oplysninger: 
Generalforsamlingen er forbeholdt med
lemmer, mens alle interesserede er vel
komne til at overvære foredraget. Entre 
til foredraget 30 kr. for ikke-medlemmer. 
Der kan købes kaffe/te.

Torsdag 4. februar 2016 Kl. 19:00 -
ca. 21:00
Medlems- og kontaktmøde, Sønderborg 
Bibliotek.
Oplæg ang. www.arkiv.dk ved Bent Paw
lowski - derefter er ordet frit.
Medbring evt. aftenkaffen.
Foredragene afholdes i samarbejde med
bl. a. Folkeuniversitetet.

Torsdag 8. april 2016 Kl. 9:oo-ca. 
16:00
Arbejdsdag for interesserede på Rigsar
kivet Aabenraa.
Samme dag planlægger Rigsarkivet 
Aabenraa et foredrag omkring mulighed 
for at søge i Rigsarkivets databaser ”Da
isy” og ArkivalierOnline.
Følg med på foreningens website ang. 
dette arrangement.

Udover de ovennævnte møder arrangerer 
foreningen også en række møder og kur
ser, der fortrinsvis er forbeholdt med
lemmerne. Desuden vil der særligt ved 
heldags-arrangementer være mulighed 
for at få hjælp og tips til slægtsforskning. 
Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands 
samlede program lægges på foreningens 
hjemmeside.

Sted:
Medmindre andet er oplyst afholdes ar
rangementerne på Sønderborg Bibliotek, 
Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg. Ind
gang og P-plads via Ahlmannsvej. 
Møderne er - som hovedregel - åbne for 
ALLE interesserede, dog således at gæ
ster (dvs. ikke-medlemmer) betaler 30 
kr. i entre. Ved særlige arrangementer 
kan entreen bortfalde eller være højere, 
hvilket vil være annonceret på forenin
gens website.

Kontingent:
170 kr. pr. husstand årligt. Indmeldelse i 
foreningen sker ved henvendelse til kas
sereren.

Hjemmeside: 
www.shfs.dk

Trekantsområdets 
Slægtshistoriske 
Forening

forming

Bestyrelse:
Jesper Ratjen, formand, Majvænget 66, 
Bramdrup, 6000 Kolding 8 7551 8063 
E: j.ratjen@stofanet.dk
Kai Aurbo, næstformand, webmaster, redak
tør, 8 7586 8315 E: kaiaurbo@gmail.com 
Jonna Qvortrup, kasserer, Prangervej 82, 
7000 Fredericia 8 7592 9678 
E: jonnaqvortruo@hotmail.com
Niels Thomsen, sekretær, 8 4045 2673
E: aase.niels.thomsen@gmail.com 
Jens Chr. Bruun-Toft, bibliotekar, 
& 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk 
Hanne Olsen, forlystelsesråd, 8 4041 1879 
E: hannejonolsen@gmail.com
Karen Petersen, moccamester, 8 7533 7312 
E: karen.margethe.petersen@gmail.com 
Bodil Bruun-Toft, ass. moccamester, 
8 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk

Mandag 11. januar 2016 
Spørgekassen og slægtsfortællinger 
Vi åbner spørgekassen og svarer på dens 
indhold af spørgsmål. Desuden får de 
medlemmer ordet, som har en lille for
tælling om et medbragt ’'slægtsklenodie"

Mandag 8. februar 2016
Winni Ostergaard, forfatter, Aarhus (FU) 
»Helvig Pedersdatter«. Foredragsholde
ren har fulgt Helvig Pedersdatter fra Refs 
fra fødsel til død og skrevet en trilogi om 
hende. Der tegnes et broget billede af høj 
og lav på Helvigs vej gennem livet i 
1800-årene. Hvorfor døde så mange 
småbørn, og hvordan så man på "uægte 
børn" i denne periode? Hvad kan slægts
forskeren i øvrigt gøre for at "offentlig
gøre" eget materiale?

Tirsdag 23. februar 2016 
Slægtstemaaften ved Martin Mølgaard, 
vikarierende arkivleder, Fredericia 
Martin fortæller og viser rundt på vores 
lokale arkiv "Lokalhistorisk Arkiv for 
Fredericia og Omegn"

Mandag 14. marts 2016 
Generalforsamling.
Bagefter ser vi nok "en interessant film" 
eller hører et interessant indlæg

Onsdag 30. marts 2016 
Slægtstemaaften ved Formanden 
Vi arbejder med brandforsikringsproto- 
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koller og får øvelse i læsning af gotisk 
håndskrift

Mandag 11. april 2016
Holger Lissner, fhv. sognepræst, Strib 
Min slægts forhold til kristendommen i 6 
generationer. Når man vil have "kød på 
slægtshistorien", kan man også se, hvor
dan ens forfædre og -mødre forholdt sig 
til kristendommen. Alle er vi børn af vo
res tid og det sætter sine spor i den 
måde, vi udtrykker os på.

Tid og sted:
Møder afholdes 2.mandag i månederne 
september-april. Ofte i samarbejde med 
Lillebælt Folkeuniversitet (FU). De be
gynder kl. 19.15 og afholdes på Lokalhi
storisk Arkiv, Frederik Ill’s Vej 6, Frede
ricia Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, 
således at der er lejlighed til slægtssnak 
og til at benytte foreningens bibliotek. 
Udlån sker i forbindelse med møderne. 
Møderne indledes med "medlemmernes 
10 minutter”, hvor der kan fortælles om 
gode oplevelser, givtige kilder, læses op, 
gives tips osv. I forbindelse med mø
derne vil der altid være hjælp at hente til 
tydning af gotisk skrift eller ideer til at 
komme videre.
Kaffe / te : 10 kr.

Kontingent:
Medlemskab (inkl. abonnement på 
»Slægts-Tidende« og SSF’s »Slægten«) 
pr. år 200 kr. - par 280 kr. GÆSTER ER 
VELKOMNE. Gæstebilletter 40 kr. pr. 
foredrag

Hjemmeside: 
www.trekanten-slaegt.dk

Vejleegnens
Slægtshistoriske Forening

Bestyrelse:
AntonDorph-Petersen, formand, Heliosvej 43, 
7100 Vejle 8 7583 7691
E: anton@dorph-petersen.dk 
Conni Jørgensen, kasserer, 
Nyboesgade 11,2. tv., 7100 Vejle 8 3135 7181 
E: hecolo@gmail.com
Leif Madsen, sekretær, 8 2680 4198
E: Ieifmadsen49@gmail.com
Karin Møller Christensen, 8 4163 0391
E: karin2@godmail.dk 
Torben BankSørensen, 8 3171 0925 
E: torben@polsterbo.dk

Tirsdag 5. januar 2016
Niels Nybo Jakobsen, leder af Slægtshi
storisk Center, Fredericia (mormonerne) 
holder foredrag om: De efterhånden 
mange tilbud, som Slægtshistorisk Cen
ter kan tilbyde os slægtsforskere. Der er 
flere nyheder, og vi vil få orientering, om 
hvordan vi kan udnytte disse nye mulig
heder.

Tirsdag 2. februar 2016 (FU)
Agnete Birger Madsen, historiker, ph.d., 
Kvindemuseet i Danmark, Århus holder 
foredrag om: Fødsler i dølgsmål, barne
mord og fosterfordrivelser i Danmark 
1900-1950. En fortælling om Ema, Jo
hanne, Marthalena og mange andre bar- 
nemordersker og fosterfordriversker. Det 
er et stykke Danmarkshistorie, der her 
fortæller om ulykkelige ”unge” kvinder, 
der i deres fortvivlelse drives ud i krimi
nalitet. Det er en barsk skæbne, disse 
kvinder udsættes for.

Tirsdag 1. marts 2016
Ordinær generalforsamling, som afhol
des i henhold til vedtægterne.

Tirsdag 5. april 2016 
Medlemsaften.
Vi vil på baggrund af mange ønsker ar
rangere en medlemsaften, hvor vi i grup
per hjælper hinanden med vores slægts
forskning. Det er især velegnet for begyn
dere og medlemmer med kun lidt erfa
ring, der kan få hjælp af de mere erfarne. 
De mere erfarne kan også hjælpe hinan
den. - Husk at tagejeres computer med! 
I det hele taget vil vi prøve at hygge os 
denne aften.

Lørdag 7. maj 2016
Sommerudflugt.
Vi vil prøve at samle så mange medlem
mer som muligt, at en udflugt til Den 
Kellerske Stiftelse i Bregning vil kunne 
gennemføres. Leif Madsen vil vise os 
rundt på museet og holde foredrag om ti
den, da institutionen stadig var i brug.

Tid og sted for møder:
Hvor intet andet er nævnt, holdes mø
derne kl. 19.15 i Vejle Stadsarkiv, Vedels
gade 17, 7100 Vejle. Eventuelle program
ændringer vil blive meddelt på forenin
gens hjemmeside.

Kontingent:
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.

Hjemmeside:
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Bestyrelse:
Yrsa Holm Kristensen, formand,
Poppelhusene 33,2600 Glostrup 8 4344 9741 
E: flyr@mail.tele.dk
Hans Mølgaard, næstformand, 8 2481 7420
E: hans.molgaard.markvej@gmail.com
Annie Aabin, kasserer, Havrens Kvt4 B, 2620 
Albertslund 8 4364 4469 E: annie@dkdata.dk 
Niels Holger Jensen, sekretær, 8 4159 3346 
E: nhjensen@live.dk
Kay Høier, 8 4364 3378
E: hoeier.slaegtsf@gmail.com

Tirsdag 26. januar 2016 kl. 19:00 
Michael Dupont fortæller om fattigvæse
net. Hvad betød det at være fattig? Hvad 
kan Københavns Fattigvæsens hovedre
gistrant bruges til? Oplysning om fattige 
i købstæder, i landssogne og fattigfolk 
generelt.

Tirsdag 23. februar 2016 kl. 19:00 
Hans Peter Poulsen vil vise/fortælle fra 
Den Kongelige Fødselsstiftelse i Køben
havn som tidligere var lukket land for 
slægtsforskere, men nu er tilgængelig ef
ter de almindelige regler. Fødselsstiftel
sens historie fortælles og der vises en 
række eksempler på, hvordan protokol
lerne kan udnyttes.
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Tirsdag 15. marts 2016 kl. 19:00 
Vores medlem Ulla Elsted-Jensen vil for
tælle om sin oldemor og Vilhelmines 
mødrenes linje, især fra Langeland og 
København. Og om hvordan der kom hul 
på dem, der hvor kirkebøgerne var væk. 
Der vises også en række eksempler af de 
mange forskellige typer kildemateriale.

Tirsdag 29. marts 2016 kl. 19:00 
Otto Bendixen vil fortælle om dem der 
flyttede fra land til by. Hvad blev der af 
dem?

Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19:00 
Gitte Bergendorff Høstbro. Forbrydel
sens ansigt. Har dine aner været straffet?

Tid og sted:
Hvor intet andet er anført afholdes vore 
møder hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 
21.30 i Aktivitetscentret, Sydvestvej 12, 
Glostrup. (Ved Glostrup station). Ud 
over foredragsaftener vil de øvrige tirs
dage veksle mellem temaaftener og klub- 
aftener hvor vi hjælper hinanden. På te
maaftener vil vi forsøge at arrangere 
korte indlæg af medlemmerne. Ret til 
ændringer forbeholdes.

Kontingent:
Medlemskab 250 kr. pr. år. Ægtepar 400 
kr. Gæstebetaling ved foredrag 40 kr.

Hjemmeside: 
www.sfv-glostrup.dk

Slægtsforskerne 1 
Vesthimmerland

Siur.

Bestyrelse:
Elin Jakobsen, formand, Løgstør 8 2299 8268
E: jakobsen.elin@gmail.com
Bodil Klitgaard, næstformand, Hvalpsund
8 6126 1465 E: bodil461@hotmail.com
Lis Thomsen, kasserer, Aars 8 5196 2292
E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Peter Olsen, sekretær, Thisted 8 25151647
E: peter.olsen@skolekom.dk
Lillian Frimor, Hornum 8 9866 1103
E: loghjfrimor@live.dk
Peter Ginnerup, suppleant, Løgstør
8 4373 4061 E: peterg@dlgmail.dk

Onsdag 13. januar 2016 kl. 19:00
Medlemsmøde
Farsø skole, indgang fra hovedindgangen 
på C.R. Brixvej og oppe på 1. Sal.

Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19:00 
(FU)
Foredrag på Vesthimmerlands Museum, 
Aars (lille sal). Uægte børn og faderskab
sager
Ved Arkivar, forsker, ph.d. Asbjørn 
Romvig Thomsen, Rigsarkivet, Viborg. 
Med udgangspunkt i tre sogne i Salling i 
perioden 1750-1850 vil Asbjørn give sit 
bud på, hvilke sociale konsekvenser det 
kunne have for såvel børnene som foræl
drene, når der blev avlet uden for ægte
skab.
Medbring selv kaffe/te.

Onsdag 10. februar 2016 kl. 19:00 
Medlemsmøde
Løgstør GI. Skole, Østergade 5 (i gården)

Lørdag 5. marts 2016 kl. 9:00
Tur til Landsarkivet i Viborg 
Samkørsel forsøges så vidt muligt arran
geret. Oplys ved tilmelding, om du er 
selvkører, og hvor mange du har plads til 
i bilen, eller oplys om du ønsker kørelej- 
lighed.

Onsdag 9. marts 2016 kl. 19:00 
Generalforsamling ifølge vedtægterne. 
Løgstør GI. Skole, Østergade 5 (i gården) 
Efter generalforsamlingen er vi vært ved 
en kop kaffe, og herefter vil Niels Vester- 
gaard Larsen fortælle om fødsel og dåb i 
gamle dage.

Torsdag 7. april 2016 kl. 9:00
Tur til Landsarkivet i Viborg 
Samkørsel forsøges så vidt muligt arran
geret. Oplys ved tilmelding, om du er 
selvkører, og hvor mange du har plads til 
i bilen, eller oplys om du ønsker kørelej- 
lighed.

Tirsdag 19. april 2015 kl. 19:00
Foredrag på Vesthimmerlands Museum, 
Aars (lille sal) (FU)
Emne: ”Skøde- og Pantevæsen” ved 
Fuldmægtig Carsten E. Thiede, Rigsarki
vet, Viborg
Når anetavlens navne og årstal er på 
plads, er ejendomshistorie et godt sted at 
fortsætte slægtsforskningen på arki
verne. Her får man at vide, hvor og hvor
dan folk boede og i tilgift oplysninger om 
f.eks. aftægtsfolk.
Medbring selv kaffe/te.

Onsdag 11. maj 2016 kl. 19:00
Medlemsmøde
Farsø skole, indgang fra hovedindgangen 
på C.R. Brixvej og oppe på 1. Sal.

Medlemsmøderne:
Alle medlemsmøderne starter vi fælles. 
Derefter deler vi os op efter behov. 
Medbring selv kaffe/te til disse møder.

Husk: tilmelding til foredrag og ture til 
Landsarkivet, senest dagen før kl. 12 til 
en af følgende:
Bodil Klitgaard, Farsø, tlf. 6126 146 E: 
bodil461 @hotmail .com
Elin Jacobsen, Løgstør, tlf. 2299 8268 E: 
jakobsen.elin@gmail.com
Lis Thomsen, Aars, tlf. 5196 2292 E: 
aage.lis.thomsen@gmail.com
Lillian Frimor, Homum, tlf. 9866 1103 
E: loghjfrimor@live.dk

Kontingent:
200 kr. pr husstand

Hjemmeside: 
www.vesthimmerlandslaegt.dk

Vestlollands
Slægtsforsknings Forening

Bestyrelse:
Hanne Britt Johannessen, formand,
8 2966 7774 E: hannebritt46@gmail.com
Anne Hansen, næstformand,
8 2487 5800 E: ahhansen57@live.dk
Lynge Petersen, kasserer, 8 2890 1188
E: lynge-petersen@youmail.dk
Lone Rasmussen, sekretær,
8 3056 6497 E: lonerasmussen@live.dk
Kurt Kiehn, bestyrelsesmedlem,
8 3048 0776 E: kurtkiehn@gmail.com

Torsdag 21. januar 2016
Besøg i Arresten i Nakskov- rundvisning 
ved John Sigvard. Vi mødes foran arre
sten.

Torsdag 25. februar 2016
Generalforsamling, derefter vil Otto Pa- 
ludan fortælle om postbåden Vestas som 
sejler i Nakskov Fjord.

Torsdag 17. marts 2016
Jesper Munk Andersen fra Museum Lol
land, vil holde et foredrag om ”Herre
gårde i landskabet”.

Torsdag 28. april. 2016
Bjarne Due Petersen vil fortælle om sin 
database på hjemmesiden ”bjame- 
due.dk” og sine projekter generelt.
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Klub- /arbejdsaftener:
Hvor vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning:
Torsdag d. 7. januar, kl. 17-21 
Torsdag d. 4. februar, kl. 17-21 
Torsdag d. 3. marts, kl. 17-21 
Torsdag d. 7. april, kl. 17-21

Husk madpakken

Tid og sted:
Foredrag og møder holdes, hvis ikke an
det er anført, i Nakskov lokalhistoriske 
Arkivs avissal, Jernbanegade 8,4900 
Nakskov, kl. 19.00.

Husk at medbringe kop eller krus, da der 
kan købes kaffe/the ad libitum for 10 kr.

Kontingent:
100 kr. pr. person - 150 kr. pr. par. Gæ
ster betaler et gebyr på 25 kr. pr. møde.

-______________________ A tøSLÆGTSHISTORISK FORENING iFOR VIBORG OG OMEGN------------------------- zUJJj
Bestyrelse:
Karen Straarup, formand, Randers
8 8644 3014 E: karen.straarup@viborgslaegt.dk
Anton Blaabjerg, næstformand, Viborg
9 8661 0436 E: blaab@webspeed.dk
Grete Pedersen, kasserer, Viborg S 8661 0868
E: top2viborg@gmail.com
Tove Krog, sekretær, Viborg 9 8667 1099
E: tove-krog@jubii.dk
Lene Majlandt, PR-ansvarlig, Viborg
9 8725 0452 E: lenemajlandt@gmail.com
Kurt Pajbjerg, bestyrelsesmedlem, Skals
9 6130 0369 E: pajbjerg@post3.tele.dk
Ejvind Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Karup
9 9710 2224 E: rej@mail.dk
Else Skovbo Jensen, suppleant, Bjerringbro
S 8668 4047 E: esj@privat.dk
Karen Straarup, webmaster
E: webmaster@viborgslaegt.dk

Torsdag 7. januar 2016 kl. 10:00-
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 21. januar 2016 kl. 10:00-
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 28. januar 2016 kl. 19:30
Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen viser Karen 
Straarup Erik Brejls hjemmeside og an
dre gode hjemmesider med uddrag eller 
kilder.

Torsdag 4. februar 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 18. februar 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 25. februar 2016 kl. 19:30
Foredrag. Fhv. museumsinspektør, Mari
anne Bro Jørgensen: Hvad ved kvinder 
om politik. Ingenting mente mere end 
halvdelen af Danmarks befolkning i år
hundrederne op mod 1900. Hvor meget 
påvirkede Viborgs kvinder byens og lan
dets politik, før de fik formel indflydelse 
og blev den større ved indførelse af valg
ret og valgbarhed i 1908 og 1915? Hvor
dan udviklede det sig til i dag? (FU) Sted: 
Mødelokale 3, Vesterbrogade 15, 8800 
Viborg.

Torsdag 3. marts 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 10. marts 2016 kl. 19:30 
Foredrag. Asbjørn Romvig Thomsen, 
PHD, arkivar, Viborg: Bidrag til jævne 
folks levnedsbeskrivelse i første halvdel 
af 1800-tallet. Hvor findes de arkivalske 
bidrag, der tilsammen danner biografien 
af eller levnedsbeskrivelsen for vore 
aner? (FU)

Torsdag 17. marts 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 7. april 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 14. april 2016 kl. 19:30 
Foredrag. Seniorkonsulent, genealog, 
Erik Kann: Hvad kan vi finde i avi
serne om vores aner? (FU) Sted: Mødelo
kale 3, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Torsdag 21. april 2016 kl. 10:00- 
14:00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 26. maj 2016
Tur til Flyvestation Karup. Rundvisning 
ved Jørgen Pedersen.

Nærmere oplysning vedr. tilmelding og 
mødested senere.

Hjemmeside
www.viborgslaegt.dk hvor man kan se 
meget mere om hele programmet, even
tuelle ændringer og andre nyheder. I 
årets løb arrangerer vi workshops og små 
kurser i forskellige emner. I foråret bliver 
der igen kursus i gotisk og billedbehand
ling. Vi fortæller om disse i nyhedsmails 
og på foreningens hjemmeside. Nyheds- 
mail udsendes til medlemmerne ca. 10 
gange om året.

Kontingent:
180 kr. pr. husstand for foredrag og 
SLÆGTEN.
Gæster er velkomne ved foredragene. 
Pris: 30 kr.
Medbring selv kaffe og brød til arrange
menterne.

<1/ MM far

Øiur, thtrrcy'Xørrr Vtat Wtrnjtr

Bestyrelse:
Karl Møller Bargisen, formand, Grindstedvej 18, 
6870 Ølgod, ® 7524 3053 E: kmb@direkte.org 
John Bach Thygesen, næstformand, 
9 7524 5215 E: medumgaard@gmail.com 
Ivar Kristoffersen, Kasserer, 9 9736 8151 
E: ivarkristoffersen@skjem-net.dk 
Birte Vejen-Jensen, & 7529 7052 
E: vejen-jensen@privat.dk
Villy Johnny Baden Madsen, 9 2391 4136
E: vibama@bbs.dk
Knud Erik Tranberg, S 7524 4509
E: ketranberg@webspeed.dk
Lissi Møller Kristensen, 9 7524 4300
E: fmk@mail.dk

Onsdag 20. januar 2016
Ordinær generalforsamling i følge lo
vene. Derefter vil John Back Thygesen 
holde foredrag. Foredraget omhandler 
DNA brugt i slægtsforskningen, dog set i 
et længere lys end de nærmeste slægt
ninge. Det starter med hvordan vi kom 
ud af Afrika og fordelingen op gemmen 
Europa og til Skandinavien og hvordan 
skandinaverne igen er spredt med kors
togene og vikingerne. Kommer også ind 
på hvad potteskår, sproget og husdyrenes 
DNA kan fortælle om europærernes van
dring. Vel mødt!
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Onsdag 24. februar 2016 
1800-tallet set med andre øjne. Hvorfor 
døde så mange småbørn i 1800-tallet? 
Hvordan fik enlige mødre passet deres 
børn? Hvordan var den sociale mobilitet? 
Hvordan får man publiceret sin egen 
slægtsforskning? Det er nogle af de 
spørgsmål, forfatteren Winni Ostergaard 
vil svare på ved foredraget den 24. fe
bruar 2016. Hun har skrevet tre bøger 
om den "uægte'’ tjenestepige og landar- 
bejderkone Helvig Pedersdatter fra Refs i 
Thy.

Onsdag 13. april 2016
Jørgen Christensen vil vise, hvordan man 
på basis af forarbejdet til 1844-matriklen 
kan kombinere oplysninger derfra med 
de mange muligheder i “Danmarks Are
alinformation’’. Ofte kan man lokalisere 
en forfaders bopæl meget præcist, få et 
godt indtryk af hvor meget jord han rå
dede over, tegne hans jord ind på et land
kort som illustration til slægtsbogen, 
finde stedets GPS - koordinater før en 
udflugt dertil etc. etc.

Tid og sted
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset, 
Vestergade 5, 6870 Ølgod. Starttids
punkt kl. 19. Pris foredrag, kaffe og brød 
50 kr. Alle er velkomne.

slaegt-aalborg.dk
forening ror AalbcrgEgrer,

Bestyrelse:
Hans Jørn Nielsen, formand, S 2422 7542
E: hjni@youmail.dk
Flemming Højgaard, næstformand,
® 4079 6462 E: fl.hojgaard@gmail.com
Flemming Pedersen, kasserer, ® 21401120
E: flemmingviking@yahoo.dk
Birgitte Brem, sekretær, ® 2339 5861
E: krabbesholmvej13@gmail.com
Flemming Thrysøe, S 3190 3023
E: parkvej29@gmail.com
Neel Skovgaard, suppleant, & 2290 9218
E: neelskov@mail.dk
Keld Ejsing-Duun, suppleant, ® 2877 1781
E: keldduun@mac.com

Mandag 4. januar 2016
Gudrun Gormsen, mag. art, fungerende 
leder Lemvig Museum
Landhåndværk og landhåndværkere 
I mange småbyer på landet findes der 
værkstedsbygninger, som ikke længere er 
i brug. Landhåndværket havde sin blom
string fra midten af det 19. århundrede 
til hen mod slutningen af det 20. århund
rede og er tæt forbundet med den udvik
ling, der har fundet sted i landbosamfun
det.

Mandag 1. februar 2016
Flemming Retbøll, Journalist 
Bag om bogen om Tivoli Karolinelund. 
Mange har været kede af, at Tivoli Karo
linelund lukkede for få år siden. Nu ska
ber vi lidt liv i det gamle forlystelsesetab
lissement i form af et foredrag om, hvor
dan minderne fra Tivoli Karolinelund 
blev skabt. Flemming Retbøll fortæller i 
ord og med billeder om arbejdet med bo
gen "Minder fra Tivoli Karolinelund".

Mandag 7. marts 2016
Martin Bork, Historiker, ph.d.
Derfor havde Jens og Else ingen venner i 
landsbyen
Med en kombination af kilder tegnes et 
billede af de kulturelle normer, som lå til 
grund for de sociale relationer i det 
gamle, danske landbosamfund år 1800- 
1850. Normerne for datidens Facebook- 
venskaber, om man vil. Det er normer, 
som skabte vindere og tabere i kampen 
om at blive socialt accepteret og leve det 
rigtige liv.

Mandag 14. marts 2016
Besøg på et Lokalarkiv: Museet i Ham
mer Bakker, Store Mosevej 4,9310 Vod
skov
Der er lagt op til en spændende aften på 
den gamle anstalt i Hammer Bakker. 
Museet er indrettet med den afdeling der 
omhandler brugerne, med fotografier, 
kunsthåndværk der relatere sig til daglig
dagen for de anbragte på anstalten 
Til dette arrangement vil der være tilmel
ding, da der maksimalt er plads til 30 
personer.
Tilmelding efter først til mølle til: Neel 
Skovgaard. S 2290 9218 E: 
neelskov@mail.dk

Mandag 4. april 2016
Hanna Mortensen vil fortælle: Hvad 
slægtsforskning også kan føre til 
En fortælling om oplevelser, lokalhistorie 
og slægtsforskning i Handbjerg sogn, 
Ringkøbing Amt.

Mandag 2. maj 2016
Generalforsamling og derefter foredrag 
ved Agnete Birger Madsen, Historiker 
ph.d. på Kvindemuseet. Et barnelig i en 
kuffert
Med udgangspunkt i konkrete sager, 
retsprotokoller og breve, fortælles histo
rien om en række kvinder fra første halv
del af 1900-tallet, som dræbte deres ny
fødte barn.

Tid og sted
Møderne i januar, marts og maj afholdes 
i samarbejde med Folkeuniversitetet i 
Auditorium 6 (inde i gården), Strandve
jen 19, 9000 Aalborg (samme lokale som 
i 2015).
Møderne i februar og april afholdes på 
Stadsarkivet, Arkivstræde 1, 9000 Aal
borg.
Alle møder starter kl. 19.
Legacy og Gotisk Læsning foregår ligele
des på Stadsarkivet.

Legacy
Torsdage i ulige uger, fra kl. 12.00 til kl.
14.15, start 7. januar - slut 28. april 
2016.
Mandage i ulige uger fra kl. 10.00 til kl. 
12.00, start 4. januar - slut 25. april, dog 
ikke den 28. marts.

Gotisk læsning
Torsdage i lige uge fra kl. 13.00 til kl. 
15.00, start d. 14. januar - slut 21. april, 
dog ikke den 24. marts.

Kontingent
Kontingentet for året 2015 /2016 er 150 
kr. pr. husstand.

Hjemmeside
www.slaegt-aalborg.dk
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BOGOMTALE

Aner nord og syd for Kongeåen
Sæt et punktum. Du bliver alligevel ikke "helt færdig"!
Dan Heidener blev født 1945 - 
midt under englændernes bom
bardement af Shellhuset i Køben
havn. Som voksen var han i en lille 
menneskealder oversætter ved 
EU’s hovedkvarter i Bruxelles.

På et tidspunkt kastede han over 
slægtsforskning - med stor iver. 
Og fremlægger nu resultaterne 
i to solidt indbundne bind med 
fællestitlen:

Aner nord og syd for Kongeåen 
Bind is undertitel er ”Omkring 
Aarhus, Skanderborg, Silkeborg 
og Odder” og bind 2s ”Syd for 
Kongeåen, og Sydjylland samt Thy 
og Djursland. Slægterne Uldall, 
Buch, Pagh, Revsbæk, Møgelvang 
o.a.”. - Samlet pris for begge bind 
på henholdsvis 530 og 459 sider 
er 300 kr., enkeltvis 200 kr. pr. 
bind. Værket er udgivet på Slæg
tens Forlag og bestilles hos Anton 
Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 
Viborg, tlf. 8661 0436, E: blaab@ 
webspeed.dk

Forfatterens fædrene aner er 
behandlet i bind 1 og de mødrene 
i bind 2. Begge bind afsluttes med 
”anenummeroversigt”, der dæk
ker over henholdsvis faderens og 
moderens anetavle i listeform med 
henvisning til, på hvilke sider de 
pågældende aner er omtalt. Dertil 
kommer en alfabetisk lister over 
alle disse aner.

Den fædrene og mødrene anetavle 
er opdelt i kapitler, hvor de enkel
te udsnit af den samlede anetavle 
eller slægtsgrene under passende 
katiloverskrifter er omtalt i krono
logisk rækkefølge, den naturlige 
fra de ældst påviselige aner og 

frem mod probanden og de gene
rationer, hvor de enkelte kapitler 
er knyttet sammen.

Fællestitlen viser naturligvis, at 
alle de gæve forfædre og stam
modre hørte hjemme i Jylland, 
men med stor geografisk spred
ning.

Bind 1 indeholder følgende kapit
ler alle med endelsen -slægten: 
Skaarup, Stilling, Bækgaard, 
Kaae, Framlev, Veng, Herreds
foged, Overgaard, Alken, Dose, 
Svejstrup Vestergaard (I og II), 
Ladegaard, Mesing, Skjoldelev, 
Boes, Grumstrup, Rye, Illerup (I 
og II), Bovnsgaard, Øvle, Fillerup, 
Dyngby, Kattrup, Aarhus, Viby, 
Fog, Bødker, Ormslev, Fregerslev, 
Damsgaard, Pinds Mølle, Forlev- 
gaard, Sorring, Røgen, Mollerup (I 
og II), Kalbygaard, Horn, Klin- 
trup, Rodegaard, Lundgaard, Kat- 
toffeltyskerne (bl.a. Herold, Wedel 
og Freickel), Kærgaard, Vester 
Bording, Ebstrup, Elkjær, Tørring, 
Siim, Svejstrup, Javngyde, Farre, 
Kudsk og Bager.

Bind 2 har flg. kapitler, fra mor
faderens side: Uldall, Raad, Ribe, 
Suusdal, Hyrup, Ferup, Buch (I, II 

og III), Egholt, Hugger, Nørskov, 
Fogelsang, Hovst, Fænø, Juhl, 
Pagh, Eltanggaard, Ravn, Basse, 
Koed, Kjær, Seest (I og II), Beck, 
Vejstruprød, Knud, Bundgaard, 
Frost, Ustrup, Vejbøl, Hattemager 
og Stenderup. Fra mormoderens 
side: Vinter, Brunsgaard, Horn
strup, Torsted, Støvring, Mors, 
Møgelvang (I og II), Krog, Sko
mager, Hiarsen, Hegedal, Friis, 
Nielstrupgaard, Helli (I og II), 
Lillemand, Salling, Revsbæk (I, 
II og III), Beg, Bonde, Gjesing, 
Padderup og Bakken.

Ved ihærdigt arbejde er det lyk
kedes for Dan Heidener at følge 
mange af slægtsgrenene tilbage til 
1600-tallet og nogle gange endnu 
længere. Kapitlernes overskrifter 
skulle vise læserne, hvor Heide- 
ners ophav hørte hjemme i det 
jydske, men er du i tvivl, hvorvidt 
værket interesse, så kontakt forla
get på ovennævnte adresse.

Lad inspirere af Dan Heideners 
arbejde. Som slægtsforsker bliver 
man aldrig helt færdig, men stop 
eventuelt op og publicer dine re
sultater. Forbliver de i din ”komo- 
deskuffe”, får andre i al fald ikke 
glæde af dem!
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FÅ SLÆGTSFORSKNIGEN NED PÅ PAPIRET
Få hjælp til at komme i gang. Find den rigtige form og få sat slægtsforskningen 
på papiret.

Vores timer kommer til at bestå af en række skriveøvelser med fokus på prak
tisk håndværk og kreativ skrivning.

Det hele foregår i en traditionsfuld højskoleramme. Skriveværkstedet er en del
af vores Værkstedsuge med andre kreative fag 
på programmet. V ULDUM HØJSKOLE

KONTAKT OS; TLF 7567 8211
WWW.ULDUM-HOJSKOLE.DK

http://WWW.ULDUM-HOJSKOLE.DK

