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Redaktøren har ordet
Af Anton Blaabjerg
Forlag og redaktør af Slægten
red aktø r@ssf.dk
Den gamle redaktør er tilbage - på
godt ondt. Da bladet begyndte at
udkomme januar 1990, tiltrådte jeg
som redaktør - godt hjulpet af nu af
døde Birgit Øskov, som på et senere
tidspunkt overtog det da særskilte
hverv som programredaktør. Senere
fulgte andre i de forskellige hverv,
ingen nævnt - ingen glemt.
Lige siden bladets start har det
udviklet sig i positiv retning, så lad
os arbejde for, at denne udvikling
fortsætter.
Nok hedder bladet Slægten, men
undertitlen er ”Forum for slægts
historie”. Og lige siden starten har
ordet ”forum” været ment som øvel
sesforum - på forskellig vis. Dels et
forum for uøvede skribenter og dels
et forum for udkast til ”noget”, andre
kunne give deres besyv med til, så
artiklen kunne udvikle sig til ”den ul
timative udgave” af beretningen om
en slægtsgren eller svær tilgængelig
slægtsudredning, så denne evt. kun
ne finde optagelse i den hæderkro
nede forening, Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistories tids
skrift, Personalhistorisk Tidsskrift,
der er udkommet lige siden 1880!
I den henseende kunne et blik til
Norge måske inspirere. Der har man
dels Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
og dels Genealogen. I tidsskriftet
publiceres de helt forkromede bidrag
og i Genealogen dels de knap så væg
tige (men ikke mindre vigtige) bidrag
og dels foreningsmeddelelser.
I Danmark har vi som nævnt
Personalhistorisk Tidsskrift, nu
udgivet som årbog. Og dertil Sam
menslutningens halvårsblad Slægten
samt Slægt & Data, DIS-Danmarks
kvartalsblad. Mens sidstnævnte læg
ger vægt på it (og hvem kan klare sig
uden det?) samt pædagogisk inspire
rede artikler, så åbner Slægten sine
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spalter for bl.a. mere jævne resulta
ter af slægtsforskernes ihærdighed
- samt naturligvis foreningsmedde
lelser.
Sådan tegner nutiden sig, men
hvad vil fremtiden bringe? En
sammensmeltning på kortere eller
længere sigt af Samfundet, DIS-Danmark og SSF kunne måske resultere
i en udgiverfraktion under Samfun
det (dels Personalhistorisk Tids
skrift og dels andre udgivelser) og
et større/bedre blad/magasin (ved
en sammensmeltning af Slægten
og Slægt & Data). Ikke mindst ville
sammensmeltningen kunne styrke
”alle danske slægtsforskeres” lobby
virksomhed over for myndigheder,
biblioteker og arkiver!
Men der er stadig hurdler, der
skal overvindes - selv om både Sam
fundets tidligere formand, Tommy P.
Christensen, og jeg var enige allerede
i begyndelsen af 1990’erne om det
ønskværdige i et ”afkrydsningsske
ma” omkring slægtsforskning og

foreninger, jo flere krydser jo mere
rabat!
Men drømme er ”luftige” - des
værre. Men isolation kommer der
som regel ikke noget godt ud af: Ene
er vi svage, sammen er vi stærke eller i al fald stærkere!
Dette nummer afbladet indehol
der et par længere artikler, anmel
delser og andre meddelelser. Til
næste nummer må en artikel og et
par anmeldelser m.m. vente. - Bidrag
er altid velkomne!

Skrivevejledning
- til artikler og boganmeldelser
Indlæg skrives helt uden hensyn til opsætning (altså ikke i spalter). Ho
vedoverskrifter med fed skrift og 16 pkt., deloverskrifter med fed skrift
og 12 pkt.
Citater i citationstegn. Titler på bøger og tidsskrifter i kursiv. Undgå
så vidt muligt understregning, bindestreger, gåseøjne, udråbstegn og
lignende, hvor disse reelt kan undværes.
Illustrationer sendes særskilt, navngivet og i rækkefølge som enkelte
filer i jpg- eller tif-format med en opløsning på mindst 300 dpi. Billed
tekster sendes som eet samlet dokument nummereret med henvisninger
til billedet.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

Mht. layout kan forfatterens udkast medsendes særskilt.

Formanden har ordet
Af Kirsten Sanders
formand for SSF
formand@ssf.dk
Så har vi et veloverstået årsmøde
bag os, og jeg har fået den glæde og
fornøjelse som ny formand at skulle
styre SSF videre i det næste årstid.
Først og fremmest vil jeg gerne
sige tak til alle, der tog sig tid til at
deltage i årsmødet. Tak for en god
og åben dialog og for de blide spark i
en vis legemsdel. Det gør jo, at man
bliver mere fokuseret.
Et emne, som der blev talt meget
om, var spørgsmålet om, hvorvidt
forlaget er en del af SSF eller ej. Som
det kan læses i referatet, er der ingen
tvivl om, at forlaget ER en del af SSF.
Det er blot rent regnskabsteknisk
skilt ud som et ”datterselskab”, bl.a.
fordi vi ønsker at tydeliggøre, hvorle
des pengestrømmene er i SSF, og for
at medlemmerne kan se, at det rent
faktisk har været indtægterne fra
forlaget, der har været den væsent
ligste årsag til, at SSF fortsat kunne
eksistere.
Økonomi og penge - eller måske
rettere manglen på samme - var også
et emne, der blev livligt debatteret.
Det er bestyrelsens opfattelse, at for
eningen skal have en sund økonomi
med penge på kistebunden, og at de
aktiviteter, vi sætter i gang helst ikke
skal give underskud. Dette syns
punkt blev heldigvis delt af mødedel
tagerne, og som en konsekvens heraf
kommer der kontingentstigninger, se
nedenfor.
Det blev besluttet at fastsætte
kontingentet for 2017 til 34 kr. pr.
medlem. Samtidig var der enighed
på årsmødet om at varsle, at der vil
blive foreslået endnu en kontingent
stigning næste år, således at kontin
gentet for 2018 vil blive 44 kr. pr.
medlem.

Tænk på, hvor meget I får for så lidt:
• 2 blade om året (ét enkelt num

•

•
•

•

•

mer af et ugeblad koster omkring
40 kr!)
Repræsentation i brugerrådene
ved Rigsarkivets forskellige afde
linger, så vi har mulighed for at
påvirke deres indsatsområder
En hjemmeside med råd og vej
ledninger
En facebookgruppe, ”slægts
forskning”, hvor vi sammen med
DIS-Danmark (Slægt & Data) og
Samfundet for Dansk Genealogi
og Personalhistorie hjælper jer
alle sammen, når I er gået i stå i
jeres søgen efter en ane eller ikke
kan læse de snørklede tekster
Et årsmøde, hvor vi forsøger at
finde et godt og relevant foredrag
at slutte dagen af med
En Slægtshistorisk Weekend,
hvor vi kommer hele vejen rundt
om et slægtshistorisk emne med
foredrag og workshops, og hvor
I har mulighed for at udveksle
tanker og ideer med ligesindede.

Det er bestyrelsens hensigt at arbej
de målrettet på at få en tæt dialog
i gang med DIS-Danmark (Slægt
& Data) og Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie med
henblik på at afklare mulighederne
for et meget tættere samarbejde,
hvilket forhåbentlig vil ende med en
sammensmeltning af de 3 organisa
tioner til én stor, slagkraftig organi
sation. Som optakt hertil vil vi igen i
sommeren 2017 forsøge - og måske
permanent fremover - at udsende et
fælles blad.
En af de største opgaver for SSF i
den kommende tid er afholdelsen af
Slægtshistorisk Weekend 2.-4. sep
tember 2016. Det glæder vi os meget
til, og vi håber at se rigtig mange del
tagere fra vore medlemsforeninger.
Der er i skrivende stund 68 tilmeldt,
så I skal nok skynde jer, hvis I også
gerne vil med. Tilmelding kan ske til
sekretaer@ssf.dk.
På næste årsmøde kan I forvente,

at der bliver et punkt på dagsorde
nen, der hedder: Beslutning om at
gennemføre forhandlinger med
DIS-Danmark og Samfundet for
Dansk Genealogi og Personalhi
storie med henblik på en sam
mensmeltning.
Grunden til at vi varsler dette
dagsordenspunkt allerede nu er,
at dette - så vidt vi kan se - faktisk
aldrig er blevet formelt vedtaget på
et årsmøde. Ved at varsle det alle
rede nu har I mulighed for at dis
kutere det i jeres lokalforening, så
jeres holdning er klar i god tid inden
årsmødet.
Selvfølgelig vil det være sådan, at
hvis forhandlingerne lykkes, så vil
det kræve, at der træffes en endelig
beslutning om fusion på 2 på hin
anden følgende årsmøder, så selve
sammensmeltningen er ikke noget,
der ligger lige rundt om hjørnet.
Referatet fra årsmødet ligger på
SSFs hjemmeside, hvor I også kan
hilse på den nye bestyrelse!

Tanker i anledning af
SSF’s 35 års jubilæum
Sammenslutningen af Slægtshistori
ske Foreninger blev stiftet 23. april
1981.
Ved starten var der 13 foreninger
med, repræsenterende 1008 med
lemmer, og kontingentet blev sat til
4 kr. årligt pr. medlem, dækkende
et budget på 4000 kr. om året. I dag
er vi 32 foreninger repræsenterende
3200 medlemmer. Kontingentet er
24 kr. - fra 2017 34 kr. pr. medlem,
og budgettet for 2017 er på 156.000
kr (+ 175.000 for Slægtshistorisk
Weekend).
Bestyrelsen bestod af 5 personer
fra henholdsvis Aarhus, Vestsjæl
land, Trekantsområdet, Viborg og
Herning, og formand blev S.E. Sø
rensen ffa Aarhus. Han var formand
i 8 år, og derefter blev det Ingvar
Musaeus fra Viborg, som i en lang
årrække bestred formandsposten.
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Foreningens opgaver blev fast
lagt til at være kursusvirksomhed
(et weekendkursus om året), litte
raturoversigter, kontakt til slægts
forskere i udlandet, kopiering af
arkivalier og udgivelse af et blad.
Opgaverne er basalt set stadig de
samme, omend den store udvikling
inden for internettet har medført,
at nogle opgaver har ændret karak
ter. De slægtshistoriske weekend’er
blev etableret af foreningen i Kø
benhavn, men overgik 1982 til at
blive arrangeret af SSF (de sidste
par år i økonomisk samarbejde med
DIS-Danmark), og stadig med et
gennemgående tema for weekend’en,
og med fokus også på socialt sam
vær mellem slægtsforskere fra hele
landet.

I de første år, 1982-90, var
temaerne:
• Præst og degn
• Lov og ret
• Slægtsforskning fra gåsener til
EDB
• Almuen fra vugge til grav
• Forfædre i hverdag og fest
• Vor maritime fortid
- vore sejlende forfædre
• Mobilitet i Danmarks befolkning
med eksempler fra 18.-19. år
hundrede
• Soldater i slægten
• Ejendomshistorie på land og i by
SSF har endvidere indstiftet ”Slægts
forskerprisen”, som blev uddelt før
ste gang i forbindelse med SSF’s 25
års jubilæum i 2006. Prisen tildeles
en person eller en organisation, som
i særlig grad har gjort sig bemærket
inden for slægtsforskningen i Dan
mark.
En væsentlig arbejdsopgave for
SSF var samarbejdet med Samfun
det om udgivelsen af HVEM FOR
SKER HVAD. Siden 1994 har også
DIS-Danmark været medudgiver.
HFH blev udgivet i et tæt samarbej
de mellem de tre landsdækkende
foreninger. Med internettets fremstormen, og især efter fremkomsten
af de sociale medier, blev dette dog
en overflødig publikation, som derfor
udkom sidste gang i 2010.
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Man fandt endog ressourcer til
at være medarrangør af en nordisk
slægtsforskerkonference i Sverige i
september 1982 og at deltage i endnu
en i Norge i 1988.
Litteraturfortegnelser blev ud
sendt regelmæssigt med ét dupli
keret eksemplar pr. 50 medlemmer
i foreningerne. I dag er også dette
område langt hen ad vejen overta
get af internettet. Til gengæld har
SSF etableret sit eget forlag, der ved
trykning og indkøb sørger for, at
publikationer vedr. slægtsforskning
eller til brug for slægtsforskere, som
ellers ikke ville være blevet trykt,
bliver tilgængelige for os. Forlaget
har i dag rigtig mange publikationer,
se nedenfor og på hjemmesiden.

I SSF’s historie er der gennem ti
derne blevet afholdt større slægtsfor
skertræf rundt om i landet. Vært ved
de enkelte træf har været de større
foreninger. Det sidst afholdte, lands
dækkende træf fandt sted i Roskilde
i 2002, arrangeret af Sydkystens
Slægtsforskerforening og Roskildeegnens Slægtsforskerforening.
En enkelt stor begivenhed
fortjener også omtale, nemlig ”din
historie” i Rundetårn i 2012, hvor
SSF sammen med Samfundet og DIS
Danmark stillede med ambassadører
for slægtsforskning i Danmark, der i
hele udstillingsperioden - ca. 5 uger
- hver tirsdag og torsdag hjalp de
besøgende på vej med deres slægts
forskning.
En væsentlig arbejdsopgave for
SSF såvel ved starten som i dag er
varetagelse af slægtsforskeres inte
resser i forhold til offentlige instan
ser, som regel og gerne i samarbejde
med Samfundet og DIS-Danmark.
Et medlemsblad så dog ikke
dagens lys dengang i 1981. Der skulle
faktisk gå knap 10 år, før ”Slægten,
Forum for slægtshistorie” opstod.
Indtil da udsendte man lejligheds
vis en ”SSF-INFORMATION”, som
indeholdt forskellige nyheder. Denne
blev ligeledes udsendt med ét dupli
keret eksemplar pr. 50 medlemmer.
Det første nummer af Slæg
ten - Forum for slægtshistorie blev
udsendt i januar 1990, og dengang
(som nu) var redaktøren Anton
Blaabjerg, og jeg vil gerne citere fra
”Formandens velkomst”:
”Sammenslutningen af Slægts
historiske Foreninger har lige siden
oprettelsen i 1981 haft det som et
mål at etablere en informationsvirk
somhed rettet ud mod i de tilslutte
de foreninger og disse foreningers
enkeltmedlemmer.”.... ”Slægten står
over for at skulle løse sin opgave: at
være et læseværdigt bindeled
mellem slægtsforskere”.
Dette kan jeg kun tilslutte mig,
men igen er vi ved at blive overha
let indenom at den fremstormende
teknologiske udvikling.
Derfor har foreningen for snart
længe siden etableret sig med en
hjemmeside, hvor der sker en god

formidling og kommunikation såvel
til vores tilsluttede foreninger som
til disse foreningers medlemmer, og
denne formidling ønsker vi yderlige
re at udbygge.
Derudover har foreningen i sam
arbejde med Samfundet og DIS-Dan
mark etableret en facebook-gruppe,
”Slægtsforskning”, hvor ikke kun
vores medlemmers medlemmer,
men alle kan få hjælp til deres
slægtsforskning.
Det er mit håb, at SSF også i
mange år fremover vil udvikle sig og
vedblive med at være en organisati
on, der kan repræsentere slægtsfor
skere i Danmark og varetage deres
interesser.

& DATA
•
DIS-DANMARK

En slægtsforskerforening for alle!
Som medlem får du:

•

Medlemsbladet Slægt Data fire gange årligt

•

Adgang til alle aktiviteter på en dynamisk og spændende
hjemmeside med bl.a. Danmarks bedste hjælpecentral for
slægtsforskere, DIS-Forum

•

Du bliver del af et fællesskab, der arbejder for bedre
muligheder og nemmere adgang til arkivalier for
alle slægtsforskere.

•

Det koster kun 250 kr. årligt.

Se mere på www.slaegtogdata.dk

Efterskrift
Af Anton Blaabjerg
Forlag og redaktør af Slægten
redaktør@ssf.dk
Som nævnt overgik formidlingen
af oplysninger fra SSF ved års
skiftet 1989/90 til det nystartede
blad ”Slægten, Forum for slægts
historie”, som det fra starten
var frivilligt for vore foreninger
at abonnere på til deres enkelt
medlemmer. Men med nr. 20,
sommeren 2000, lykkedes det
endeligt at fuldføre de oprindeli
ge intentioner, så bladet fra da af
blev et obligatorisk foreningsblad
for alle vore foreninger og disses
enkeltmedlemmer.
Allerede i begyndelsen af
1990’erne etableredes i til

knytning til Slægten en beskeden
forlagsvirksomhed - uden på noget
tidspunkt at inddrage SSF’s kontin
gentmidler! Slægtens Forlag har til
dato udgivet ca. 30 titler (en del i op
til flere oplag), men heraf er en halv
snes forlængst udsolgt. En snes titler
er indkøbt til videresalg med lavest
mulig avance, og flere end hundrede
titler forsøges det at afhænde antik
varisk til særdeles lave priser!
De i Slægtens Forlag samlede
midler er således bestemt til udgivel
ser til gavn og glæde for alle danske
slægtsforskere! Men midlerne er
tillige et økonomisk sikkerhedsnet
under SSF, idet disse naturligvis
juridisk tilhører SSF, men kan ikke
umiddelbart indgå i SSF’s daglige
drift!
Slægtens Forlag har desuden

været tovholder for de sidste
to års storstilede arrangement
Historiske Dage i Øksnehallen
i København med tusindvis af
gæster. Her er det på grundlag af
fondsmidler fra Disponent Ove
Mellerups Mindefond lykkedes
at få de tre slægtshistoriske
landsdækkende organisationer/
foreninger og andre til på bedste
vis at samarbejde. Det drejer sig
om SSF, DIS-Danmark (Slægt
& Data), Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistorie,
Slægtshistorisk Forening for
Storkøbenhavn, Genealogisk
Forlag og nu sidst tillige Dansk
Lokalhistorisk Forening.
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En fødsel i dølgsmål
Af Ole Bech Knudsen
obk.aarhus@stofanet.dk
Vi befinder os i det midtjyske, i Gjern
Præstegård juledag 1743. Det emmer
af travlhed overalt inden helligda
gens fejring med det store aftensmål
tid. ”Vor far”, hr. Peder Hansen Fabich, er i annekskirken i Skannerup
for at holde juleprædiken, og i Gjern
venter man højtidsfuldt på hans
tilbagekomst, så alle kan være samlet
til festligholdelse af højtiden.
Men den yngste af tjenestefol
kene, den 18-årige røgterpige Anne
Kirstine Christensdatter glædede
sig mere til anden juledag, hvor hun
havde fået lov af præstekonen til at
gå hjem til Hårup i Linå sogn for at
besøge sine forældre. Anne Kirstine
havde kun tjent i præstegården siden
mikkelsdag (29. september), men
hun var glad for at være der, folke
ne var flinke og behandlede hende
godt. Eneste ulempe var, at hun den
sidste måneds tid ofte havde følt sig
syg og utilpas. ”Vor mor”, præsteko
nen Birgitte Damstrøm, havde lagt
mærke til, at Anne Kirstine var noget
svagelig, og havde spurgt hende, om
hun vidste sig fri for mandfolk. Og
juledags formiddag havde præste
konen sagt, at hun frygtede, Anne
Kirstine lavede til barsel. Men Anne
Kirstine svarede/’Hvorfor haver
moder så slette tanker om mig?”
Derefter havde præstekonen ikke talt
mere derom.
Anne Kirstine havde dog en
sikker fornemmelse af, at det nok
var følgerne af hendes samvær med
Hans Jørgen Bæhr, den 23-årige søn
fra gården i Hårup, hvor hun hav
de tjent sidst. Men hun turde ikke
fortælle det til nogen i præstegården,
hun ville først hjem anden juledag og
tale med sine forældre.

Fødsel i præstehaven
I dag, juledag, var det dog rigtig
skidt fat med hende, og kort efter
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middagstid var Anne Kirstine nødt
til at gå ud i præstegårdens store
have, enghaven, for at få noget frisk
luft. Og her endte det kort efter med
fødslen af et pigebarn. Anne Kirstine
var så fortumlet, at hun ikke sansese,
om barnet var levende eller dødt,
men svøbte det ind i sit forklæde og
lagde det ned i kisten med brænde.
Efter at have sundet sig lidt, vaklede
hun atter ind i bryggerset, hvor stue
pigen Else Nielsdatter fandt hende
stående ved et kar, og ”hun så vel,
at Anne Kirstine ikke var frisk, men
sagde ikke noget til hende”. Lidt efter
kom præstekonen ud i bryggerset og
fik Anne Kirstine ind at ligge på en
seng i børnekammeret, ”formedelst
den seng hun plejede at ligge i, stod
i køkkenet, og ved disse tider faldt
meget urolighed der”.
I mørkningen samme aften så
Else Nielsdatter, at Anne Kirsti
ne rejste sig af sengen og gik ud i
præstens have. Da hun kom ind igen,
havde hun noget med sig i et forklæ
de. Else fulgte efter Anne Kirstine
ind til hendes dragkiste, som stod i
rullekammeret, hvor gårdskarlene
havde deres seng. Anne Kirstine
lagde forklædet fra sig på gulvet og
viste Else noget jernkram, hun havde
i kisten. Derefter gik Else tilbage til
bryggerset, hvor hun mødte præ
stens mindste datter. Else sagde til
hende, ”at det ej var ret fat med Anne
Kirstine, men måtte være et barn,
hun havde født”.

Skandalen åbenbares
Og så rullede lavinen. Kort efter kom
præstekonen ud til Anne Kirstine
og forlangte at se, hvad hun havde
lagt i sin dragkiste. Anne Kirstine
måtte nu dybt nedbøjet vise det døde
pigebarn til den forfærdede præste
kone, og forsikrede samtidig flere
gange, ”at jeg haver intet ondt gjort
mit barn”.
Præstekonen var meget rystet.
”Gud ved, hvad hjerteangst min

kone da påkom”, som præsten skrev
i en indberetning. ”Min kone lagde
barnet tilbage i kisten, bragte nøglen
ind med sig, og fortalte mig med få
ord dette bedrøvelige tilfælde. Over
denne uformodentlige tidende havde
jeg tænkt, jeg skulle være død på
stedet, hvor jeg sad”.
Men præsten tog sig sammen og
gik ind til Anne Kirstine, som lå på
en seng, og spurgte hende, hvad det
var, hun havde gjort. Pigen svarende
grædende: ”Jeg har ikke gjort mit
barn noget ondt, langt mindre taget
livet af det”. Præsten ville vide, hvor
for hun ikke fortalt, at hun ventede
sig: ”Gud bedre mig, jeg havde ikke
den forstand, så havde det gået mig
bedre”. Anne Kirstine fortalte, at hun
ville have nedsat barnet i en æske på
kirkegården, hvis hun ej var blevet
røbet. Præsteparret havde ellers
været meget tilfredse med Anne
Kirstine, som var meget gudfrygtig,
og ”hun skulle aldrig nogen aften gå
til sengs, førend hun havde læst sin
aftenbøn”.

Øvrigheden underrettes
Præsten skrev samme aften til
justitsråd Trappaud, amtmand over
Silkeborg Amt, og bad om råd i
denne fortrædelige sag. ”Så glædelig
vi havde ventet, denne julehøjtid
skulle blevet for os, så bedrøvelig har
derimod denne første juledag været”.
Hr. Fabich havde også straks sendt
bud efter sognefogden, der sammen
med to mænd og to kvinder af byen
skulle syne barnet. Man fandt ingen
sår eller ”såremål” på barnet, som
kunne have årsaget dets død i nogen
måder, uden at det må være kvalt i
fødslen. Barnet havde hår på hovedet
og negle på både fingre og tæer, men
”jordemoderen og en anden kone her
af byen syntes, at det var et u-helt
barn, og Anne Kirstine ikke at være
gåen til tide med, efter deres skøn
somhed”. Birkedommeren var også
til stede ved synet, og han spurgte

Anne Kirstine, om hun angrede
sin begangne forseelse, hvortil hun
svarede ja, ”hun fortrød det hårdt,
og gerne og villig ville dø for hendes
synd imod hendes barn”.
Anne Kirstine havde efter sin
fødsel været befunden så svag, ”at
hun straksen i nogen publique fæng
sel kunne henføres”. Men 2. januar
meddelte hr. Fabich til amtmanden,
at hun nu var stærk nok til at kunne
føres til Skanderborg. Amtmanden
underrettede straks regimentskriver
Niels Moldrup, som havde ansvaret
for Det Skanderborgske Rytterdi
strikt, at Anne Kirstine nu blev ham
overladt til forsvarlig bevogtelse udi
arresthuset ved Skanderborg Slot.
Det var også regimentskriveren,
der på kongens vegne som jorddrot,
skulle anlægge sag imod barnemo
deren.
Sognepræsten , hr. Fabich, havde
trods alt stor medlidenhed med den
arme synderinde, og han bad, at
regimentskriveren ville mage det så
ledes, at hun måtte være i portstuen,
”hendes forældre skaffer hende vel
noget at ligge på, Gud nåde de gamle
stakler, som skal have den store sorg
for deres datter i deres alderdom,
da hun ej endnu har opnået en snes

år. Hendes ungdoms tåbelighed har
sandelig efter mine tanker ført hende
i denne fortræd, og ej hendes forsæt
lige ondskab og ugudelighed, Gud
opholde hende fremdeles i stadig tro
og tillid til Guds nåde og barmhjer
tighed !”

Ved birketinget
Sagen kom for retten på Det Skan
derborgske Rytterdistrikts Birketing
16. januar 1744 og følgende tingdage.
Som anklager mødte seigr. Mogens
Friis fra Skanderborg Ladegård,
og som forsvarer fik Anne Kirsti
ne tildelt byskriver Niels Wissing i
Skanderborg. Anne Kirstine fik stillet
en lang række spørgsmål for at finde
ud af, om andre havde kendt til hen
des svangerskab, men det benægtede
hun. Ikke engang Else Nielsdatter,
som hun delte seng med. Det var
først juledags aften, da Anne Kir
stine kom ind fra haven med noget
indsvøbt i sit forklæde, Else Niels
datter fattede mistanke og varskoede
præstens datter. Seigr. Friis ville
vide, om Anne Kirstine ikke havde
hørt og var bevidst, at frugtsommeli
ge kvinder ikke føder i enerum, men
lader andre tilkalde for at være den
fødende og barnet til hjælp. Hun

svarede jo, men hun var ikke så klog,
at hun turde gøre det, specielt af
frygt og misforstand, da hun tjente
hos fremmede. Anklageren mente,
at Anne Kirstine var årsag til barnets
død, ”ved at hun havde ladet det
henligge i kulde og frost, og derefter
som et stykke dødt kød medhand
let”. Hun burde derfor dømmes efter
Christian den Femtes Danske Lovs 6.
bogs 6. kapitels 7. og 8. artikler.
Danske Lovs 6. bog handlede
om ”Misgerninger”, 6. kapitel om
”Manddrab”, 7. artikel lød: ”Letfær
dige Qvindfolk, som deris Foster
ombringe, skulle miste deris Hals, og
deris Hovet settis paa én Stage”, og
8. artikel: ’Vorder noget letfærdigt
Qvindfolk med Barn, og med sin
Barnefødsel i Dølsmaal omgaar, og
ikke bruger de ordentlige beskikkede
Midler, som hende og Fosteret i saadant Tilfald kunde betiene, og sam
me Barn borte bliver, eller paaskydis
at være døt født, eller i andre Maader
forkommet, da skal hun agtis saa
som hun sit Foster med Villie hafde
ombragt”.
Forsvareren monsr. Wissing
fandt, at hendes forklaring ”var
ganske sanddru, da hun var meget
enfoldig, og med anger og vemo
dighed har bekendt sine synder”,
hvorfor han håbede, at hun ville blive
anset på en mildere og tåleligere
måde, end seigr. Friis havde krævet.
Birkedommeren fandt sig forårsaget
efter loven, at få udmeldt otte uvil
dige og forstandige meddomsmænd,
da sagen kunne ende med dødsdom.
Meddomsmændene skulle møde 6.
februar 1744 om morgenen tidlig for
at konferere med birkedommeren
om sagen og dømme i den.

Dommens dag

Skanderborg Slot 1746. Kobberstik i Laurids de Thurah:
”Den danske Vitruvius”, Kbh. 1746-49.

Da dagen oprandt, blev den arreste
rede Anne Kirstine Christensdatter
fremstillet for retten ”ledig og løs”.
Birkedommeren spurgte hende, om
hun ville vedstå sin forrige bekendel
se både i forhøret og her ved retten
om hendes fødsel i dølgsmål, og om
hun hjertelig angrede og fortrød sin
begangne synd og villig ville lide
lovens dikterede straf, ”hvortil hun
svarede ja med graaden i øjnene”.
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Herefter blev dommen afsagt:
”Altsaa vides ikke rettere her udi
at kende og dømme, end bemeldte
Anne Kirstine Christensdatter for
saadan hendes forseelse, at hun ikke
har brugt de beskikkede midler, der
hende og fosteret kunne hjælpe, jo
bør efter lovens 6. bogs 6. kapitels 8.
artikel, at miste sit liv saaledes: At
hendes hoved med et sværd afhugges, derefter føjes til kroppen, lægges
i kiste og begraves i kirkegaarden,
dog uden ceremoni, hendes hovedlod
til kongen bør være hjemfalden, men
den post falder af sig selv, thi hun er
et fattig og nøgen barn. Sagen er ikke
af parterne forlænget. Til vitterlighed
under vore forseglinger”.
Dommen var efter bogen. Danske
Lov fastsatte dødsstraf for fødsler i
dølgsmål. Men birkedommeren og
meddomsmændene prøvede efter
bedste evne at mildne straffen.
Normalt blev dødsdømte halshugget
med økse, men Anne Kirstine skulle
henrettes med sværd. Det blev af
samtiden anset for mere ærefuld.
Og hun skulle lægges i en kiste og
begraves på kirkegården, dog uden
medvirken af præsten. Sædvanligvis
blev dødsdømte begravet uden for
kirkegårdsmuren, eller simpelthen
kulet ned på retterstedet. Det skin
ner igennem, at man havde medli
denhed med den stakkels enfoldige
pige, men loven skulle følges.
Loven bestemte også, at alle
dødsdomme skulle påankes til en
højere retsinstans. For herredstinge
ne var der appel til landstinget, mens
birketingene havde appelret direkte
til højesteret. Det Skanderborgske
Rytterdistrikts Birketings dom blev
derfor sendt videre til København,
hvor sagen blev pådømt 7. decem
ber 1744. Ordlyden af højesterets
dommen kendes desværre ikke, da
næsten hele højesterets arkiv fra
1700-tallet gik tabt ved Christians
borgs slotsbrande 1794 og 1884.
Voteringsprotokollerne er dog stadig
bevaret, og ud fra de enkelte dom
meres vota kan man som regel slutte
sig til dommens udfald. Der deltog
13 højesteretsdommere i sagens
behandling, og alle var enige om, at
sagen var aldeles klar, Anne Kirstine

10

Christensdatter burde efter Danske
Lovs bestemmelser bøde liv for liv og
have sin hovedlod forbrudt.

Henrettelsen udsat
Nu skulle vi jo så forvente, at dom
men hurtig blev eksekveret, men
under Anne Kirstines lange ventetid
i Skanderborg Slots portstue var
der stødt komplikationer til. Hus
manden Rasmus Andersen Hald
fra Gram lidt udenfor Skanderborg
skulle som en del af sin landgilde
gøre ugedags arbejde i slotshaven, og
han var også blevet antaget kort efter
nytår til at bevogte Anne Kirstine
indtil sankthansdags tide. Men nu i
februar, da højesteretsdommen var
kommet retur fra København, havde
øvrigheden til sin store forbløffelse
måttet konstatere, at Rasmus Hald
havde bevogtet den dødsdømte Anne
Kirstine lidt for grundigt. Hun var
nemlig højgravid, og af Skanderborg-Skannerup sognes kirkebog ses,
at 15. februar 1745 blev ”den fanges
barn, som blev frugtsommelig i sit
fængsel ved Rasmus Hald i Gram,
hjemmedøbt, kaldet Anne, holdt
over dåben af jordemoderen”, og
21. februar blev dåben konfirmeret i
Skannerup Kirke.
Øvrigheden var stærkt fortørnet
over fangevogterens omgang med en
dødsdømt person, og Trappaud, amt
manden over Silkeborg amt, skrev
til konferensråd Ludvig von Woyda,
amtmand over Skanderborg Amt, ”at
den person hende haver besvangret,
og således er årsag udi hendes hensiddelse til forøgelse af omkostnin
gerne, ikke bør blive ustraffet”. En
del af forargelsen skyldtes altså også
de ekstra udgifter amtet pådrog sig
! Men inden man tog fat på Rasmus
Hald, skulle man lige have fuldbyr
det højesteretsdommen, og i Skanderborg-Skannerup sognes kirkebog
er der tilføjet en notits i marginen:
”1745, den 16. marts, blev fangen
Anne Kirstine Christensdatter hen
rettet ved Gjern. Hun var meget vel
beredt. Herren være lovet !”

Fangevogteren
Nu måtte Rasmus Hald stå til ansvar
for sin misgerning, men også her

kom det økonomiske ind i billedet.
Skanderborgs amtmand Woyda
skrev til regimentskriver Moldrup,
”at vil jeg og formode, at hr. regi
mentskriver sligt i henseende til
bøderne, og den på hans tiltale og
afstraffelse erfordrende bekostning,
har gjort sig hans bo forsikret”. Regi
mentskriveren tog straks affære, og
allerede 20. marts mødte to mænd
op hos Rasmus Hald for at beskrive
og vurdere hans hele bos formue,
samt fastsætte, hvad der skulle
bruges til at udbedre husets brøstfældighed.
Men der var ikke meget at komme
efter, næsten alt bohavet blev beteg
net som gammelt, ”en gammel kedel,
en gammel forbrændt jerngryde, en
gammel liden ørebalje, en gammel
vadmelsdyne” osv., et meget spar
tansk indbo. Desuden ”en gammel
sorthjelmet ko, 14 år, forarmet, så
det er at påtvivle, at hun kan hjælpes
til græsset”. I alt blev indbo mv. op
gjort til lidt over 9 rdl., medens man
vurderede, at der behøvedes omkring
18 rdl. til udbedring af huset.
Straffes skulle Rasmus Hald dog
under alle omstændigheder, og 1.
april 1745 mødte han op på birketin
get ”tilkendegivende der hos med
største vemodighed hans begangne
dårligheder, at han desværre ikke
kunne benægte kvindens, Anne
Kirstine Christensdatters, bekendel
se over ham, det han jo var hendes
barns fader, men tilstod, at han, som
den der havde sin ægte hustru, i så
måder havde groveligen syndet og
forset sig imod den alvidende Gud,
og gjort ilde imod sig selv og sine,
og som han og kunne forestille sig
derfor at kunne pålægges stor straf,
så bad han herved allerydmygst, at
den gunstige øvrighed ville betænke
hans fattige tilstand, hustru og fire
umyndige børn, der bebor et kon
gens hus i Gram, ved at se straffen
noget tålelig”.
Sagen fortsattes 8. april 1745,
hvor Rasmus Hald atter var til stede
og udtalte håbet om en mild straf,
”allerhelst han er en fattig kon
gens husmand med hustru og fire
umyndige børn, hvoraf det ældste
er kuns 6 år gammel, og han ikke

ved, hvorledes samme skulle nyde
deres livs ophold uden hans hjælp og
arbejde, og nægter han ikke, at hans
øjne jo var så tillukket, at han ikke,
da synden blev begået, desværre en
ten kunne se, hvor stor synd det var
imod den høje og hellige Gud, ikke
heller hvad straf der ville påfølge, i
særdeleshed fordi hun sad i arrest.
Bad inderlig derfor, han ikke ander
ledes end på mildeste måde bliver
straffet, da han nu inderlig beklager
og begræder sin synd”.

Straffet for lejermål
Dommen blev afsagt 14 dage senere
den 22. april 1745, og ”da som be
meldte Rasmus Hald ikke kan nægte,
men selv her for retten har bekendt
og tilstået at have besvangret for
nævnte Anne Kirstine, og dog haver
sin ægtehustru levende, altså bør han
efter lovens 6. bogs 13. kapitels 1. og
24. artikler at bøde sine lejermåls
bøder 12 rdl. Men som det er i hans
ægteskabs stand, bør han at straf
fes på hans yderste formue og bøde
dobbelt lejermål med 24 rdl., og der
foruden at lide straf på kroppen.

Dog da han efter vurderingen intet
haver at betale med, da at gå i jern og
arbejde i Viborg Tugthus et år om
kring, med mindre amtmand Woyda
efter forordningen af 6. december
1743 dens 15. artikel for hans hustru
og fire små børns skyld, ville anse
ham med kortere fængsel på vand og
brød”.
I henhold til dommens sidste
bestemmelse forespurgte regiment
skriveren hos amtmand Woyda, om
han ville gøre nogen moderation i
dommen, og derefter betænke den
bekvemmeste tid til Rasmus Halds
fraværelse, ”når han bedst fra sin
hofgerning ved slotshaven kunne
undværes, og det kunne være den
ledigste tid for bondens arbejde,
hvorved han må fortjene en del af
brødet for sig og sine. Og når tiden
kommer, Rasmus Hald skal bortsen
des, kan ikke tænke, det bliver fornø
den at skikke nogen med hannem til
bekostning, mens alene med et brev
at afgå”.

I Viborg Tugthus
Ja, der var ingen grund til at spil

de penge på at sende en ledsager
med Rasmus Hald til Viborg, han
måtte selv kunne klare at rejse op
til tugthuset. Og 12. juni blev han
sendt af sted med et følgebrev fra
amtmand Woyda til fængselsdirektø
ren, etatsråd Dyssel. Woyda ville om
4-5 måneder forhøre sig, om straf
fen kunne bringe Rasmus Hald til
bedring, og om man i konsideration
af hans hustru og mange børn kunne
gøre nogen forandring i tiden, han
der ellers skulle forblive.
Der skulle dog kun gå 2 måneder,
før amtmand Woyda atter skrev til
etatsråd Dyssel den 16. august, hvori
han berettede, at Rasmus Halds
hustru beklager, ”at hun med fire
små uopfødte børn må krepere, om
hun og de i denne høstens tid skulle
savne mandens hjælp til at indsamle
den armod, hvoraf de i forestående
vinter kunne subsistere”.
Woyda bad derfor om at få
Rasmus Hald løsladt, og fængselsdi
rektør Dyssel udstedte da en passérseddel, ”at nærværende Rasmus
Hald har udstanden sin strafs tid
udi Viborg Tugthus for begangen

Rasmus Halds passérseddelfra Viborg Tugthus. Skanderborg-Åkær Amter, Indkomne breve 1745 (B5C, 98 - i lægget Adskillige
breve og dokumenter.
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lejermål, og nu udladt at forføje sig
til sit hjem på Det Skanderborgske
Ryttergodsets Distrikt, hvorfra han
er kommen. Thi recommenderes han
at passere”.
Herefter var Rasmus Hald atter
hjemme i Gram ved Skanderborg,
han slap meget billigt med kun at af
sone 2 måneder af den samlede straf
på i år i tugthuset. Men i 1700-tallets
samtid kunne man også se det større
perspektiv i at lade ham slippe med
en mild dom. Både økonomiske og
sociale forhold blev taget i betragt
ning.

hans hustru hed, eller hvor og hvor
når de døde.
Den gotiske tekst på side 11 lyder:
Arnoldus Christian Dyssel udi Wiiborg, Deris Kongl. Majts Etatz og
Justitz Raad samt Lands Dommer
udi Nørre Jydiand og Administra
teur for det af Hans Majt anordne
de Manufactur og Tugt-Huus udj
Wiiborg!
Vi giør her med vitterlig at
Nærværende Rasmus Hald har
udstanden sin Strafs tiid udj Viiborg

Tugthuusfor begangne Lejermaal,
Og nu udladt atforføje sig til sit
hiem paa det Schanderborgske Ryt
ter Godsets District, hvorfra hand
er kommen, Thj Recommenderes
hand at passere.
Wiiborg dens..... (tom)
A.C. Dyssel

[Artiklen har tidligere været bragt
i Slægtshistorisk Forening, Århus'
Festskrift ved 50-års jubilæet i
2007].

Ornen
Rasmus Hald optræder i Edvard
Egebergs lokalhistoriske roman
”Bromanden” fra 1921. Bromanden
Thomas Sørensen fra Resenbro i
Linå Sogn blev i 1744 indsat i et af
arresthullerne ved Skanderborg
Slot for drukkenskab og uhæmmet
vold mod sin kone og andre. Edvard
Egeberg benyttede sin kunstneriske
frihed til at skildre fangevogteren
Rasmus Hald: ”Arrestforvareren
Rasmus Hald, tidligere husmand i
Stilling, kom ud og tog imod fangen.
Han var en lille uappetitlig fed fyr
med et ansigt, hvori en braknæse,
et par usikre øjne, et lille overskæg
og en læbestærk mund stimlede
sammen på en lille plads i midten”.
Senere omtaler Egeberg ham som
”den lille tykke orne til fangevogter”,
og derefter kaldes han i romanen
konsekvent ”ornen”. En ikke særlig
flatterende betegnelse, og måske
også affødt af, at Egeberg under sine
lokalhistoriske undersøgelser var
stødt på omtalen af Rasmus Halds
forhold til den dødsdømte Anne
Kirstine Christensdatter.
Hvorom alting er, så er ”ornen”
min tip-5 oldefader. Dog er min
afstamning ikke fra Rasmus Halds
barn med Anne Kirstine, men fra
hans ældste datter Kirsten, gift med
gårdmanden Knud Pedersen i Gram
i Stilling Sogn. Det er endnu ikke
lykkedes mig at finde ud af, hvad
der skete med det pigebarn, Rasmus
Hald fik med den dødsdømte Anne
Kirstine, ja i det hele taget ved jeg
ikke, hvor Rasmus Hald er født, hvad
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BOGOMTALE
Hugo Kristensen: Christen Pedersen Lørslev (1784-1848), et
liv i Danmarkshistoriens skygge. 2016 (Saxo Publish), ISBN
9788740912678, 220 sider, indbundet, 160 kr.

Efter 15 års søgning og 3V2 års skrivning fik den vendsysselske undervi
ser i slægtsforskning gennem mange år, Hugo Kristensen i Sindal, udgi
vet en rigtig fin bog om den småkriminelle Christen Pedersen Lørslev fra
egnen mellem Frederikshavn og Sæby.
Ved hjælpe af en virkelig grundig undersøgelse i i rets- og fængselsre
laterede kilder er det lykkedes at kaste ”skindene klart lys” over denne
småkriminelle person fra den lavere del af almuen i det midterste af
Vendsyssel. Han var en fra barndommen af sult opvoksende ”kummer
form” og havde tilnavnet ”Kongen af Sverige”. Den teori udkastes, at
tilnavnet stammede fra en viden om, at hans mormor var den utrolig
fattige almisselem, men adelige Else Cathrine Jørgensdatter Budde i
Lørslev i Ugilt Sogn, nævnt som 18.16 i Slægtens Forlags publikation
Nutiden og Valdemar Sejr fra 2000.

Ved hjælp af denne nye bog og det nævnte hæfte kan der følges ikke fær
re end 2 slægtslinjer tilbage til Valdemar Sejr, dels gennem den norske
kong Håkon (V) Magnussen (dattersøn af Erik Plovpenning) og dels
gennem Valdemars frillesøn Knud.
Men bogens vigtigste budskab er, hvordan den fattige forbryders liv og
levned ved hjælp af afvekslende kapitler kan sættes i forbindelse med
vort lands historiske udvikling fra slutningen af 1700-tallet og frem til
midten af 1800-tallet. - Et ”system” til efterfølgelse!

Bogen kan søges på nettet eller bestilles hos forfatteren, Hugo Kristen
sen, Bjørnagervej 80, 9870 Sindal, tlf. 9893 0050, E: hugo_kristensen2@1nail.tele.dk

Slyk/Sløk i Lemvig
Af Per Maack Andersen
permaack@slfhj.dk

Om navnets oprindelse og
forekomst i byen - specielt
i 1800-tallet med Peder
Hansen Sløk (1805-1873)
og børn.
Ifølge Georg Søndergaards bog om
danske efternavne har Slyk/Sløk sin
oprindelse i stednavnet Slyk i Vest
jylland. 11971 bar 41 navnet Slyk og
72 brugte staveformen Sløk, heri
blandt teologen Johannes Sløk.
Stednavnet Slyk er knyttet til flere
gårde beliggende i Gørding Sogn
mellem Vemb stationsby og Nissum
Fjord. Vejen mellem Gørding by og
Nees passerer Damhus Å på en nu
fredet murstensbro kaldet Slyk Bro,
og selve navnet Slyk hentyder da
også til lavningen i terrænet. Oprin
delig var Slyk, Slykhede og Slykboel
fæstegårde under Nr. Vosborg, den
nu flot restaurerede herregård syd i
sognet ved Storåen.

1800-tallet, som arkivar Nygaard
på sine sedler betegner som små
kårsfolk i Lemvig. Samme Nygaard
har også registreret en borgmester
Slyk i Holstebro som tegn på, at ikke
alle med navnet Slyk er beslægtede.
Omvendt er der også eksempler på,
at børn af Slyk er døbt med et andet
slægtsnavn f.eks. efter en prominent
fadder, eller at Slyk-navnet er ude
ladt i kirkebog eller folketælling.
I folketællingen 1787 findes ingen
blandt Lemvigs 375 indbyggere
med navnet Slyk. Fjorten år senere
har byen uændret indbyggertal og
én Sløk-familie, der nu er noteret
med ændret vokal: Mette Kathrine
Jensdatter er husmoder og enke efter
bedemand Peder Pedersen Sløk.
Hun ”lever af sine Hender Gierninger” og har tre børn: Jens Andreas
Pedersen Sløk på 22 år er i tjeneste
på landet, Martine Severine Sløk på
11 år og Mette Marie Sløk på 24 år.
Sidstnævnte bliver stammoder til de
mange Sløk’er i Lemvig i 2. halvdel af
1800-tallet.

Mette Marie Pedersdatter Sløk får
i 1805 som ugift et barn med en gift
mand. Lemvig kirkebog 1805: Den 4
Decbrfødt Peder Slyk, Søn udenfor
Ægteskab afQvinden Mette Marie
Pedersdatter, og hiemmedøbt d. 5
s. M. Til Barnefader udlagde hun
Ægtemanden Hans Christian Friis
Snedker og Supstitut (hjælpelærer)
her i Byen.
Hermed forenes Sløk og Friis i
Lemvig.
Blandt faderens aner findes
degne på vestkysten, der kan føres
tilbage til en kontroversiel præst,
Jørgen Friis i Sevel. Han gerådede i
teologisk strid med enken på Stubbergård, der var meget from. Måske
som modvægt gik han til yderlighe
der med de reformatoriske tanker og
prædikede nærmest fri synd og auto
matisk tilgivelse. Da det kom Chr. IV
for øre, fængslede han præsten og
forviste ham efter 2 års fangenskab
til et præstekald i Halland.
Frugten af den uægteskabelige
forbindelse, Peder Hansen Sløk,

Slægten i Lemvig
Fra dette område kom i midten af
1600-tallet en skomager ved navn
Peder Madsen til Lemvig, og som
skik var, føjede han det gamle sted
navn til sit fornavn og patronym.
Når vi kender til den første Slyk i
Lemvig, skyldes det, at kirkebogen i
Lemvig rækker helt tilbage til midten
af 1600-tallet, hvor Chr. IV befalede
præsterne at føre bog over de kirkeli
ge handlinger:
Lørdag den 22. marts 1679 blev
”Peder Matthzøn Slych af Giørding
Sogn” begravet. Han blev 68 år og
havde været enkemand i 22 år efter
sin kone Maren Jensdatter, der døde
i 1657 i en alder af 53 år.
Mads Pedersen Slych, gift
1673 og død 1692 i Lemvig, er sko
mager og efter al sandsynlighed søn
af tilflytteren. Han kan repræsentere
de Slyk’er frem gennem 1700 og

Udsigt mod vestfra Slyk Bro.
Området kaldet Slyk ligger på nordsiden af Damhus Å
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Lemvig Kirkebog 1640 og 1649-1753, side 118, hvor den første Slyk er indført som
begravet i 1679. Præsten blander dansk og latin og bruger mange forkortelser, hvil
ket gør tydningen ekstra vanskelig. Erling Møller har i 1975 lavet en vejledning til
fortolkningen; men vi mangler en fuldstændig transskription af den ældste kirkebog.

synes fuldt accepteret i byen. Dels fik
drengen faderens patronym Hans’
søn, og dels blev navnene forenet i
dennes yngste søn Hans Christian
Friis Sløk. Sjovt nok gentages nav
nekombinationen hos sidstnævntes
sønnesøn Johannes Friis Sløk.
Mon han har kendt til forbindelsen
og en forfader, der blev sat i jern på
Bremerholm for sit teologiske syn.
Johannes var den kendte teologipro
fessor i Århus!
I folketællingen 1834 findes to fa
milier Sløk (igen stavet Slyk): Mette
Marie Slyk er blevet gift med Mads
Seerup, og sønnen Peder Hansen
Sløk har nu selv stiftet familie med
konen Mette Kathrine Nielsdatter og fået det første barn Nicoline
Amalie Slyk i 1830.

Peder Hansen Sløk (1805-1873)
Foto Lemvig Museum

14

Søskendeflokken bliver på syv
frem til 1847, og i efterfølgende
generation når tallet over tyve. Nu
begynder en fraflytning imidlertid
fra Lemvig bl.a. til København, såle
des at Sløk-navnet i dag ikke længere
findes i byen.
Peder Hansen Sløk var udlært
skrædder og drog i 1827 som svend
på valsen til Holsten. Den 30. august
1830 - en dato som kun kendes fra
et digt til 40-års bryllupsdagen - gif
tede han sig, og parret bosatte sig i et
lejet hus i Nørlem sogn, hvor Mette
Kathrine stammede fra.
Året efter flyttede de med de
res førstefødte til Lemvig, og her
drev Peder sit skrædderhåndværk,
samtidig med at han supplerede sin
indtægt med arbejde som hjælpelæ
rer ved skolen, postbud og vægter.
Om sidstnævnte funktion gik der
frasagn i Lemvig. Vægterversene blev
sunget med en høj og smuk stemme,
der kunne høres fra Østerbjerg og
helt til Vesterbjerg. En datter beskri
ver hjemmet som fattigt, men med et
tæt familiesammenhold og en stærk
kristentro.
11856 købte Peder Sløk hus på
hjørnet af Vasen (senere kaldet
Bredgade ) og Søndergade. Her
boede han til sin død i 1873 efter 13
ugers sygeleje med hårde lidelser.
Han blev 67V2 år.
Enken Mette Kathrine blev boende
i huset, hvor en søn året efter etab
lerede fotografisk atelier. Han købte
huset af sin mor i 1886, hvorefter hun
flyttede til en datter, der havde mo
dehandlerforretning på Torvet. Her
levede hun og hjalp med at passe sit
barnebarn indtil sin død i 1892.

Nicoline Sløk kom i tjeneste i
Ribe og derfra til Haderslev, hvor
hun i 1861 blev gift med postbud Jør
gen Clausen Jensen. Der var to børn
i ægteskabet. Hun blev enke i 1875
og levede i Haderslev til sin død som
85-årig i 1919. Gennem alle årene
bevarede hun en tæt kontakt til sine
slægtninge i Lemvig.
Carl Sløk fulgte slægtens gamle
tradition og var skomager med bo
pæl på Østerbjerg i Lemvig. Han blev
i 1861 gift med Ane Johanne Knudsdatter og i ægteskabet var der 4 børn,
hvoraf kun én, Anthon Sløk, nåede
voksenalderen. Denne var post
embedsmand med slutstilling som
postmester i Klampenborg. Carl Sløk
døde i 1894.
Mathilde Sløk var tjenestepige
i Lemvig, da hun i 1862 blev gift med
snedker Christen Bach. Ægteska
bet varede dog kun 3 år, da han 28
år gammel døde og efterlod hende
med 2 børn. I folketællingen 1870 er
hun flyttet hjem til forældrene, men
samme år fødte hun sønnen Christen
Sløk med en enkemand som far. I
1876 døde Mathilde, og Christen
voksede op hos sin morbror Hans
Christian Friis Sløk under forsør
gelse af fattigvæsenet. Alligevel
blev han uddannet saddelmager og
virkede i Lemvig, blev gift og fader

Mette Kathrine Sløk født Nielsdatter
Norre (1805-1892)
Foto Lemvig Museum

til Christen Sløk den yngre, der
ligeledes var saddelmager i Lemvig.
Sløk-navnet fortsatte hermed gen
nem spindelinien, ligesom det var til
fældet med Mathildes farmor Mette
Marie Pedersdatter Sløk. Mathilde
Sløk blev kun 41 år.
Magnus Sløk var udlært skoma
ger som sin ældre bror og arbejdede
som svend i Holstebro, da han i
1861 blev udlagt som barnefader til
Johannes Marinus Sløk, født af en
svensk kvinde, Ane Kirstine An
derson. Johannes Marinus Sløk fik
5 børn i sit ægteskab, herunder én
opkaldt efter farfaderen, og dermed
en stor efterslægt. 3 måneder efter
barnefødslen i 1861 giftede Magnus
Sløk sig med Marianne Nørgaard

Christensen fra Nees og nedsatte sig
som skomager først i Nees og siden
i Lemvig. 11879 blev han udnævnt
til politibetjent i Lemvig og virke
de som sådan til han blev syg og
mistede sin førlighed i 1891. På det
tidspunkt blev alderdomsunderstøt
telse indført, som foruden børsten
binderi og bopæl i Håndværkerfor
eningerns friboliger i Vasen gav ham
og Mariane et forsørgelsesgrundlag.
Her døde han i 1905, men hans enke
levede til 1933 og opnåede den høje
alder af 90 år. I ægteskabet fødtes 8
børn. En datter, Margrethe, blev
gift med snedker Carl Holm og mor
til skuespilleren Kai Holm. En
søn Peder Hansen Sløk blev skræd
der i Lemvig og havde dermed både

Mette Kathrine Sløk med barnebarnet
Emanuella 1885.
Foto H.C. Friis Sløk i privateje

Børn af Peter Hansen og Mette Kathrine Sløk 1874.
Foto i Lemvig Museum

Kaldenavne er understreget
1. Nicoline Amalie Sløk (1830 -1919)
2. Andreas Carl Sløk (1832 -1894)
3. Petrine Marie Mathilde Sløk (1835 -1876)
4. Magnus Leopold Sløk (1838 -1905)
5. Nielsine Mariane KjærulfSløk (1842 -1894)
6. Hans Christian Friis Sløk (1844 -1919)
7. Ane Justine Severine Nielsen Sløk (1847 -1932)
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navn og profession til fælles med sin
farfar.
Nielsine Sløk boede som 18årig hos forældrene og ernærede sig
ved syning. 11867 blev hun gift med
slagter i Lemvig Laust Jensen og
mor til 10 børn i løbet af de næste 20
år. En af døtrene, Maren, blev gift
med lærer ved Lemvig Borgerskole
og senere en kendt entomolog, Hans
Sønderup. Nielsine også blot kaldet
Sine døde i en alder af 50 år i 1894.
Enkemanden giftede sig igen og fik
også 10 børn i sit 2. ægteskab - en
samlet børneflok på 20!
Hans Christian Friis Sløk
havde mange talenter. I folketællin
gerne er han som 16-årig angivet at
være ”Musicus”, som 26-årig maler
svend og som 36-årig fotograf. Sin
musikalske oplæring har han nok
fået hos faderen og dennes halvbror
Hans Nikolaj Friis, der var organist
i Lemvig 1841-58, stadsmusikant og
underviste i violin, fløjte og for
tepiano. Senere uddannede Hans
Christian sig i Haderslev til orga
nist og fotograf. Han var sanglærer
ved realskolen og leder af Kristeligt
Sangkor.
På museet i Lemvig findes bille
der af ham som leder af et stryge- og
et hornorkester. Fra 1897 til 1917 var
han organist ved Lemvig Kirke.
Efter faderens død i 1873 etable
rede Hans Christian Friis året efter
fotografisk atelier i moderens hus på
hjørnet af Vasen (nuværende Bred
gade) og Søndergade. 11886 købte
han huset og fortsatte med fotograf
virksomheden til sin død i 1919. Des
værre er hans fotoarkiv med glaspla
der og protokoller ikke bevaret; men
hans visitkortbilleder findes stadig i
mange hjem i Lemvig. På bagsiden af
de første kartoner er tegnet en lyre,
hvor strengene udgør nodelinier med
tonerne h c f (e)s - hans initialer.
Hans Christian giftede sig i 1870
med Marie Bjerg, og i ægteskabet
blev der født 10 børn. En af sønnerne
blev postkontrollør på Frederiksberg
og far til teologen Johannes Sløk.
Justine Sløk kom efter konfir
mationen ud at tjene hos præsten i
Gudum. Da han fik nyt kald på Fyn
flyttede hun med, og her lærte hun
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en murersvend, Martin Barth at ken
de. De blev gift i 1874 få dage efter,
at deres 2 måneder gamle datter var
død. Og ægteskabet blev ganske kort,
da Martin døde af tuberkulose efter
kun 3 måneder. Nu fulgte yderli
gere 5 år i tjeneste i det preussiske
Nordslesvig, inden Justine nedsatte
sig som modehandlerinde på Torvet
i Lemvig. På Lemvig Museum findes
en lille udstilling om hendes virk
somhed ledsaget af et fotografi, hvor
man ser Justine præsentere nogle af
sine hatte sammen med medhjælpe
ren Maren, datter af søsteren Nielsi
ne, og Justines egen datter Emanuella. Hun blev født i København i 1885
med ukendt far.
Justine var en ivrig amatørskue
spiller og medvirkede i mange revyer
og teater-forestillinger i Lemvig. På
sine ældre dage fik hun bolig i Hånværkerforeningens friboliger i Vasen,
hvor hun boede dør om dør med sin
bror Magnus og senere hans enke
Mariane. I Justines lejlighed boede
også datteren Emanuella. Hun var

blevet enke i 1911 og senere invalide
ret af leddegigt, så Justine passede
i sin alderdom både datteren og op
drog dennes søn. Hun levede til 1932
og blev 85 år gammel. Og så skulle
der have været endnu en søn af Pe
der Hansen og Mette Kathrine Sløk,
men han døde straks efter fødselen,
hvorom præsten skriver i kirkebogen
under 4. maj 1849: Hjemmedøbt af
Vægter Peder Slyk.. Faderen glemte
Barnets Navn ved Daaben.

Kilder
Jacobsen, J. Søndergaard: Lemvig købstads historie, Lemvig Museum
1969.
Jacobsen, J. Søndergaard: By og Borger, Lemvig 1957.
Poulsen, Ejnar: Hardsyssels Degnehistorie, bind II, 1931-34.

Georg Søndergaard: Danske efternavne - betydning, oprindelse, udbre
delse.

Gordon Albøge: Stednavne i Ringkøbing Amt 1976.

Kirkebøger og folketællinger fra Arkivalieronline.dk.
Notat om slægten Slych, Slyk, Sløk af Benny K. Hansen, skudsmålsbog
for Justine Sløk, avisudklip m.v. på Byhistorisk Arkiv, Lemvig.
Privatarkiv for Justine Barth født Sløk beroende hos forfatteren.
Artiklen har tidligere været bragt i Lemvigarkivernes årbog 2015.

BOGOMTALE

Ingen sang over min vugge
Overskriften er titlen på en bog af
Vibeke Rejnholt Pfeiffer, men det er
også et næsten-citat fra bogen. Det
stammer fra et brev af bogens ho
vedperson, Frederikke Jensen, hvori
hun beskriver sig selv.
Frederikke er forfatterens olde
mor. Og i bogen skildres oldemors
opvækst i en periode, som starter
med, at hun flytter til Staden, dvs.
København. Hun ankommer den
oktoberdag 1884, hvor Christians
borg slot brænder. Muligvis er det
rigtigt, muligvis er det valgt som et
dramatisk indslag i bogen, at det er
lige netop den dag. I starten opsø
ger hun sin onkel i Skvaldergade og
søger derfra plads som tyende. Hun
starter som tjenestepige i Rørholms
gade, men har mange skiftende
arbejdssteder. Hendes skudsmålsbog
havde været spændende at læse i dag
- undtagen for hende selv, men den
eksisterer ikke længere.
Bogen er skrevet i romanform,
heldigvis kronologisk. Jeg bliver blot
forvirret af den moderne trend med
at lave parallelhandlinger, tilbageblik
og uvished om, hvornår handlingen
egentlig foregår. Personerne, og
da især Frederikke, har fået tillagt
tanker og dialog, men det er sket ud
fra en grundig research af arkivmate
riale om hende. Det virker ligeledes,
som om der er researchet på Køben
havns historie. Jeg har taget nogle
stikprøver på det, jeg nogenlunde
nemt kunne checke, og det passer.
Det betyder, at man både får ind
blik i især Københavns topografi og
kulturhistorie, men også de instituti
oner, Frederikke kommer i berøring
med. Indskudte kapitler beretter om
Vibeke Pfeiffers nutidige oplevelser
på diverse arkiver og museer for at
finde kildemateriale. I alt har hun
brugt 8 år på forberedelserne. Og så
brydes romanillusionen enkelte gan
ge af direkte henvendelser fra Vibeke
Pfeiffer til Oldemor.
Det er en rigtig spændende

livshistorie. Normalt vil man ikke
så gerne fortælle om en oldemor,
som har været patient på Middel
fart Sindssygehospital. Men i dette
tilfælde betyder det, at der er rigtig
meget kildemateriale ikke mindst i
patientjournalen. Og forud for dette
har hun også været indlagt adskillige
gange på andre sygehuse. Desuden
har Frederikke været ”på den anden
side”, idet hun en periode arbejdede
som sygeplejerske i København. En
sygeplejeelev var udlært efter nogle
måneder.
Sammen med skildringen af Frederikkes opvækst kommer der også
noget kulturhistorie frem især fra
perioden i København.
Der er tilsyneladende også re
searchet på Frederikkes omgivelser,
f.eks. medpatienterne og personalet
på hendes sygestue i Middelfart - de
har fået andre navne, men perso
nalet har så vidt jeg kan bedømme
behandlet deres patienter godt efter
bedste overbevisning dengang.
Ud af den research er der kom
met en kronologisk fortælling om
Frederikke og hendes oplevelser. Det
er klart, at man må tildigte tanker og
dialog - ud fra sygejournaler mm. er
det givetvis muligt at læse en hel del.
Enkelte breve er valgt ud og gengives
ordret - Frederikkes breve blev ikke
videresendt, men opbevaret sammen
med hendes journal. Dialogen og
beskrivelserne er meget detaljerede
- man kan næsten skrive en drejebog
til en film eller TV-udsendelse direk
te fra bogen. Der har for nylig været
en TV-dramatisering af skæbner fra
et sindssygehospital ud ffa åbnede
journaler. Bogen er en anden måde at
skildre det på. Der er ikke illustrati
oner og heller ikke anført kilder - det
er trods alt skønlitteratur, men med
kraftig hældning imod datidens syn på
sindssyge og beskrivelse af den sam
tidige sygepleje. Forfatteren er selv
sygeplejerske, så det er muligt at læse
sygeplejens kulturhistorie i bogen.

Da Frederikke udskrives, er det
med denne kommentar fra forfat
teren: ”Hun var en af de meget få
patienter, som blev udskrevet fra
Plejestiftelsen på Middelfart Sindssy
gehospital i levende live.”
I en kort efterskrift opsummeres,
hvordan det gik hendes efterkom
mere.
Det har været spændende for mig
at læse bogen, og set med slægtsfor
skerøjne er den en rigtig godt eksem
pel på, hvordan man kan få kilderne
til at tale. Selv om kilderne ikke er
anført, kan man regne ud, at den
dels bygger på de klassiske kilder
kirkebøger og folketællinger. Men
efterfølgende studier har involveret
andre arkiver og museer, studier af
Københavns og Odenses historie, og
hendes egen viden om sygepleje.
Men desværre er jeg den type,
hvis kontinuerlige læsning bliver for
styrret af manglende korrektur. Det
skæmmer en ellers kulturhistorisk
spændende bog.
Jeg vil rose indholdet. Det er
som nævnt skrevet i romanform
med moderne udtryksformer. Der er
indskrevet sandsynlige tanker og en
mulig dialog, og man kommer om
kring især kulturhistorie og sygepleje
i løbet af bogens 369 sider. Skulle
dette give lyst til at læse bogen, kan
den købes for 270 kr fra forlaget
Mellemgaard.
Erling Dujardin

NOTE: I Slægt & Stavn nr, 2
fra 2012 har Vibeke Rejnholt
Pfeiffer lavet et resumé, hvori
hun fortæller om arbejdet med
bogen. Her er også en uddyb
ning af, hvor hun harfundet
sit kildemateriale.
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Foreningsprogrammer
Amager
Slægtshistoriske
Forening

Bestyrelse:
Helle Agerskov, formand, 8 4040 3225
E: heagerskov@hotmail.com
Grete Modin Grundtvig, kasserer,
næstformand, 8 2844 7470
E: gretegrundtvig@gmail.com
Marianne Raahauge Rasmussen, sekretær,
8 6177 6833 E: m.raahauge@gmail.com

Mandag 5. september 2016 kl. 19:00
Medlemsmøde- workshop: Kom med din
viden og dine problemer, så vil vi forsøge
at hjælpe hinanden og inspirerer hinan
den til at komme videre. Medbring gerne
slægtshistorisk materialer til fremvisning
også gerne gode historier. Der vil blive
mulighed for at lave div. søgninger på
nettet, tydning af gotisk skrift m.m.

Lørdag 17. september 2016 kl 11:45
Efterårstur til Immigrant Museet - Ind
vandringens kulturhistorie: Vi mødes ved
museet, Stavnsholtvej 3,3520 Farum kl.
11:45. Rundvisningen starter præcis kl.
12! Efter besøget og rundvisningen tager
vi på nærliggende café og spiser frokost
for egen regning. Der kan deltage max. 25
personer! Tilmelding senest mandag d. 5.
september - enten på medlemsmødet el
ler til Helle Agerskov, mail: heagerskov@
hotmail.com eller på tlf.nr. 40 40 32 25.
Gratis for medlemmer.

Mandag 3. oktober 2016 kl. 19:00
Foredrag: Områdeleder Jan Pedersen,
Rigsarkivet kommer og fortæller om
matrikler, skøder, brandtaksationer og
andet, der hører ejendomshistorie til. Ud
over dagens emne bliver der sikkert også
tid til at fortælle historier fra de mange
gemmer i arkiverne. F.eks. historien om
Sine Jensen, tyveriet af Guldhornene og
andet godt.
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Mandag 7. november 2016 kl. 19:00
Medlemsmøde - workshop: Kom med din
viden og dine problemer, så vil vi forsøge
at hjælpe hinanden og inspirerer hinan
den til at komme videre. Medbring gerne
slægtshistorisk materialer til fremvisning
også gerne gode historier. Der vil blive
mulighed for at lave div. søgninger på
nettet, tydning af gotisk skrift m.m.
Mandag 5. december 2016 kl. 19:00
Julemøde og medlemsmøde: I lighed med
sidste år, vil vi igen i år begynde aftenen
med aim. medlemsmøde Derefter fort
sætter vi med julehygge med gløgg, kaffe
eller the med lidt Mundgodt til pris kr.
30,00. Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig senest d. 28.11.16, enten på
medlemsmødet eller til Helle Agerskov,
mail: heagerskov@hotmail.com eller på
tlf.nr. 40 40 32 25.

Hjemmeside:
Der tages forbehold for ændringer.
Se foreningens hjemmeside
www.amagerslaegt.dk.
Gotisk læsning:
Hver onsdag kl. 13:30 - ca. 15:00 i møde
rum 1, Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej
10,2770 Kastrup.
Tid og sted:
Ordinære møder i møderum 1+2+3 på
Tårnby Kommunes Hovedbibliotek,
Kamillevej 10, 2770 Kastrup. Foredrag er
gratis for medlemmer. Gæster koster kr.
25,00. Kaffe og te kan købes på møderne.

Slægshistorisk Forening for

Brønderslevegnen
Bestyrelse:
Britta Burskov, formand, Stenberggade 7,9700
Brønderslev 8 2160 4645 E: burskov7@c.dk
Connie Rasmussen, næstformand,
8 2257 8049 E: conras.rasmussen@gmail.com
Jens Dybro, kasserer, Løkkenvej 452 Stenum,
9700 Brønderslev 8 9883 8050
E: kaerholt@worldonline.dk
Leif Olesen, sekretær, 8 9882 5821
E: leifo@mail.dk
Kirsten Nielsen, 8 2156 2014
E: kimo@turbopost.dk

Torsdag 3. november 2016
Vi tager en fællestur til rigsarkivet i Vi
borg. Vi mødes ved Mejerigade 9 kl. 7:30
og kører fælles i private biler. Du kan få
hjælp til bestilling af arkivalier via Daisy
de sidste åbningsdage inden turen.

Tirsdag 6. december 2016
Årets julemøde i Sognegården Bredgade
104,9700 Brønderslev kl. 19:30. Fhv.
Falckredder Troels Hansen kommer og
fortæller om sit liv som redder. Der vil
blive serveret kaffe, julegløgg og æbleski
ver. Prisen er 50 kr. pr. person.
Åbningstider:
Mejerigade 9, 9700 Brønderslev.
Hver onsdag:
Åbent hus kl. 13:00 - 17:00
Hver torsdag:
Åbent hus kl. 19:00 - 22:00
Første åbningsdag efter sommerferie er
den 17. august 2016.
Sidste åbningsdag inden vinterferien er
den 8. december 2016.

Gotisk læsning:
Studiekreds for medlemmer starter ons
dag den 14. september kl. 9:30 - 11:30
i lokalerne Mejerigade 9. Derefter hver
onsdag samme tid og sted til og med den
23. november. Dog afbrudt af ferie i uge
42.

Kontingenter:
Kr. 125. Par kr. 175.

Hjemmeside:
www.slaegtshistoriskforeningforbroenderslevegnen.dk

Nyhedsmails:
Send din mailadresse til sekretæren.

Tirsdag 18. oktober kl. 19.00
Klubaften om ejendomshistorie og
slægtsforskernes arbejde hermed. Ivan
Jensen vil gennemgå nogle kilder, men
andre må også gerne bidrage.
Tirsdag 1. november kl. 19.00
Foredrag om ”Havet, kalken, den lette
jord og købstaden Grenaa” ved muse
umsinspektør Nina Adamsen, Museum
Østjylland. Foredraget er en optakt til
museets nye basisudstilling, der åbner
januar 2017.

Slægts- og lokalhistorisk Forening

Djursland
Bestyrelse:
Kjeld Simonsen, formand, August Kroghs Vej
93,8500 Grenaa 8 8632 3305
E: kksgrenaa@gmail.com
B. K. Johansen, næstformand, 8 8630 9387
E: de-nijs.johansen@stofanet.dk
Ulla Bugtrup Jensen, kasserer, Ludvig Holbergs
Vej 10,8500 Grenaa 8 8632 1106
E: bunygaard@hotmail.com
Niels Kjeldsen, sekretær, 8 8632 0093
E: nckp@stofanet.dk
Geert Henriksen, S 8632 5193
E: geerthenriksen@stofanet.dk
Hanne Andersen, 8 8630 0365
Ivan Jensen, 8 8622 3718 E: ij@oncable.dk

Tirsdag 6. september kl. 19.00
Foredrag om Den Danske Kaffehistorie
ved seniorforsker dr.phil. Annette Hoff,
Den Gamle By. Et levende indblik i dan
skernes dagligdag med kaffen fra 1660 og
helt op til vor egen tid.
Tirsdag 20. september kl. 19.00
Klubaften om Djursland og Mols i
slutningen af det 17. århundrede. Tidl.
professor Tony Martin fortæller om,
hvorledes Christian Vs Matrikel og for
arbejderne hertil kan bruges som kilde af
slægtsforskere og lokalhistorikere. Hvilke
andre samtidige kilder kan også bruges?
Tirsdag 4. oktober kl. 19.00
Foredrag om tyske flygtninge i Danmark
1945-49 ved museumsinspektør John V.
Jensen, Varde Museum. I begyndelsen
af 1945 kom 250.000 østtyske flygtninge
over Østersøen til Danmark og blev pla
ceret i lejre over hele landet - også flere
steder på Djursland. Foredraget beretter
om dagligdagen i lejrene og flygtningenes
videre skæbne.

Tirsdag 15. november kl. 19.00
Klubaften om lægdsruller. Ivan Jen
sen giver et oplæg, hvorefter vi hjælper
hinanden med at søge oplysninger om
vore aner.
Tirsdag 6. december kl. 19.00
Foredrag om Grenaa bys historie set på
gamle postkort ved posthistoriker Erik
Sørensen, Grenaa. Et lokalhistorisk
tilbageblik på Grenaa by illustreret af
foredragsholderens unikke samling af
gamle postkort.
Sted:
Foredrag den første tirsdag i måneden
foregår i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej
11, 8500 Grenaa. Klubaften den tredje
tirsdag i måneden foregår på Grenaa
Egnsarkiv, Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer 160 kr. og par 240 kr.
inkl. SLÆGTEN.
Hjemmeside:
www.djursslaegt.dk med bl.a. Djurslandsdatabasen med mere end 50.000
personer med tilknytning til de seks
herreder på Djursland.

Slægtshistorisk Forening

Guldborgsund
Bestyrelse:
Yvonne Christiansen, formand, Stubmøllevej
16, Systoft, 4800 Nykøbing F 8 5349 1107
E: Yvonnechristiansenl 010@gmail.com
Kate Andersen, næstformand, 8 5444 4164
E: ka-ro@nypost.dk
Mogens Allerup, kasserer, Sørupvej 15,4863
Eskilstrup 8 5443 6048 E: allerup@7.tele.dk
Margit Pedersen, medlemsansvarlig,
8 2324 3769 E: margit@nanet.dk
Jørgen Hersø Hansen, bestyrelsesmedlem,
8 2343 5220 E: jh-hersoe@mail.dk
Lis Lund, sekretær og suppleant,
8 5485 9585 E: sekretaersfg@outlook.dk

Lørdag 24. september
Uægte børn og arme kvinder (DIS) V/
Michael Dupont. Alle slægtsforskere har
uægte børn blandt deres aner, men mange
kender ikke mulighederne for at finde
oplysninger om den ”udlagte barnefar” og
hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se
på, hvad faderskabssager er ..læs videre
på hjemmesiden
Lørdag 29. oktober
Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk. v/Susanne Krogh
Jensen. Museumsinspektør ved Immi
grantmuseet. I foråret 1893 kom de første
400 polske landarbejdere til Lolland for at
arbejde i roemarkerne. Det var start
skuddet til 36 års arbejdsindvandring af
de såkaldte roepolakker, der som sæso
narbejdere kom til Danmark for at dyrke
sukkerroer.... Læs videre på hjemmesiden
Lørdag 19. november
Danskerne i fest og glæde.(FU) v/ Pia &
Per Sørensen. Vi skal denne eftermiddag
beskæftige os med danskerne i fest og
glæde. I gamle dage var der ikke mange
muligheder for at more sig, dog har dans
gennem århundreder været én af de
centrale muligheder for underholdning
i alle samfundslag. Vi skal her møde en
slægtsforsker, der har specialviden inden
for dans og musik, og han vil, i billede og
lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede
og hyggede sig med, når de var til gilde.
Tid og sted:
Se hjemmeside: http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/aktiviteter.html
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Aktiviteter:
Gotisk værksted
Erindringsværksted
Åbent slægtsforskerrum på Hoved
biblioteket, Kongensgade 43,
4800 Nykøbing
Første tirsdag i månederne september
oktober og november kl. 10.30-18.00
Arbejdsgrupper:
Legacy, Lægdsruller, ejendomsoplysnin
ger. Kun for medlemmer

Torsdag 8. december
Juleafslutning på aftenholdet.

Torsdag 5. januar
Første møde i 2017 bliver et aftenmøde

Hjemmeside:
Se den fulde kalender og mange andre
gode oplysninger på foreningens hjemme
side www.hedeboslaegt.dk

Hjemmeside:
http : //slaegtshistoriskforeningguldborgsund.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

Vi er også på Facebook: https://www.
facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund/

På formiddagsmøderne skal vi høre for
skellige spændende indlæg m.v. samt læse
gotisk håndskrift

HEDEBOEGNENS
^lægtgforgber Jforemng

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

Ud over aftenforedragene har vi nogle
klubaftener, hvor vi bl.a. forsøger at hjæl
pe 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 slægtsprogrammer og
lign, samt få en ide om foreningen

Kontingent:
Kr. 150 pr. medlem - kr. 200 for ægtepar

Torsdag 8. september kl. 10
Vi starter med et formiddagsmøde
Torsdag 22. september kl. 10.30
Vi skal besøge Københavns Stadsarkiv,
hvor vi skal høre om arkivet, og selv gå
lidt på opdagelse.

Slægtshistorisk Forening

Herning

Torsdag 20. oktober
Efterårsferie
Torsdag 10. november
Per Andersen. Det kan være svært at finde
nulevende slægtsmedlemmer og andre,
der har levet i 1900-tallet. Jeg gennemgår
de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og
giver mange eksempler på, hvordan de
anvendes.

Torsdag 1. december
Juleafslutning på formiddagsholdet
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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
Jørgen Markmøller, bestyrelsesmedlem
8 9712 0121 E: markmoller@mail.dk
Else Marie Pedersen, bestyrelsesmedlem
8 9838 2812 E: else.marie.pedersen@mail.dk

Mandag 19. september 2016 kl. 19.00
(FU)
Cand.phil. lektor Svend-Erik Christian
sen, Brabrand, Århus. ”Amtmanden og
familiesageme” Gennem årene har amt
manden haft mange forskellige opgaver.
Han har bl.a. været en central person i
sager omkring skilsmisser, adoptioner,
faderskabssager, alimentations-sager og
navneændringer. Foredraget ser nærmere
på de Slægtshistoriske oplysninger, som vi
kan finde i dette materiale.

Mandag 10. oktober 2016 kl. 19.00
(FU)
Mette Seidelin, Arkivar, forsker, ph.d.,
Rigsarkivet. ”Retsbetjenten - lokalforvalt
ningens dømmende og udøvende magt”
Retsbetjenten er en fællesbetegnelse for
de byfogeder, herredsfogeder og birke
dommere, som før 1919 varetog den lokale
politi- og domstolsforvaltning. Foredraget
belyste retsbetjentens mangeartede opgaver
og præsenterede, hvorledes man kan bruge
kilder fra retsbetjentene til at komme tæt på
sine aner.
Mandag 21. november 2016 kl. 19.00
(FU)
Jørgen Christensen, Lem. ”Hvor lå forfæd
renes ejendomme?” Jørgen Christensen
vil fortælle om, hvordan man på basis af
forarbejdet til 1844-matriklen kan kom
binere oplysninger derfra med de mange
muligheder i ”Danmarks Arealinformati
on”. I mange tilfælde kan man lokalisere en
forfaders bopæl meget præcist, få et godt
indtryk af, hvor meget jord han rådede
over, tegne hans jord ind på et landkort som
illustration til en slægtsbog, etc. etc.
Tid og sted:
Alle møder begynder kl. 19.00.
Alle andre møder foregår i Herning Frivillig
Center, Fredensgade 14,7400 Herning.
Kaffe kan købes (6 kr. pr. kop), og brød må
gerne medbringes.
Kontingent:
Kr. 200 årligt for foredrag og abonnement
på Slægten. Ikke medlemmer kr. 50 pr.
foredrag.

forening
for Hjørring og Omegn

Bestyrelse:
Per Maack Andersen, Christiansgade 24,
9800 Hjørring 8 9892 7075
E: permaack@andersen.dk
Gunvor Johnsen, ® 9896 5152
E: gunvorjohnsen@slfhj.dk
Erik W. Christiansen, & 9890 9640
E: erikwchristiansen@slfhj.dk
Lise Surland, 8 9844 3259
E: lisesurland@nordfiber.dk
Jan Rasmussen, 8 2029 6777
E: janrasmussen@slfhj.dk
Webmaster Asger Bruun, 8 9891 1984
E: asgerbruun@slfhj.dk

Tirsdag 20. september (FU)
Erik Kann, genealog ved Øjenklinikken,
Rigshospitalet: Daisy vores arkivalske
livsnerve. Rigsarkivets elektroniske regi
streringssystem Daisy bliver stadig mere
raffineret og er nu til og med en uund
værlig del af vores adgang til skannede
arkivalier. Ved foredraget lærer du at
bruge Daisy, og du får indblik.

Tirsdag 11. oktober
Samarbejdsaften med Slægtshistoriske
oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra
de fremmødte medlemmer.
Torsdag (bemærk torsdag)
27. oktober på biblioteket (FU)
Professor Ove Korsgaard: ”Solskin for
det sorte muld”. Foredragets overskrift er
både et citat fra en sang af Grundtvig og
titlen på Ove Korsgaards bog fra 2013. Bo
gen forener hans egen slægtshistorie med
Danmarks forvandling fra landbrugsland
til industriland og fortæller historien om
den gamle landbokultur. Foredraget er
arrangeret i fællesskab med biblioteket og
afholdes i dets mødesal med gratis adgang
uden billet for medlemmer.
Tirsdag 8. november (FU)
Karen Greve Straarup, slægtsforsker og
fhv. skoleleder: Skudsmålsbogen. Skuds
målsbogen er tyendets følgesvend. Med
eksempler belyses dens formål og anven
delse, og der gives anvisning på, hvor man
kan opspore bevarede eksemplarer.

Tirsdag 22. november
Ekskursion til det lokalhistoriske arkiv i
Østervrå. Arkivet ligger i den gamle pedel

bolig ved Torslev Centralskole, Brønden
vej 1 i Østervrå. Arkivleder Vivi Dybdahl
orienterer om arkivets indhold, der bliver
lejlighed til at kigge i arkivalierne, og kaffe
med arkivkringle venter de fremmødte.

Tirsdag 13. december (FU) i det
gamle rådhus
Museumsinspektør ved Den gamle By i
Århus Jens Ingvordsen: Den danske juls
historie. Hvorfor gør vi danske egentligt,
som vi gør i december? Hvorfor er der
trommer og trompeter og små danne
brogsflag på vort juletræ? Hvorfor holder
vi julefrokost, og hvor stammer ideen
egentligt fra? Hvorfor taler vi om julelege
med et vovet blink i øjet? Kort sagt: Hvor
for ser vor danske jul ud, som den gør?
Tid og sted:
Aim. møder kl. 19 i Forsamlingsbyg
ningen, Østergade 9 i Hjørring. Kaffe og
brød kan købes i pausen ved møderne
for kr. 20. Ekskursionen 22. november
i Østervrå kl. 19. Foredraget 27. oktober
i bibliotekets mødesal i Metropol kl. 19.
Foredraget den 13. december i byrådssa
len i det gamle rådhus kl. 19.

Kontingent:
175 kr.
Hjemmeside:
www.slfhj.dk
Slægtsforskercafé:
Den første torsdag på datoerne 1.9., 6.10.,
3.11. og 1.12. kl. 14.30-16.30 i Rådhuskæl
deren med korte oplæg om emner fra
slægtsforskningen, spørgsmål, diskus
sion og kaffe. Gratis adgang for alle. Få
reminder forud for caféen ved at maile til
knudmai@gmail.com

Gotisk skriftlæsning:
Lørdage på datoerne 10.9., 8.10., 5.11. og
10.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi
læser deltagernes egne dokumenter. Alle
er velkomne, kom på deltagerlisten ved at
maile til per.maack@andersen.mail.dk

Samarbejde med Museums
foreningen:
Slægtshistorisk Forenings medlemmer
har adgang til arrangementer i Museums
foreningen ved Vendsyssel Historiske
Museum. Se indlæg i VHM-Nyt eller på
www.vhm.dk

Horsensegnens
Slægtsforskere
Bestyrelse:
Hanne Bjørn, formand, Bregnevej 6,
8700 Horsens 8 2143 0024
E: habjoern@gmail.com
Jens Andersen, kasserer, Solvej 15,
8700 Horsens 8 2970 9115
E: jcandersen7@gmail.com
Bente Østergaard, sekretær, 8 7564 3699
E: bentebost@gmail.com
Britt Petersen, 8 4043 0922
E: britt.peter47@gmail.com
Hanne H. Thellesen, 8 7564 5640
E: hanne.hybschsmann@thellesen.com

Tirsdag 6. september
Medlemmernes aften

Lørdag 10. september
Bustur til Christiansfeld kl. 10-17

Torsdag 22. september (FU)
Inger Buchard: Slægtsforskning i Tyskland

Tirsdag 4. oktober
Medlemmernes aften
Tirsdag 1. november
Medlemmernes aften
Torsdag 17. november (FU)
Svend-Erik Christiansen: Faderskab og
skilsmisse

Tirsdag 29. november
Medlemsaften. Vi læser Gotisk
Tirsdag 6. eller 13. december
Julemøde
Tid og sted:
Alle møder begynder kl. 19.30 og foregår i
Åpark Centret, Løvenørnsgade 21,
Horsens

Kursusvirksomhed:
Studiekreds onsdage kl. 19-21 i ulige uger
start 14. september i Åpark Centeret
Kontingent:
175 kr. pr. husstand

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

Hvidovre

Hvetbo Herred

Slægtsforskere

Bestyrelse:
Tove Andersen, formand og sekretær,
Løkkenvej 30,9490 Pandrup ® 4041 3339
E: ta.vendelbo@gmail.com
Holger Andersen, kasserer, Rosenvænget 12,
9490 Pandrup ® 9824 6250/2392 6986
E: holger.andersen@skolekom.dk
Conni Julie Nørkjær, S 9824 5340
E: conni.noerkjaer@gmail.com
Alice Christensen, ® 2942 3752
E: keac@stofanet.dk
Knud Erik Christensen, ® 2425 5319
E: keac@stofanet.dk

Bestyrelse:
Marian Stenak, formand, ® 3675 8195
E: bm.stenak@webspeed.dk
Lone Klint, næstformand, & 3670 8024
E: nyboel@privat.dk
Egon R. Andersen, kasserer, & 3675 4891
E: era@post11.tele.dk
Frank Ortmann, bestyrelsesmedlem,
» 3677 1963 E: FHO@live.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 hinan
den om de mange nye muligheder for at
finde oplysninger på nettet. Mandagene

22/8,5/9,19/9,3/10,17/10,7/11,21/11,
5/12. Arne Leisman deltager 5/9 og 3/10
for at hjælpe med legacy.
Mandag 14. november kl. 14-17
Workshop i legacy. Emner efter deltager
nes ønsker. Arne Leismann deltager som
instruktør. Pris 20 kr. for medlemmer af
foreningen, og 40 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. kaffe og kage.

Mandagene 12. september og
10. oktober kl. 14-17
Workshop i skifter. Vi arbejder med at
finde skifter efter egne slægtninge. Besty
relsen deltager som hjælpere. Pris 20 kr.
for medlemmer af foreningen, og 40 kr.
for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. kaffe
og kage.

Arrangementerne afholdes i Egnssamlin
gen, Faarupvej 3, Saltum.
Kontingent:
200 kr. årligt. For medlemmer af Egns
samlingens Støtteforeningen dog 150 kr.
årligt.

Hjemmeside:
www.egnssamlingen.dk/da/94287-Slgtsforskning

Tirsdag 13. september
Kontingentbetaling og udlevering af
bladet Slægten. Medlemmerne fortæller,
hvad de har arbejdet med siden sidst.

Tirsdag 20. september
Johanne Louison Thorup Koudal, Det
danske Huguenotsamfund, fortæller om
Huguenotterne - ”De reformerte calvini
ster i Danmark og i udlandet”.

Tirsdag 27. september
Legacy m.m.
Tirsdag 04. oktober
Jan Pedersen, områdeleder på Rigsarki
vet, fortæller om Brandtaksationer m.m.
Tirsdag 11. oktober
Indlæg fra medlemmerne.

Tirsdag 25. oktober
Tÿge Krogh, arkivar og forsker ved
Rigsarkivet. ”Kvinder i mandsklæder”. I
1700-tallet valgte en del fattige kvinder i
hemmelighed at tage mandsklæder på og
gennem flere år udgive sig for mænd.
Tirsdag 6. december
Medlemmerne fortæller nyt om deres
slægtsforskning.
Tirsdag 13. december
Juleafslutning
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. Gæster
30 kr. pr. foredrag, kun efter aftale pr.
mail.

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

Koldinghus
Forening af Slægtsforskere
Bestyrelse:
John Rasmussen, formand, Kobbelskoven 10,
6000 Kolding S 7553 4955 E: grejo@stofanet.dk
Niels Aage Bach, næstformand/sekretær,
S 7699 1900 E: bach.kindberg@gmail.com
Henning Steen Højvælde, kasserer, Kongsholm
2,6051 Almind S 2259 0519 E: hsh@hsteenh.dk
Ingrid Majgaard, redaktør, S 7555 3709
E: ingmaj@profibermail.dk
Per Rasmussen, webmaster, S 7555 0061
E: ejr6040@gmail.com

Tirsdag 6. september 2016 (FU)
Anton Blaabjerg. Slægtsforsker ved Rigs
arkivet Viborg. Arven efter forfædrene /
skifter / arveregler. Hvem afholdt skif
terne i gamle dage, hvor findes skifterne i
arkivalierne og hvordan blev den eventu
elle arv delt på forskellig vis ned gennem
tiderne.
Tirsdag 20. september 2016
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores
slægtsforskning og måske få løst op for
problemer, som er opstået.

Tirsdag 4. oktober 2016
Medlemsaften. Vi tager aktuelle emner
og kilder til vores slægtsforskning op ved
at vore egne medlemmer vil dele deres
erfaringer med alle medlemmer. Denne
aften vil bl.a. Kurt Padkjær fortælle om
sine erfaringer med at lede efter aner
gennem det nye Family Search og John
Rasmussen (foreningens formand) vil
fortælle om, hvordan vi kan bruge aviser
i vores slægtsforskning herunder den nye
digitalisering.
Tirsdag 1. november 2016
Per Sørensen. Erhvervspædagog & danseog musikforsker, Kolding. Danskerne
i fest og glæde. Vi skal denne aften
beskæftige os med danskerne i fest og

glæde. I gamle dage var der ikke mange
muligheder for at more sig, dog har dans
gennem århundreder været én af de
centrale muligheder for underholdning
i alle samfundslag. Vi skal her møde en
slægtsforsker, der har specialviden inden
for dans og musik, og han vil, i billede og
lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede,
når de var til gilde.

Tirsdag 15. november 2016
Slægtscafé. Vi mødes for at drøfte vores
slægtsforskning og måske få løst op for
problemer, som er opstået.

Tirsdag 6. december 2016 (FU)
Leif Sepstrup. Kriminalhistorie i slægts
forskning. En kriminalhistorie fra det
virkelige liv i 1867, hvor der begås et mord
i Harte sogn. En spændende historie,
der fortælles med god humor og med
illustrationer. Kriminalhistorie.dk er
en hjemmeside, der fortæller historier
om samfundets udskud i slutningen
af 1800-tallet. Efter kaffepausen vises
kilderne om personerne, således at du får
en vejledning til at finde oplysninger om
eventuelle kriminelle slægtninge.
Tirsdag 3. januar 2017 (FU)
Michelle Vang Aagaard. Cand.mag.
Historie. Arkiver kan bruges til at fortælle
om fortiden. Hvad de fortæller kommer
an på to ting; arkivmaterialet og den der
læser. Nogle arkivtyper er mere tilgænge
lige for læseren end andre og kræver mere
eller mindre kreativitet for at kunne blive
brugt til noget. Foredraget vil se på hvor
dan man som læser kan bruge forskellige
arkivtyper, og hvordan læserens fokus
ændrer det der bliver læst. Specielt vil
foredraget have fokus på erhvervsarkiver
og de udfordringer der ligger i arbejdet
med lige netop denne slags arkiver.

Tid og sted:
Foredragsaftener den første tirsdag i må
neden kl. 19.00 - 21.30 i Auditoriet, KUC,
Ågade 27, 6000 Kolding. Cafémødeme
finder sted i mødesalen over Kolding
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

Korsør
Slægtshistorisk Forening
Bestyrelse:
Kay-Verner Christiansen, formand, Lindeallé
43, st. tv. 8 3026 6270
E: kv.christiansen@gamil.com
Kirsten Christensen, kasserer, Kjærsvej 10,
4220 Korsør, 8 5837 3263
E: sheba@christensen.mail.dk
Birgit Johansen, 8 2712 6723
Pia Jensen, 8 5837 6017
Benny Hansen, 8 5852 1988
Clara Svendsen, webmaster, 8 2652 6576

Efterårsprogram 2016:
Vi henviser til vores hjemmeside
www.korsoerslaegt.dk

Onsdag 10. august
IT- slægtsforskning
Onsdag 14. september
IT- Slægtsforskning

Torsdag 13. oktober
IT- slægtsforskning
Onsdag 9. november
IT- slægtsforskning

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.

Kontingent:
200 kr., par 300 kr. - Gæster pr. foredrag
35 kr.
Tid og sted:
Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade, kl. 19.00.

Hjemmeside:
www.korsoerslaegt.dk

Morsø
Slægtshistoriske Forening

Bestyrelse:
Gunhild Olesen Møller, formand, Strædet 38,
7990 0. Assels S 2332 9210 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.
Alternativt kontakt Kirsten Sanders

Nordvestjysk
Slægtshistoriske Forening
Bestyrelse:
Hans Toudal, formand 8 2629 7467
Jens Erik Villadsen, næstformand 8 2222 5308
Carsten Kamuk, kasserer 8 9743 5529
Per Trojelsgaard Larsen, sekretær 8 9742 7448
Per Nørgaard Laugesen, webmaster
8 2040 9299
Kontakt Ringkøbing-Skjern: Jette Thorninger
8 9732 2706
Grete Lybæk 8 9732 3110.

Torsdag 29. september 2016 ’
Holstebro Museum.
Jævne folks levnedsbeskrivelser v/ Asbjørn
Romvig Thomsen, Viborg PHD. Arkivar
Rigsarkivet i Viborg. (FU), Holstebro
Museum, Museumsvej 2, 7500 Holste
bro. Hvor findes de arkivalske bidrag, der
tilsammen danner biografien eller levneds
beskrivelsen for vore aner?

Torsdag 27. oktober 2016
Holstebro Museum.
Vækkelser og vækst i Vestjylland v/ Per
Lunde Lauridsen, Museumsinspektør
v/ Ringkøbing-Skjern Museer. (FU). I
1700-tallets stavnsbånd- og standsam
fund formåede bondesønner et o.s.v.
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Onsdag 16. november 2016
Dejbjerglund Efterskole, Skjern

FamilySearch, Mormonernes database
v/ Bodil Grove Christensen, Aulum,
Skolelærer på Aulum Byskole og tjene
stemissionær for Familysearch.org. (FU).
FamilySearch. Denne aften får vi et over
blik over, hvad siden indeholder, og gode
tips til at få mere ud af vore søgninger.
Torsdag 24. november 2016
Holstebro Museum
Kroernes historie v/ historiker, cand.
mag. Steen Ivan Hansen, Aarhus. (FU).
Kroernes historie er fuld af spænding og
dramatik og af Danmarkshistorie. Erik
Klipping udstedte den første forordning
om privilegerede kroer. Kroernes historie
er nøje sammenvævet med vejenes histo
rie, med færgestedernes og ikke mindst
med postvæsenets historie.

Medlemsaftener
Holstebro på Aktivitetscentret, Dan
marksgade 13A - Lokale E. Uformelle
aftener med fri diskussion afholdes
torsdage den 15. september, 13. oktober
og 16. november. Projektor og trådløst
internet til rådighed. Medbring evt. egen
PC eller data på USB-stik, hvis du vil vise
noget.

Medlemsaftener workshop nu i
Ringkøbing:
Huset Venture, Birkmosevej 20, 6950
Ringkøbing. Uformelle aftener med
fri diskussion afholdes torsdage den
1. september, 6. oktober, 3. november
og 1. december. Trådløst internet er til
rådighed.
Kursusvirksomhed
Undervisning i edb-programmer til
slægtsforskning: Vi afholder lejlighedsvis
workshop i Legacy på Holstebro Muse
um og Brother’s Keeper på Dejbjerglund
Efterskole. Det foregår enten en aften
eller en lørdag fra kl. 9.30 til ca. 16. Der
er begynder- og fortsætterhold. Der med
bringes egen bærbar PC. Kursusgebyr
kan påregnes.
Vi arrangerer tillige løbende kortere
og længere kurser i slægtsforskning for
begyndere og fortsættere under LOF.
Kurserne afvikles i Holstebro, Struer,
Skjern, Ringkøbing, Videbæk m.fl. byer.
Læsegrupper:
Interesserede medlemmer kan samles i
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mindre grupper, hvor man hjælper hin
anden med at tyde ”hieroglyfferne”. Det
foregår oftest i dagtimerne på Aktivitets
centret 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 Huset Ven
ture, Birkmosevej 20, Ringkøbing.
Kontingent:
175 kr. pr. husstand

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

Slægtshistorisk
Forening for
Odderegnen

en grundig gennemgang af dem og frem
gangsmåden til at finde dem på nettet.

Tirsdag 6. december 2016
Holder vi som sædvanlig juleafslutning
med gløgg, æbleskiver, kaffe/te og brun
kager, og julehygger med julesalmer og
julehistorie samt lidt slægtsforskersnak
hen over bordet.

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 kr. 40 for
medlemmer og kr. 50 for ikke medlem
mer

Hjemmeside:
www.slaegtodder.odderweb.dk - E: slaegtodder@hotmail.com. Bestyrelsesmed
lemmerne kan kontaktes via foreningens
mail-adresse.

Slægtsforsknings Foreningen

Odense
Bestyrelse:
Erik Jensen, formand
Niels Aage Holmgaard, næstformand
Ivan Pedersen, kasserer
Jette Sørensen, sekretær
Ragnhild Laumark, bestyrelsesmedlem

Torsdag 1. september 2016
Så starter vi igen på en ny sæson og hå
ber som sædvanlig, at I har noget af jeres
arbejde med, som vi kan hjælpe med at
finde løsninger på. Evt. fortælles om nyt
på slægtsforsknings-området eller andre
spændende ting.

Onsdag 5. oktober 2016
Foredrag af Adjunkt Svend Erik Christi
ansen om emnet: ”Nyt inden for slægts
forskning på Internettet”. Der sker rigtig
meget inden for dette område, så mød op
og bliv ajour om emnet.
Torsdag 3. november 2016
Foredrag af Ulrich Alster Klug om em
net: ”Lægdsruller og hvordan man finder
data i dem på Internettet”. Mød op og få

Bestyrelse:
Jytte Skaaning, formand og foreningens
repræsentant i Byhistorisk udvalg, Vinkælder
vej 6A, 5000 Odense C. « 6614 8877
E: formand@odenseslaegt.dk
Ann Krukow, næstformand
E: naestformand@odenseslaegt.dk
Ann-Dorte Aabjerg Jensen, kasserer,
8 2220 0647 E: kasserer@odenseslaegt.dk
Torben G. Rasmussen, sekretær, 8 4016 7809
E: sekretair@odenseslaegt.dk
Jørgen Andersen, medlem,
8 5115 6613 E: medlem1@odenseslaegt.dk

Onsdag 31. august (FU)
Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen:
Kort og andre data. Geodatastyrelsen
rummede en række arkivalier, som er af
interesse for slægtsforskeren. Efterhån
den kan man finde og gratis downloade
en række af dem fra nettet. Foredraget vil
gennemgå de vigtigste kort og arkivalier,
med særlig henblik på slægtsforskning.
Arrangør: Slægtshistorisk Forening,
Odense.

Onsdag 28. september (FU)
Johnny Wøllekær, ph.d. og arkivar ved
Stadsarkivet: Odensedatabasen og socia
le arkivalier. Hvad kan Odensedatabasen
fortælle om dine forfædre? Johnny Wøl
lekær vil fortælle om databasen, hvordan
den bruges og om hvordan man kan fin
de slægtninge, der har levet i fattigdom.
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2,
5000 Odense C. Arrangør: Slægtshisto
risk Forening, Odense.
Torsdag 13. oktober
Jørgen Green: Slægtsforskning i hærens
og søværnets arkiver. Forfatter og fore
dragsholder Jørgen Green vil fortælle om
hærens og søværnets udvikling frem til
1920 og gennemgå de vigtigste arkivalier
i hærens og søværnets arkiver. Jørgen
Green har skrevet flere bøger for slægts
forskere og er en god formidler af sin
store viden. Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 26. oktober
Medlemmernes fortælleaften. Denne
aften vil vore medlemmer få lejlighed til
at dele deres slægtsforskningsresultater
med hinanden. Du er også velkommen til
at tage udgangspunkt i et arvestykke, et
billede eller et konkret dokument fundet
på arkivet eller i personligt eje. Kontakt
Jytte Skaaning, så vi i god tid kan koordi
nere aftenens bidrag.
Tirsdag 8. november
Pia Fris Laneth, journalist og forfatter:
Da kvinder og tyende blev borgere.
Kvinderne og tyendet, der for godt 100 år
siden fik stemmeret. Det var en ordent
lig øretæve til det patriarkalske system,
hvor kvinder var underlagt mænd, først
faderen, så husbonden og til sidste ægte
manden. Mandligt tyende, bondekarle og
håndværkssvende, der boede hos deres
mester, fik stemmeret samtidig med
kvinderne. Arrangør: DIS-Odense.

Onsdag 30. november (FU)
Anne Sofie Boye Hansen, historiker,
slægtsforsker og medlem: Var der uden
landske landarbejdere på Fyn i perioden
1875-1910? Anne Hansen har studeret de
tre sydøstfynske sogne Gislev, Langå og
Svindinge sogne. Her skal vi følge nogle
af de udenlandske piger og drenge, som
folketællinger, tyende- og pasprotokoller
giver oplysninger om. Arrangør: Slægts
historisk Forening, Odense.
Onsdag 7. december Gotisk værksted
Har du også gotiske tekster, du ikke har

kunnet få hjælp til andre steder, så med
bring dem denne aften, hvor bestyrelsen
vil hjælpe, når teksterne læses i fælles
skab. Julehygge.

lidt om fremtidens renovering. Herefter
serveres kaffe og kage, som vi betaler
hver for sig. Kaffe og kringle koster 52 kr.
Fælleskørsel kan arrangeres.

Onsdag 25. januar 2017
Generalforsamling ifølge vedtægter.

Tirsdag 4. oktober (FU)
Mette Guldberg, forsknings- og formid
lingschef, Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Esbjerg: “Det er Kvindernes Arbejde
at strikke Strømper til Karlene i deres
Fritid”. Så enkelt kunne det udtrykkes
i 1800-tallet. En stor del af kvindernes
arbejde var ens landet over, men der
var også egnstypiske produktioner af
varer til salg, f.eks. jydepotter, lærred og
kniplinger. Disse mange gøremål belyses
i foredraget.

Tid og sted:
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
Kultur- og Idrætshus (Bolbro Skole), Sta
dionvej 50,5200 Odense V, Indgang K.
Gratis parkering i skolegården. Kaffe/the
kan købes ved de almindelige møder.
Snakke dag:
Rigsarkivet, Odense, se hjemmesiden
www.odenseslaegt.dk.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer 125 kr., par 175 kr.
for foreningens tilbud og SLÆGTEN to
gange årligt.
Hjemmeside:
www.odenseslaegt.dk

Tirsdag 25. oktober
Internetworkshop. Vi kigger på vigtige si
der, herunder Arkivalieronline og Daisy,
og udveksler erfaringer. Alle er velkomne
til at byde ind med viden om gode sider
og funktioner.

Tirsdag 15. november (FU)
Magne Juhl, overlæge: Jordemødre. Ek
samensprotokollen for jordemoderskolen
i København er afskrevet fra dens start
i 1739 til og med 1920, og oplysninger
herfra om de 4630 jordemødre vil blive
beskrevet. Udenfor København fandt
også uddannelse af jordemødre sted.
F.eks. blev der uddannet jordemødre i
Ribe, Viborg og Aalborg.

À < Slægte- og QEgnsbistorisk
gj jforening Zaubers

Bestyrelse:
Preben Dammeyer, formand, Hyacintvej 8,
8930 Randers NØ 8 8642 9887
E: p.dammeyer@dn.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

Tirsdag 13. september
Besøg på Hvidsten Kro. Vi mødes på
kroen, hvor Hans Nejsum vil fortælle
om dens brogede historie. Vi skal høre
om kroens flytning og om Fiil-slægten
og de dramatiske begivenheder under 2.
verdenskrig. Foredraget afsluttes med

Tirsdag 6. december
Julemøde. Gotiske julehistorier og andre
opgaver. Vi omdeler historier, der er
skrevet med gotisk bogtryk og håndskrift
og skiftes så til at læse op. Bagefter hyg
ger vi os over den traditionelle julekaffe
og kager, som foreningen er vært ved.

Tid og sted:
Arrangementerne finder sted kl. 19 i
Fritidscenteret, lokale 8,1. sal. Vesterga
de 15, Randers, hvis ikke andet er anført.
Den 3. mandag kl. 15-17 i månederne
januar - april og september - november
hjælper vi med slægtsforskerproblemer
på Randers Bibliotek, Stemannsgade 2,
Randers. Alle er velkomne.
Kontingent:
Kr. 160 for aim. Medlemskab og kr. 240
for familiemedlemskab (arrangementer
og Slægten)
Hjemmeside:
www.slaegtranders.dk
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Roskildeegnens
Slægtsforsker
forening

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

Tirsdag 13. september
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
adgang til internettet.

Tirsdag 11. oktober
Martin Bork mag. art i historie. ”Socia
le relationer blandt landboerne” Den
almindelige befolkning har kun sjældent
efterladt sig egne skriftlige kilder, men
alligevel kan vi lære dem at kende ved at
kombinere kilderne systematisk. Det er
faktisk forbavsende, så tæt vi kan komme
på de enkelte menneskers holdning til
hinanden og deres omgivelser.
Tirsdag 8. november
Rigsarkivar Asbjørn Helium. ”Rigsarki
vet - i går, i dag og i morgen” Gennem de
seneste år er der sket store forandringer
på Rigsarkivet, forandringer, der også
har haft stor betydning for slægtsforske
re. Bl.a. har den digitale udvikling givet
lettere og hurtigere adgang til mange
arkivalier. Rigsarkivet og de forandrin
ger, der er sket med hovedvægten lagt på,
hvad de har betydet for den almindelige
slægtsforsker, og de nye muligheder, de
har givet.
Tirsdag 13. december
Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge,
bestyrelsen vil søger for kaffe og hjem
mebagt kage. Tilmelding til sekretæren
senest d. 10. december
Tid og sted:
Hvis ikke andet er nævnt holdes møder
ne kl. 19.30 på Kildegården, Helligkors
vej 5,4000 Roskilde
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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 8 2064 7318 E: karin.f@slaegt2610.dk
Edvin Bolsmand, næstformand, 8 3641 0807
E: ebolsmand@slaegt2610.dk
Flemming Nordquist Johannesen, kasserer,
Tårnvej 714,1 tv, 2610 Rødovre 8 2346 5416
E: fnj@slaegt2610.dk
Anni Johansen, sekretær, 8 2299 6490
E: annjo@slaegt2610.dk
Annette Vandsøe Andersen, 8 2087 9494
E: annettepia@live.dk

Vores efterårsprogram er desværre ikke
helt klar, vi henviser til vores hjemmesi
de www.slaegt2610.dk
Tid og sted:
Vi holder møder onsdag i lige uger kl. 10
- 12 på Rødovregård, Kirkesvinget. 2610
Rødovre

Slægtsforskerne i

Tirsdag 20. september 2016
Rigsarkivar Asbjørn Helium, Rigsarkivet.
”1 går, i dag og i morgen”. Gennem de
seneste år er der sket store forandringer
på Rigsarkivet forandringer, der også
har haft stor betydning for slægtsforske
re. Bl.a. har den digitale udvikling givet
lettere og hurtigere adgang til mange
arkivalier. Rigsarkivar Asbjørn Helium
vil fortælle om Rigsarkivet og de foran
dringer, der er sket, med hovedvægten
lagt på, hvad de har betydet for den
almindelige slægtsforsker.

Tirsdag 25. oktober 2016
Erik Kann Seniorkonsulent ved Kennedy
Centret under Juliane Marie Centret på
Rigshospitalet. Hvad døde Maren af? Om
dødsattester, jordemoderprotokoller og
en masse andre kilder. Du er slægtsfor
sker, og du har fundet en masse aner.
Du ved bl.a., hvornår de blev født, og du
ved hvornår de døde. Men hvad døde de
egentlig af, hvordan forløb dine aners
fødsel, kom hoved eller benene ud først,
blev der kaldt læge osv. Osv.?
Tirsdag 15. november 2016
Niels Nybo Jakobsen. Leder af Slægtshi
storisk Center, Fredericia (mormonerne)
holder foredrag om: De efterhånden
mange tilbud, som Slægtshistorisk
Center kan tilbyde os slægtsforskere. Der
er flere nyheder, og vi vil orientering,
om hvordan vi kan udnytte disse nye
muligheder.

Tirsdag 13. december 2016
Julemøde. Bemærk foregår i Lunden

Der er studiekreds i gotisk læsning. 30.
august og 4. oktober
Grundlæggende slægtsforskning. 6. sep
tember og 29. november

Silkeborg

Gennemgang af div. Slægtsforsknings
programmer. 1. november

Bestyrelse:
Bent Nymand, formand, Teglgårdsparken 42,
8882 Fårvang 8 8687 1844
E: inbe@fiberpost.dk
Torben Skov, næstformand, 8 8682 9838
E: torben.peter.skov@mail.dk
Ole Porup, kasserer, Løvfaldsvej 38,8600 Silke
borg 8 2467 2233 E: oleporup@hotmail.dk
Birgit Pedersen, sekretær, 8 2789 9283
E: birgitp@oncable.dk
Grethe V. Hansen, 8 8681 5062
E: grethe@privat.dk

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,
& 4752 0698 E: hchr@mail.tele.dk
Christian Krogsgård, næstformand,
8 4731 2861 E: chr40@c.dk
Torben Christensen, kasserer, 8 6166 7006
E: totskibby@gmail.com
Britta Jensen, bestyrelsesmedlem,
& 4752 8096 E: j-p-j@mail.dk
Kirsten Henriksen, sekretær, 9 4752 8409
E: kirsten.henriksen@nypost.dk
Carl Guldbjerg Jensen, webmaster
8 2218 4217, E: cg@carlguld.dk

Medlemsmøder
Kl. 14-16 tirsdage: 20/9,18/10,15/11 på
Skibby Fritidscenter.

Gotisk læsning
Kl. 14-16 tirsdage: 13/9,11/10, 8/11 på
Skibby Fritidscenter.
Legacy
Kl. 14-16 onsdage: 28/9, 26/10, 23/11 på
Skibby Fritidscenter.

Sommerudflugt:
Rosenborg slot.

Arrangementer og ændringer:
se hjemmesiden.
Kontingent:
125 kr. for enkeltpersoner/175 kr. for
ægtepar.
Hjemmeside:
www.skibbyslaegt.dk

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

Onsdag 14. september kl. 19.00
”Kloge koner og folkemedicin.” Folklorist
Charlotte S.H. Jensen, Statens Arkiver
og Nationalmuset. En introduktion til
folkemedicin og kloge folks virksomhed.
Hvilke typer af kloge koner har der ek
sisteret i Danmark, og hvad baserede de
deres virksomhed på?
Onsdag 5. oktober kl. 19.00
”De hvide busser” Mette Boritz, Overin
spektør, Ph.d. / Manager of Education
and Exhibitions.
Lørdag 5. november kl. 9.30-15.15
Slægtsforskerdag i Herlev Medborger
hus. Tema: Forfædrenes transportmu
ligheder”. 3 fine foredrag. i.”Rejsende til
lands og til vands i 18- og 1900-tallet”.
Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.
Rigsarkivet København. 2. ”Jernbanens
mennesker”. Lars Bjarke Christensen 3.
”Københavns Sporvogne - fra luksus til
hverdag”. Forfatter, redaktør B.A. Flem
ming Søeborg”. Læs mere samt tilmel
ding på foreningens hjemmeside.

Onsdag 9. november kl. 19.00
”Kampen om magten i 1700-tallets køben
havnske gader”. Professor i historiker og
forfatter Ulrik Langen: Med udgangspunkt
i bogen ”Hundemordet i Vimmelskaftet”
fortæller Ulrik Langen om livet og ikke
mindst konflikterne i 1700-tallets kø
benhavnske gader. Med afsæt i en større
opløbssag fra 1781 vil Ulrik Langen afdæk
ke uafklarede territoriale stridigheder og
gammelt nag i det københavnske byrum.

Onsdag 7. december kl. 19.00
”Vore medlemmer fortæller”. Denne
aften for vore medlemmer lov til selv at
komme med indlæg. Har du noget du har
oplevet og fundet gennem din slægts
forskning og gerne vil fortælle til videre,
har du chancen denne aften. Skriv i
forvejen til A.M. Krogh-Thomsen.

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, 8 4390 8060
E: ingrid@bnielsen.eu
Jytte Rasmussen, kasserer, 8 2832 4242 E:
kasserer@sydslaegt.dk
Lisbet Larsen, næstformand, 8 4615 0571
E: naestformand@sydslaegt.dk
Vivi Bruhn Jørgensen, sekretær, 8 5180 3212
Bjarne Fallesen, 8 4390 4588

Mandag 5. september
Rundvisning på Stadsarkivet i Køben
havn kl. 15. Tilmelding til Bjarne Fallesen
bjfallesen@mail.dk senest 22. august
2016. INTET AFTENMØDE
Mandag 12. september
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15
Mandag 19. september
Tema: Evaluering af rundvisning på
Stadsarkivet og snak om vores biblioteks
indhold v/alle
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Mandag 26. september
Spørgeaften - vi hjælper hinanden
Mandag 3. oktober
Foredrag: De sindssyge og de døde v/
Michael Dupont
Mandag 10. oktober
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15
Mandag 17. oktober
Tema: Forfædre der blev ramt af pest og
kolera v/alle
Mandag 24. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden
Mandag 31. oktober
Spørgeaften - vi hjælper hinanden

Mandag 7. november
Foredrag: ”Hr. Anders i Vartov” en
usædvanlig præst i København i årene
1637-1679 v/ Bjørn Westerbeek Dahl
Mandag 14. november
Gotisk læsning kl. 13 og 14.15
Mandag 21. november
Tema: Maglebrændemordet v/ Christen
Henriksen og nogle af hans kursister
Mandag 28. november
Spørgeaften - vi hjælper hinanden
Mandag 5. december
Juleafslutning med gløgg og julestue. Til
melding senest 24. november. Pris 25 kr.

Desuden har vi diverse ikke planlagte
arrangementer efter aftale.
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
Egernsund & 7444 2383 E:nic@egemsund.dk
Bent Pawlowski, næstformand
Margit Hansen, kasserer, Smedevænget 20,
Guderup, 6430 Nordborg & 7445 8184
E:margit@markur.dk
Hanne Christensen, sekretær, & 7442 2113
E: skriver@shfs.dk
Ingeborg Kraft
Karin Clausen
Tage Lahn Sloth

Lørdag 24. september 2016,
kl. 10.00-ca. 16.00
Slægtsforskertræf og 35 års jubilæum.
På Slægtsforskertræffet vil der være
udstilling af slægtsforskning, foredrag,
”Slægtsforsker-Café”, mulighed for gode
råd og tips samt ikke mindst hyggeligt
samvær med andre slægtsforskere. Alle
interesserede fra hele landet opfordres
til at deltage. Læs mere på foreningens
hjemmeside www.shfs.dk eller kontakt
sekretæren.

Samme dag, kl. 13.30-ca. 15.30
Foredrag: ”En rejse i Slesvig blandt
gejstlige og andet godtfolk” ved Peter N.
Oest, Bramming, der beskriver foredra
get således: ”1 år 2000 blev jeg grebet
af slægtsforskningen, og med udgangs
punkt i min forfader Johan Georg Oest,
præst på Sundeved, førte opsporingen af
aneme mig rundt i landsdelen. Hvordan
gik det præstens 12 børn, og hvordan
afsætter en fattig præst sine mange
døtre, er blot nogle af de ting, der bliver
afklaret i vores spændende arbejde, som
også viser familiens funktion som socialt
sikkerhedsnet”.
Torsdag 13. oktober 2016, kl. 19.00
Vagtmester Leo Vinther Pedersen, Rigs
arkivet Aabenraa, fortæller om ”Brug af
Kort, Matrikel og Matrikelkort i Slægts
forskning”. NB: Arrangementet afholdes
på Rigsarkivet Aabenraa, Foredragssa
len, Haderslewej 45, 6200 Aabenraa.
Torsdag 27. oktober 2016,
kl. 19.00-ca. 21.30
”Medlems- og kontaktmøde”, hvor ordet
og emnet er frit. Her er mulighed for at
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tage et emne op, det kan f.eks. være en
ide til en studiegruppe eller et kilde
indtastningsprojekt, problemer med
Daisy, gotisk skrift eller efterlyse en ide
til, hvordan et bestemt slægtshistorisk
problem kan løses. Har du en ane eller
et emne, som du gerne vil fortælle andre
om, så har du chancen på dette møde.
Tag noget af din slægtsforskning eller an
det i tilknytning til slægtsforskning med.
det kan f.eks. være en anetavle, fotos, et
godt link eller en spændende artikel eller
bog, som du synes andre skal høre om.
Onsdag 9. november 2016, kl. 19.00
Foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa: ”Sanitetssoldat på Øst
fronten 1915”. Vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev var tysk soldat i 1915.
Han oplevede østfronten i grænseområ
det mellem Litauen, Polen og Rusland. I
hundredvis af breve og tegninger til fami
lien skildrede han slagmarkernes gru.
Han så ødelagt herlighed på storgodser, i
kirker og klostre og oplevede bøndernes
liv i de jævne bondestuer. Foredraget vil
fremdrage en ualmindelig krigshistorie.
Udover de ovennævnte møder arrange
rer foreningen også en række møder og
kurser, 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 i løbet af sommeren 2016.
Følg med på foreningens website www.
shfs.dk for andre arrangementer og evt.
ændringer.
Sted:
Medmindre andet er oplyst afholdes
arrangementerne på Sønderborg Biblio
tek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Indgang og P-plads via Ahlmannsvej.
Møderne er - som hovedregel - åbne
for ALLE interesserede, dog således at
gæster (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
kassereren.

Hjemmeside:
www.shfs.dk

Trekantområdets
Slægtshistoriske
Forening
; yortnint

Bestyrelse:
Jesper Ratjen, formand, Majvænget 66,
Bramdrup, 6000 Kolding 8 7551 8063
E: j.ratjen@stofanet.dk
Kai Aurbo, næstformand, webmaster, redaktør,
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,
8 7594 0810 E: bruun-toft@mail.dk
Hanne Olsen, forlystelsesråd, 8 4041 1879
E: hannejonolsen@gmail.com
Bente Mikkelsen, moccamester,
E: bentenogi@gmail.com

Lørdag io. september
Sensommerudflugt til ”Frøslevlejren”,
Frøslev og Kobbermølle Industrimuse
um, Wassersleben. Tilmelding og pris: Se
udsendt ”Flyer” og hjemmesiden

Mandag 12. september
Steen Ivan Hansen, cand.mag. (FU) Kro
ernes historie. Det er farligt at rejse sådan
har det altid været, men i gamle dage var
det også besværligt og langsommeligt. De
privilegerede kroer skulle give rejsende
gode og sikre muligheder for overnatning
og forplejning. Vi ser på kroernes historie
og lidt på vejene gennem tiderne.
Onsdag 21. september
Slægtstemaaften ved medlemmerne og
bestyrelsen. Fortæl om din egen slægts
forskning. Vi sætter os i smågrupper
og fortæller, hvad vi hver især arbejder
med og hvordan. Efter kaffen øver vi os i
gotisk læsning.

Mandag 10. oktober
Gitte Bergendorff Høstbo, genealog, BA i
historie (FU), Udvandringen fra Sverige.
Hvorfor udvandrede 1/3 del af Sveriges
befolkning (ca. 1,3 millioner) i 1800- og
1900 tallet, og hvor tog de hen. Mange
ville til Amerika, men flere strande i Dan
mark. Vi ser på hvordan det gik dem der
udvandrede og fortæller deres historier,
samt hvor vi kan finde informationer på
nette der kan give os et hint om hvordan
vi finder oplysninger om de udvandrede.

Onsdag 26. oktober
Besøg på »Københavns Stadsarkiv«, hvor
vi får rundvisning og får lejlighed til selv
at arbejde med de københavnske kilder.
Besøget kan suppleres med / erstattes
af besøg på Rigsarkivet på egen hånd.
Klokkeslet, tilmelding og pris vil fremgå
af vores hjemmeside.

Mandag 14. november
Magne Juhl, fhv. overlæge, lic.med.,
Viborg (FU). Uddannelse af jordemødre i
Danmark før 1920; uddannelse og kilder.
I eksamensprotokoller, der er bevaret
siden 1739, er nævnt 4630 jordemødre,
som indtil 1920 fik eksamen fra jordemoderskolen i København. Nogle blev tidligt
i perioden uddannet hos stiftsfysici.
Magne Juhl har opbygget en personal
historisk kildesamling, som delvis kan
ses på www.viborgslaegt.dk under hans
medlemside.
Onsdag 23. november
Slægtstemaaften ved Bestyrelsen, Medie
stream og gotisk læsning. Vi søger efter
personalhistoriske oplysninger i Stats
bibliotekets indscannede aviser.

Mandag 12. december
Erik Kann, kommunikationskonsulent,
Rigshospitalet-Glostrup Hospital (FU).
Blandt slagsbrødre, uægte børn og redeli
ge bønder og borgere, eller noget om
anvendelsen af reviderede regnskaber.
Efter 1660 opkrævedes skatter og afgifter
til staten af landets mange amtsstuer,
som indsendte behørige regnskaber med
detaljerede bilag til revision i centralad
ministrationen. Før de ældste kirkebøger
er disse ofte de eneste kilder.
Tid og sted:
Møder afholdes 2.mandag i månederne
september-april. Ofte i samarbejde med
FU. De begynder kl. 19.15 og afholdes på
Lokalhistorisk Arkiv, Frederik Ill’s Vej
6, Fredericia Mødelokalet er åbent fra
kl. 18.30, således at der er lejlighed til
slægtssnak og til at benytte foreningens
bibliotek. 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:
Anton Dorph-Petersen, formand, Heliosvej 43,
7100 Vejle 8 7583 7691
E: anton@dorph-petersen.dk
Torben Bank Sørensen, kasserer,
Jellingevej 137,7100 Vejle 8 3171 0925
E: torben@polsterbo.dk
Anneth Johansen, sekretær, 8 4054 3721
E: erik-anneth@hotmail.com
Leif Madsen, 8 2680 4198 E: leif-m@email.dk
Karin Møller Christensen, 8 4163 0391
E: karin2@godmail.dk

Tirsdag 6. september
Bettina Buhl, museumsinspektør og for
fatter holder foredrag om: ”Hvad spiste
vores forfædre?” - Bettina Buhl arbejder
med forskning og formidling af måltidets
kulturhistorie på Dansk Landbrugsmu
seum. Er forfatter til bogen: ”Det danske
måltid i 15.000 år”.
Tirsdag 4. oktober (FU)
Per Lunde Lauridsen, museumsinspek
tør holder foredrag om: ”Rakkere og
natmandsfolk fortællinger om udstødte
mennesker. Tatere, kjæltringer eller
skøjere, et ukært barn har mange navne.”
I perioden fra 1500-tallet til starten af
1900-tallet blev en særlig gruppe menne
sker i Danmark behandlet som kasteløse
og urene. Mennesker som udførte uær
lige opgaver såsom fjernelse af selvdøde
dyr eller som bødlens hjælpere blev
marginaliseret og udstødt af samfundet.
Tirsdag 1. november (FU)
Peter Wodskou Christensen, vagtmester
på Rigsarkivet holder foredrag om: ”Ple
jebørn, tyveknægte og andre skæbner...”
Peter Wodskou fortæller historier fra
egen slægtsforskning. Eksemplerne
tager udgangspunkt i aner, som i første
omgang syntes umulige at komme videre
med. Men ved ihærdig søgen i mindre
benyttede arkivfonds er det lykkedes at
finde nye, både spændende og bevægen
de oplysninger i slægtshistorien.
Tirsdag 6. december
Julemøde. Webmaster Peder Udesen vil
gennemgå de mange links på foreningens
hjemmeside og demonstrere indholdet af
disse spændende links. 1-2 medlemmer
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vil fortælle lidt om deres slægtsforskning.
Ellers er det medlemsaften, hvor vi hyg
ger os og hjælper hinanden med slægts
forskningen. Så husk at tage computeren
med!
NB! - NB!
Som noget nyt vil vi prøve hjælp til nye
og kun lidt øvede slægtsforskere, hvor
2-3 erfarne slægtsforskere vil undervise.
De 2 første planlagte dage er onsdag d.
12. oktober og onsdag d. 16. november
- begge dage kl. 9,00 - 11,00. Undervis
ningen finder sted på Vejle Stadsarkiv.

Vi prøve at få arrangeret en udflugt til
Slægtshistorisk Center i Fredericia i løbet
af efteråret. Nærmere besked vil blive
sendt til medlemmerne senere samt an
nonceret på foreningens hjemmeside.
Tid og sted for møder:
Hvor intet andet er nævnt, holdes
møderne kl. 19.15 i Vejle Stadsarkiv,
Vedelsgade 17, 7100 Vejle. Eventuelle
programændringer vil blive meddelt på
foreningens hjemmeside.

Kontingent:
150 kr. pr. person pr. år. Gæster 50 kr.
Hjemmeside:
www.lokalarkiver.dk/vejle/vsf

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:00
Mette Gundel: Hun fortæller om bødlens-,
rakkernes og natmændenes arbejde, som
blev betragtet som urent og uærligt, og som
medførte total isolation i det offentlige rum.
Endvidere fortælles også om en anden ud
stødt befolkningsgruppe: De omvandrende
pæredanske kæltringer, som i over 300 år
vandrede hjemløse rundt på hedeområdeme
i Jylland med deres kvinder, børn og gamle.

Tirsdag den 15. november 2016
kl. 16:00
Udebesøg til Den reformerte Kirke. Til
melding efter først-til-mølle-princippet,
medlemmer har fortrinsret. Vi mødes i
Gothersgade 109 kl. 16:00.
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 foredrags
aftener vil de øvrige tirsdage veksle mellem
temaaftener og klubaftener hvor vi hjælper
hinanden. På temaaftener 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.

Slægtshistorisk
forening for
Vestegnen

Tirsdag 27. september 2016
kl. 19:00
Hans Peter Poulsen: Skolernes arkivali
er giver oplysninger om både elever og
skoleholdere. Foredraget forsøger at give
et overblik over materialet, der er spredt i
mange arkiver, og vil vise eksempler.
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Onsdag 14. september 2016 kl. 19.00
Medlemsmøde. Løgstør GI. Skole, Østerga
de 5 (i gården). Fælles emne: Hvad kan vi
som slægtsforskere finde på lokalarkivet?
Finn Jensen fra Lokalarkivet vil fortælle om
arkivet
Onsdag 28. september 2016 kl. 19.00
Foredrag på Vesthimmerlands Museum,
Aarsflille sal) (FU). Emne: Fra fæstebon
de til prioritetsbestyrer. Om landbrugets
udvikling fra ca. 1730 til 1850 med fokus på
kilder af interesse for bl.a. slægtsforskere,
v/ Jørgen Dichmann Rasmussen, Arkivle
der på Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Mandag 10. oktober 2016 kl. 19.00
Medlemsmøde. Farsø skole, indgang fra
hovedindgangen på C.R.Brixvej og oppe på
1. Sal. Fælles emne: Lidt om slægtsbøger og
indbinding af samme v/ Johnny Johansen,
Aalestrup.

Lørdag 29. oktober 2016 kl. 9.00
Tur til Rigsarkivet i Viborg. Samkørsel
forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys
ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor
mange du har plads til i bilen, eller oplys
om du ønsker kørelejlighed.

Onsdag 9. november 2016 kl. 19.00
Foredrag på Vesthimmerlands Museum,
Aars( lille sal) (FU). Emne: Skifteafholdelse
og arveregler, v/ Anton Blaaberg, Viborg

Hjemmeside:
www.sfv-glostrup.dk

Bestyrelse:
Yrsa Holm Kristensen, formand, Poppelhusene
33, 2600 Glostrup ® 4344 9741
E: flyr@mail.tele.dk
Hans Mølgaard, næstformand, S 2481 7420
E: hans.molgaard.markvej@gmail.com
Annie Aabin, kasserer, Havrens Kvt 4 B, 2620
Albertslund 9 4364 4469 E: annie@dkdata.dk
Niels Holger Jensen, sekretær,
8 4159 3346 E: nhjensen@live.dk
Kay Høier, « 4364 3378
E: hoeier.slaegtsf@gmail.com

kan måske ses som en optakt til foredraget
med Anton Blaaberg)

Vesthim merland

Tirsdag 29. november 2016 kl. 19.00
Medlemsmøde. Løgstør GI. Skole, Øster
gade 5 (i gården). Fælles emne: Lidt om
hvordan vi finder matrikelkort på nettet.

Bestyrelse:
Elin Jakobsen, formand, Løgstør ® 2299 8268
E: jakobsen.elin@gmail.com
Bodil Klitgaard, næstformand, Hvalpsund
9 6126 1465 E: bodil461@hotmail.com
Lis Thomsen, kasserer, Aars 9 5196 2292
E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Peter Olsen, sekretær, Thisted 9 25151647
E: peter.olsen@skolekom.dk
Lillian Frimor, Homum 9 98661103
E: loghjfrimor@live.dk

Medlemsmøderne:
Alle medlemsmøderne starter vi fælles.
Derefter deler vi os op efter behov. Med
bring selv kaffe/te til disse møder.
Vi har slægtsforsker café-arrangementer
i Aars, Løgstør og Hvalpsund. Datoerne
vil stå på vores hjemmeside. Se desuden
aktivitetskalenderen for Ældre Sagen og
følg vores hjemmeside.

Torsdag 25. august 2016 kl. 19.00
Medlemsmøde. Farsø skole, indgang fra
hovedindgangen på C.R.Brixvej og oppe
på 1. Sal. Fælles emne: Lidt om skifter og
hvor vi finder skifter (Peter eller Bodil ) -

Kontingent:
200 kr. pr husstand

Husk: tilmelding til foredrag og ture til
Landsarkivet, senest dagen før kl. 12

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 22. september 2016
Vort eget medlem, tidligere lærer på By
skolen - Helle Hansen vil fortælle os en
god historie om sin barndom på Færge
landet og noget om sin lærergerning

Torsdag 27. oktober 2016
Linda Schwartz Karlsen fra Rødovre vil
fortælle om Lægdsruller og den bedste
måde at finde dem og tyde dem på.
Torsdag 17. november 2016
Jørgen Heiner fra Dannemare vil for
tælle om Christian Steffensens ejendom
Søndergade 2, om huset, dets beboere og
virksomheder.
Torsdag 8. december 2016
Tidl. Købmand Andreas Jørgensen fortæller om sit liv, og om at komme fra
Jylland til Nakskov.
Torsdag 26. januar 2017
Første møde i det nye år

Klub- /arbejdsaftener:
Hvor vi mødes og hjælper og støtter hin
anden i vores slægtsforskning, alle dage
kl. 17.00 til 21.00:
Torsdag 1. september
Torsdag 6. oktober
Torsdag 3. november
Torsdag 1. december
Torsdag 5. januar 2017

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.

Torsdag 3. november
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
SLÆGTSHISTORISK FORENING
FOR VIBORG OG OMEGN
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Bestyrelse:
Kurt Pajbjerg, formand, Skals 8 6130 0369 E:
pajbjerg@energimail.dk
Lene Majlandt, Næstformand/PR-ansvarlig,
Viborg 8 8725 0452 E: lenemajlandt@gmail.com
Grete Pedersen, kasserer, Viborg 8 8661 0868
E: top2viborg@gmail.com
Tove Krog, sekretær, Viborg 8 8667 1099
E: tove-krog@jubii.dk
Else Skovbo Jensen, bestyrelsesmedlem,
Bjerringbro 8 8668 4047 E: esj@privat.dk
Erik Lauridsen, bestyrelsesmedlem, Viborg
8 5180 2599 E: erik.lauridsen@mail.dk
Hanne Ammitzbøll, bestyrelsesmedlem, Tjele
8 2611 1603 E: ammitz@energimail.dk
Karen Straarup, webmaster
E: webmaster@viborgslaegt.dk

Torsdag 1. september
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 15. september
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Torsdag 8. september kl. 19.30
Besøg på Hedeselskabet i Viborg, kl.
19.00-21.00.

Søndag 11. september
Udflugt til GI. Estrup landbrugsmuse
um. Pris 360 kr. inkl. formiddagskaffe,
frokost (eksl. drikkevarer), eftermid
dagskaffe. Kl. 08.30 - 18.00. Afgang
fra parkeringspladsen bag rigsarkivet i
Viborg. Tilmelding til kasseren.

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

Torsdag 13. oktober kl. 19.30
Foredrag. Hans Peter Poulsen, fore
dragsholder. Udvandringen til USA. Fra
midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede
ca. 10 pct. af den danske befolkning.
Hvem var de, og hvor blev de af? (FU),
Sted: Mødelokale 3, Vesterbrogade 15,
8800 Viborg.

Torsdag 6. oktober kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 17. november
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Torsdag 10. november kl. 19.30
Foredrag. Anders Bloksgaard, museums
direktør. Kapervæsnet 1807-14. Histori
en om statsautoriserede sørøvere langs
de danske kyster, som vrimlede i vore
farvande under englandskrigen for godt
200 år siden.(FU), Sted: Mødelokale 3,
Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
Torsdag 1. december
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 15. december
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Torsdag 8. december kl. 19.30
Foredrag. Winni Ostergaard, forfatter.
Helvig Pedersdatter fra Refs. Helvigs
liv fra fødsel til død. Et broget billede af
høj og lav på hendes vej gennem livet i
1800-årene. (FU). Sted: Mødelokale 3,
Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
Hjemmeside:
www.viborgslaegt.dk hvor man kan
se meget mere om hele programmet,
eventuelle ændringer og andre nyheder.
Nyhedsmail 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.

Torsdag 20. oktober
kl. 10.00-14.00
Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
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Bestyrelse:
Karl Møller Bargisen, formand, Grindstedvej 18,
6870 Ølgod 9 7524 3053 E: kmb@direkte.org
John Bach Thygesen, næstformand,
& 7524 5215 E: medumgaard@gmail.com
Ivar Kristoffersen, Kasserer, ® 9736 8151
É ivarkristoffersen@skjem-net.dk
Birte Vejen-Jensen, ® 7529 7052
E: vejen-jensen@privat.dk
Villy Johnny Baden Madsen, 9 2391 4136
E: vjbm42@gmail.com
Knud Erik Tranberg, & 7524 4509
E: ketranberg@webspeed.dk
Lissi Møller Kristensen, 9 7524 4300
E: fmk@mail.dk

Onsdag 14. september 2016. FU.
Foredrag ved Per Lunde Lauridsen.
”Historien om Rakkerne”. Tatere, kjæltringer eller skøjere, et ukært barn har
mange navne. I perioden fra 1500-tallet
og til starten af 1900-tallet blev en særlig
gruppe mennesker i Danmark behandlet
som kasteløse og urene. Mennesker som
udførte uærlige opgaver såsom fjernel
se af selvdøde dyr eller som bødlens
hjælpere blev marginaliseret og udstødt
af samfundet. Per Lunde Lauridsen er
opvokset i sognet Dejbjerg, som blev
omtalt som hjertelandet for rakkere og
natmandsfolk. Som historiker forsker
han i emnet og fortæller gerne om denne
fascinerende og afskyvækkende del af
danmarkshistorien.

Onsdag 23. november 2016. FU
Foredrag ved Ulrich Alster Klug ”Skifter
ne fortæller”. Skifteretternes efterladte
materialer om fortidens mennesker er
meget omfattende og noget af det mest
spændende at arbejde med. Slægtskaber
er ofte detaljeret beskrevet. Foredraget
giver en overordnet gennemgang af skif
teretternes forhold og arbejde gennem
tiderne, desuden vises ved praktiske
eksempler, hvordan man kan arbejde
med skifterne og komme videre til andre
arkivfonde.

Tid og sted:
Alle arrangementer holdes i Kulturhuset,
Vestergade 5, 6870 Ølgod. Starttidspunkt
kl. 19. Pris foredrag, kaffe og brød 50 kr.
Alle er velkomne.
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Bestyrelse:
Hans Jørn Nielsen, formand, 9 2422 7542
E: hjni@youmail.dk
Flemming Højgaard, næstformand,
9 4079 6462 E: fl.hojgaard@gmail.com
Flemming Pedersen, kasserer, 9 21401120
E: flemmingviking@yahoo.dk
Birgitte Brem, sekretær, 9 2339 5861
E: krabbesholmvej13@gmail.com
Flemming Thrysøe, 9 3190 3023
E: parkvej29@gmail.com

Mandag 5. september.
Overlæge Magne Juhl, Uddannelsen af
Jordemødre før 1920. Eksamensproto
kollen for jordemoderskolen i København
er afskrevet fra dens start i 1739 til og
med 1920, og oplysninger herfra om de
4630 jordemødre vil blive beskrevet.
Udenfor København skete der også ud
dannelse af jordemødre. F.eks. var to af
mine tiptiptipoldemødre uddannet i Ribe
af Stiftsfysikus Andreas Frausing Frisch
i 1792, og i Viborg forsøgte Stiftsfysikus
Rogert og Biskop Tetens at få oprettet en
jordemoderskole. Doktor Berthel Wiechmann i Aalborg var også aktiv.
Mandag 3. oktober
Else Melgaard Jensen og Bodil Wulff
Jensen, Historien om Melgaard i Storvorde. Nordjyllands Historiske Museum har
afdækket 500 års historie på samme gård
i Storvorde - ”Melgaard”. Bodil Wulff
Jensen og Else Melgaard Jensen vil for
tælle lidt om disse udgravninger og hvad
man fandt under arbejdet. Else Melgaard
Jensen vil også fortælle om ”fundet” af
sin slægt, der har boet på gården siden
omkring 1680.
Mandag 7. november
Erik Kann, Seniorkonsulent, Hvad døde
Maren af? En gennemgang af udviklin
gen i sundhedsvæsenet og dertil knyttede
arkivalier, herunder gennemgang i bru
gen af Dødsattester og Medicinalindbe
retninger m.m. Takket være velbevarede
kildematerialer vil det være muligt at fin
de oplysninger om vore aners sundhed og
sygdomme. Spændende, men sjældent
benyttede arkivalier.
Mandag 5. december
Leo Christensen, Slaget ved Lundby. Den

sidste blodige træfning i 1864,sluttede
i den lille landsby Lundby, der liggerio
km. syd for Aalborg. Slaget fandt sted 3.
juli 1864, hvor 98 døde, sårede eller blev
taget til fange. Siden 1964 har byen og
Lundby Fonden markeret dagen. I 2006
startede Lundby Fonden et museum, der
viser historien gennem årene og har for
skellige effekter dertil, samt et panorama
over slagmarken.

Tid og sted:
Møderne i september og november afhol
des i samarbejde med Folkeuniversitetet
i Auditorium 6 (inde i gården), Strand
vejen 19, 9000 Aalborg.
Møderne i oktober og december afholdes
på Stadsarkivet, Arkivstræde 1, 9000
Aalborg.

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 1. september - slut 24.
november 2016.
Mandage i ulige uger fra kl. 10.00 til kl.
12.00, start 29. august - slut 21. novem
ber.
Gotisk læsning:
Torsdage i lige uge fra kl. 13.00 til kl.
15.00, start d. 8. september slut 1. de
cember.

Kontingent:
Kr. 150 pr. husstand.
Hjemmeside:
www.slaegt-aalborg.dk

Samfundet for
Dansk Genealogi og Personalhistorie
Til alle interesserede!
Siden stiftelsen i 1879 har Samfundet udgivet Personalhistorisk Tidsskrift med et væld af vægtige
indlæg om dansk genealogi og personalhistorie - de første ca. 50 år tillige norsk!
Kontingent
Årligt 250 kr. for siden 2014 én solidt indbundet årbog på ca. 250 sider, udsendt sidst på året.
Til og med 2013 blev Personalhist. Tidsskrift udsendt som to garnbundne hæfter pr. år.
Velkomstgave: Ved indmeldelse modtager nye medlemmer resten af 2016 gratis straks årbogen fra
2015 med temaet Historiske Biografier. - For kontingentet følger sidst på året årbogen 2016, der kommer
til at handle om indvandring. - Allerede nu kan vi røbe, at årbogen 2017 vil indeholde artikler om skæbner
med tilknytning til de Dansk Vestindiske Øer.

Ældre årgange, hver med to numre, sælges til flg. priser pr. årgang: 2004-2013 kun 200 kr., 1990-2003
kun 150 kr. og de ældste årgange fra 1989 og tidligere kun 80 kr. - De allerfleste hæfter siden 1981 kan
stadig leveres!

Nyeste tiltag: CD-rom - for kun 50 kr.
Akkumuleret Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012. Af Poul Steen.
Hurtig og praktisk indgang til de mange tusinder af navne på personer, der i de 132 årgange er omtalt i
tidsskriftet.
Andre gode tilbud — for kun 100 kr.
Det fast indbundne 110 års indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990,
400 sider og 10 års indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1991-2000, 7 sider kun 100 kr.

Borger og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Af Ole Degn, 2000,118 sider,
kun 90 kr. (før 180 kr.).
Grundig indføring i alle de specielle kilde- og litteraturforhold omkring vore byer - specielt tilrettelagt for
slægts- og lokalhistorikere.

Alle priser ekskl. forsendelse
Indmedelse og bestillinger: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36, E:
blaab@webspeed.dk, fællesekspedition for Samfundet og Sammenslutningen afSlægtshistori
ske Foreninger. - Dér fås også den ajourførte bogliste fra Slægtens Forlag; listen ajourføres tid efter
anden på SSF’s hjemmeside: www.ssf.dk.
Indmeldelse inklusiv betaling kan også ske på DIS-Danmarks hjemmeside, og simpel indmeldelse og be
stilling tillige på Samfundets egen hjemmeside, Geneaelogi.dk.
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Ejendomshistorie i slægtshistorisk belysning
Slægtshistorisk Weekend 2016
på Nørgaards Højskole,

(j^ÆGT & DATA

Vestre Ringvej 9,

8850 Bjerringbro

DIS-DANMARK

>

Fredag den 2. september
16.00 -17.30
17.30 -18.00
18.00 -19.00
19.15 - 21.15

21.15“ ?

Ankomst og indkvartering. Der serveres kaffe/te.
Velkomst og introduktion.
Middag.
Foredrag ved Jens Aaberg, tidl. lærer, slægtshistorisk underviser:
Perioden 1844-1930. Fra ikrafttrædelsen af den nugældende matrikel 1844 til tiden efter indskriv
ningen af dokumenter i skøde- og panteprotokoller.
Kaffe/te og socialt samvær. Litteraturformidling, udstillinger m.v.

Lørdag den 3. september
08.00 - 09.00 Morgenmad.
09.00 -10.30 Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtshistorisk underviser og skribent:
Perioden 1780-1844. Fra landboreformerne til den nye matrikel.
10.30 -11.00 Kaffe/te pause.
11.00 -12.00 Foredrag ved Ivan Skjødt Kondrup, akademiingeniør:
Perioden 1688-1790. Erfaringer med østjysk ejendomshistorie fra matriklen 1688 til årene omkring
folketællingen 1787.
12.00 -13.00 Frokost.
13.00 -17.45
Workshops (detaljer følger evt. på hjemmesider senere): Bl.a. uddybning af foredragenes henvisnin
ger til nettet, tips og kort-materiale på nettet, samt Danish Family Search’ Gade-projekt.
18.00 -19.30 Festmiddag.
20.00
Uddeling af Slægtsforskerprisen 2016, underholdning og kaffe/te m.m..

Søndag den 4. september
08.00 - 09.00 Morgenmad.
09.15 -10-45 Foredrag ved Gudrun Gormsen, museumsinspektør:
Bondens bygninger var forskellige fra egn til egn, det afspejler sig i kilderne.
Kaffe/te.
10.45 -11-15
Foredrag ved Ulrich Aister Klug:
11.15 -11-50
Købstadsejendomme efter 1850 i industrialismens barndom.
Afslutning.
11.50
12.00 -13.00 Frokost og derefter afrejse.

Workshops
Her får du mulighed for at få hands-on inden for forskellige områder, både hvor der er brug for din indsats i et
crowd-sourcing projekt, og ikke mindst hvor du kan lære at bruge nogle af de nye muligheder, der findes på nettet i dag
for at blive klogere på dine forfædrenes ejendomsforhold.

Spørgecentralen
Er du kørt fast i et uløseligt problem i din forskning, har du her en god chance for at få hjælp fra erfarne folk. Det
gælder, uanset om du har et helt konkret spørgsmål om en ane, eller om du søger hjælp til en særlig kildegruppe. Tag
endelig dine egne arbejder med.

Litteraturformidling
Få gode råd med hensyn til litteratur. Et bredt udvalg af bøger, hæfter og andet materiale fra bl.a. Slægtens Forlag
præsenteres. Rekvirer evt. liste hos Anton Blaabjerg, blaab@webspeed.dk. Deltagerne er desuden velkomne til selv at
fremlægge materialer. Det sker dog på eget ansvar.
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Noter og materialer
Noter og materialer fra de forskellige foredrag og workshops uddeles i forbindelse med disse eller lægges på foreninger
nes hjemmesider: www.slaegtogdata.dk og www.ssf.dk.

Medbring
Din bærbare pc til brug ved workshops eller hvis du skal bruge oplysninger derfra i forbindelse med spørgsmål til spør
gecentralen.

Priser
Der er 4 muligheder for tilmelding:
1. Dobbeltværelse med fælles toilet/bad 2.000 kr.
2. Delt dobbeltværelse (to tvillingværelser med fælles entré og bad) med fuld pension og foredrag 2.200 kr. pr. person.
3. Enkeltværelse med fuld pension og foredrag 2.550 kr.
4. Dagkursist med pension og foredrag (ingen overnatning) 1.600 kr.

Tilmelding
Kirsten Sanders: Kontakt mailadresse: formand@ssf.dk
Der er trapper til en del af værelserne på højskolen, så husk at skrive på tilmeldingen, hvis du er kørestolsbruger.

Historiske Dage
i Øksnehallen i København den 9. og 10. april 2016
Af Anton Blaabjerg
blaab@webspeed.dk

Samarbejde fejrede atter en triumf,
da en donation fra Disponent Ove
Mellerups Mindefond muliggjorde,
at Sammenslutningen af Slægtshi
storiske Foreninger ”personificeret”
ved Slægtens Forlag kunne afvikle en
fælles stand sammen med Samfun
det for Dansk Genealogi og Perso
nalhistorie, DIS-Danmark, Slægt &
Data, Slægtshistorisk Forening for
Storkøbenhavn, Dansk Lokalhisto
risk Forening og Genealogisk Forlag.
Disse organisationer/foreninger
forenede kræfterne på en stand på
6x3 m til gavn og glæde for utrolig
mange gæster. Sidste år blev den
historiske messe besøgt aflige godt
6.000, men i år af 20-25% flere, der
fik gode oplevelser på knap 70 stan
de, lidt flere end sidste år.
Frivillige fra de nævnte 6 delta
gere på den fælles stand vejledte og
hjalp de mange gæster med intro
duktion til slægtsforskning i videste
forstand - hver på sin måde og fra
hver sin vinkel.
Lad os håbe, at fondsmidler og

mindre bidrag fra de deltagende
foreninger også næste år vil sikre en
fortsat fælles indsats under mottoet
”Slægts - Historie”.
På den måde får vi markeret vor
fælles interesse på landkortet, altså
i bevidstheden hos en bredere kreds
af historisk interesseret publikum
med medlemstilgang til følge hos alle
parter!

Peter Wodskou har i sit billede
fanget aktiviteterne på standen, og
bladets bagside prydes af forman
den for Slægtshistorisk Forening for
Storkøbenhavn, Anna Margrethe
Krogh-Thomsens flotte kollage med
indtryk fra en lang række aktiviteter
på messen.
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