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Forårsudflugt 1988
Forårsudflugten bliver LØRDAG DEN 28. MAJ 1988. Reserver allerede da
gen nu. Nærmere vil følge i næste nummer af Slægt og Stavn.

***********

For snart et par år siden holdt jeg et foredrag inde på Frederiksberg 
bibliotek, hvor jeg fortalte om slægtsforskning i Salt Lake City i A- 
merika, her lovede jeg at holde foreningens medlemmer underrettet om 
nyheder inden for dette område.
Nu er tiden kommet, hvor Mormonkirken har åbnet sit eget lille filial
bibliotek i København. Bibliotekets adresse er Priorvej 12, 2000 Kø
benhavn F. Der er foreløbig kun åben for kirkens medlemmer og for med
lemmer af Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn samt enkelte and
re.
På biblioteket vil det være muligt at se registraturer over kirkebøger 
og andet slægtshistorisk materiale fra næsten hele verden, undtaget er 
dog Rusland og andre lande bag "jerntæppet".
Hvis man i disse registraturer finder film fra sogne i udlandet, der 
har interesse, kan disse bestilles hjem for en pris â 35,- kr. pr. 
stk. Filmene vil herefter blive sendt til Danmark og forblive her, 
hvorefter de kan læses på biblioteket på Priorvej.
Der er ingen fast åbningstid på biblioteket, men åbent efter behov, så 
alle der ønsker at benytte biblioteket, skal bestille tid i forvejen 
hos mig.
Jeg syntes, det er fantastisk, vi nu er kommet så langt, at vi kan be
gynde at lave slægtsforskning fra andre lande herhjemme, selvom det 
kun er i det små.
Sidste nyt fra arkivet i Salt Lake City er, at man nu har mulighed for 
at bruge:
1. Register til Folketællinger fra England og Wales 1851 og 1871. 

Registret gælder hele England, og er inddelt efter bynavne - deref
ter gader, hvorfor det er nødvendigt at kende gadenavnet, hvor ens 
slægtninge har boet.



2. Ægteskabsregister i alfabetisk orden over alle vielser fra England 
fra år 1626 til 1837 i alfabetisk orden efter efternavn. I regi
stret får man oplyst, i hvilken by det pågældende ægteskab er ind
gået.

3. Familieregister fra USA over forskellige slægtsnavne fra hele ver
den. Disse registre er indsendt af personer, der ønsker, at deres 
eget materiale er til rådighed for andre slægtsforskere.
Værket fylder ca 32 bind (200 mikrofickort). Ud for hvert slægts
navn er angivet navn og adresse på den person, der kan kontaktes.

4. I kirkens arkiv er der i øjeblikket navn og data på 88 millioner 
personer, som kirkens medlemmer har indsendt i skemaform i tidsrum
met 1962 til nu.
Skemaer indsendt i tidsrummet 1870 til 1962 er på vej.
Foreløbig er det lagret på computer, hvorefter der bliver lavet mi
krofickort. Dette register er beregnet til at omhandle ca 200 mil
lioner personer.

PS. Jeg har taget en del spændende bøger med hjem fra USA, som kan 
lette slægtsforskningsarbejdet, både her i landet og i Sverige og 
Norge. Disse bøger kan ses og bestilles hos mig ved vore møder på 
Frederiksberg bibliotek.

Anna Margrethe Krogh-Thomsen 
02 17 92 51

**********

Rettelse til Hvem forsker Hvad
Forsker nr 246 Hanne Juhlert har rettelig tlf-nummer 06 45 17 77.

**********
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Min farmors levnedsbeskrivelse
Fortsættelse på artiklen om ANE SOPHIE HANSEN f. ANDERSEN fra nr 3 
1987

De to Måneder gik forunderlig 
hurtig, så skulde vi tilbage til 
Herregården igjen. Jeg havde ikke 
nær brugt mine Badebilletter, dem 
fik jeg lov at sælge og selv be
holde Pengene. Så blev jeg 
spurgt, om der var slået noget af 
Serviset i stykker. Dertil kunde 
jeg svare :Nei: det var der ik
ke. Så forærede Vahl mig 8 Kro
ner, så meget var der slået i 
stykker Sommeren før. Heller vil
de han give mig dem, end som den
gang det var smidt på Møddingen, 
og glad blev jeg, det blev 18 
Kroner foruden min Løn. Det var 
mange Penge dengang. - Så kom Da
gen, vi skulde Reise, vores Sen- 
getøi blev sendt om Morgenen 
strax. Vi skulde pr. Vogn til 
HELSINGØR, derfra skulde vi seile 
til Kjøbenhavn, for at vi kunde 
nåe at komme med Toget hjem samme 
Dag. Det blev et frygtelig Storm- 
veier, og efter at vi var kommet 
på Skibet, reiste Stormen sig 
endnu mere. Fruen blev Søsyg li
ges trax, vi kom på skibet, Vahl 
sagde til mig: Nu måe du tage dig 
af Drengene, så tager jeg mig af 
min Kone: Valdemar og jeg klarede 
os uden at blive Syge. Det første 
Sted, at Skibet lagde til, blev 

der kastet et Tog ud for at Ski
bet kunde komme så tæt til Land, 
som mulig, men to Gange knækkede 
Toget, og så for Skibet ud i en 
fart, som det skulde vælte, så 
Måtte Passagererne alligevel i 
Både ud til skibet. Det var en 
drøi tur. Skibet havde altså 
kastet Anker, det var uhyggelig, 
men Drengene morede sig kostelig 
over det hele, det gjorde jeg nu 
alligevel ikke. Det gjorde mig 
Ondt for disse Mennesker, fordi 
de var plask Våde. Bølgerne Slog 
helt ind over Båden. Endelig nåe
de vi Kjøbenhavn. Skibet var 2 
Timer forsinket, Toget vi skulde 
med var gået, det var det sidste 
Syd på den Dag, så vi måtte bo på 
et Hotel den Nat. Fruen var også 
meget Syg, hun måtte i Seng 
strax, vi kom på Hotellet. Ende
lig nåede vi Hjem Dagen efter. - 
Jeg spekulerede, for længe vilde 
jeg alligevel ikke blive der ude 
på Gården. Dengang var vi jo 
fæstet for et 1/2 Ar af Gangen. 
Da vi nåede November sagde jeg 
Pladsen fra mig til Foråret. Fru
en var umodelig elskværdig hele 
Vinteren, hun var flere Gange i- 
lag med mig om ikke jeg fortrød 
det. Hun synes jeg kunde lige så 



godt blive, jeg skulde nok fåe 
mere Løn, men nei, min Beslutning 
var taget. Jeg havde Leiet mig en 
lille Leilighed i NÆSTVED og vil
de begynde et Vaskeri, så jeg 
Reis te om Foråret 1873 til Næst
ved.

Jeg havde kuns en Stue med Al
kove og Køkken. Jeg vilde kuns 
have fint Tøi, for stort Tøi hav
de jeg ikke Plads til. Dengang 
var der ikke såmange Vaskerier 
som nu. Jeg var meget velkommen, 
og det varede ikke længe, før jeg 
havde alt hvad jeg kunde overkom
me. Fru Vahl kom op og besøgte 
mig, når de kom til Byen. Tidt 
havde hun et 1/2 Pund Smør, en 
1/2 Snes Æg og Fløde til Kaffen. 
Det fik hun gerne, når jeg havde 
tid dertil, for Fruen mente, jeg 
ikke kunde klare mig. Men da hun 
mærkede, jeg havde altid travlt, 
når hun kom, så kunde hun nok 
mærke, jeg tog ikke tilbage i 
Pladsen. - Så udeblev både Fruen 
og Smør og Æg og Fløde.---

Jeg havde en Elev vær Måned, de 
gav 10 Kroner det var til Huslei
en. Alt gik sin jevne Gang. Jeg 
havde meget at bestille, særligt 
om Sommeren. Der var enkelte Fa
milier, jeg kom at stryge hos, 
når de havde haft Storvask. Jeg 
fik en Krone og Kosten fra 8 Mor
gen til 8 Aften. Sommetider var 
jeg tidlig oppe og Vaskede en fin 

Vask, inden jeg gik ud.
En Dag fik jeg bud, min Moer 

var meget Syg, hun vilde gerne 
see mig endnu engang. Jeg udsatte 
et Par Dage, for jeg havde meget 
travlt. Det var midt i Sommeren 
1876, men pludselig kom der sådan 
en uro over, hvis Moder skulde 
Dø. Du måe tage Hjem idag. Jeg 
måtte først see at fåe det tøi 
færdi, som jeg havde lovet, og 
jeg havde lovet mig Dagen efter, 
at kommen ned hos en Købmand Nam- 
drups. Der måtte jeg også ned at 
sige genbud. Dagvognen gik Klok
ken 4 om Eftermiddagen, men ak og 
ve, da jeg kom, var den gået 5 
Minutter før. Så måtte jeg gåe en 
Mil Hjem. Men glad blev jeg, ikke 
at have opsat det længere. Moder 
blev meget glad : Gudskelov og 
tak, at han hørt min Bøn, om at 
fåe lov at see dig endnu engang 
hernede, nu kan jeg rolig lægge 
mig til at Dø: jeg blev bedrøvet 
og sagde :Du har jo tit været li
ge såmeget Syg og kommet sig: - 
:Nei: sagde Moer bestemt : denne 
gang kommer jeg ikke op mere, nu 
kan jeg glad Dø: om Natten vågede 
jeg hos Moder. Min Søster og hen
des Mand boede derhjemme. Så nåe
de vi Morgenstunden. Min Søster 
var tidlig oppe. Min Svoger skul
de på Høstarbeide. Moder blev så 
flyttet over i en anden Seng, og 
jeg skulde så sove ledt, for det 
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var ikke meget, jeg havde sovet 
om Natten, for Moer var meget 
dorlig. Da Moder blev flyttet, 
sagde hun :Nu ligger jeg godt, 
gid jeg nu ikke skal op mere: Mo
der bad min Søster om at koge 
hende en kop The. Min Søster gik 
i Køkkenet. Jeg var ved at sove, 
men piusselig er det, som noget 
røre ved mig, og jeg stod op og 
gik hen ved Moders Seng. Hun rak
te mig sin Hånd til Farvel, men 
tog den hurtig igen og foldede 
sine Hænder, drog et dybt Suk og 
så var hun Død inden jeg fik 
kaldt på min Søster. Så var det 
alvorlig for os tog og for Faer 
og stå der ved Moders Lig. Vi 
holdt meget af Moer, hun var en 
prøvet Kvinde. Så takkede vi for 
at vi havde fået Lov at beholde 
hende sålænge, og vi var alle 
glade for, hun fik så let en 
bortgang fra denne Jord. - Jeg 
var dengang 25 Ar, min Søster var 
28 Ar. - 14 Dage efter Moders Be
gravelse, Brændte HERLUFMAGLE 
Præstegård. Min Svoger var med 
til Ildebranden, men Præsten bad 
om de vilde prøve på at redde 
hans Papirer og Kirkebøgerne i 
hans Kontor. Mændene Sprøitede 
flittig, men tog Dem ikke lagt, 
at Kaminen var Varm, det skete at 
den sprang til alle sider, en 
Sten ramte min Svoger, hans Bag
hoved blev knust, han var Død med 

det samme. Mange andre fik skram
mer, men han var den eneste som 
Døde. Det var et svært budskab 
for min Søster at fåe, heldigt 
der ingen Børn var. De havde fået 
3, men var alle Døde som småe. 
Alle vi Sødskende vilde helst ha
ve, at min Søster blev ved at bo 
derhjemme for Faers Skyld. Om 
Vinteren ved Juletid blev min 
Søster Syg af ondartig Halssyge. 
Hun blev indlagt på Næstved Syge
hus, og da hun blev Rask, bad hun 
mig om ikke hun måtte blive hos 
mig, og Lære at Vaske og Stryge, 
så kunde hun overtage Vaskeriet 
efter mig. Jeg skulde nemlig have 
Bryllup i løbet af Sommeren. Jeg 
sagde ja dertil. Det er nu ellers 
ikke så nemt, at den yngre skulde 
lære den ældre. Det gik bedre med 
fremmede, men det gik enda nogen 
lunde. Min Søster var jo skikke
lig. Jeg ved godt, at jeg var ik
ke nær så blid, som min Søster. 
Vores lille Hjem, blev Solgt. Min 
Søster og jeg fik Lov at dele, 
hvad der kom ind, imod at vi sør
gede for Faer. Det var ikke meget 
vi fik, men vi var vand til at 
være glad for ledt. Min Forlovede 
havde nemlig begyndt Forretning 
selv 1876. 3 fjerdingår gik der, 
så var han meget ked af at bo a- 
lene. Den sidste Juli 1877 havde 
vi så Bryllup. Så reis te jeg jo 
til HASLEV. Det var en meget stor 



forandring for mig. 2 småe Stuer 
og Køkken og kuns os to og lave 
Mad til. Det var alt for ledt for 
mig, som var vand til at være i 
Virksomhed fra tidlig Morgen til 
sildi Alten, men glad blev jeg, 
en Dag jeg fik et Brev fra et par 
af mine Kunder derude i Næstved. 
De var ikke tilfreds med Mang- 
sjetlinnedet, siden min Søster 
havde ordnet det. Jeg skrev til
bage, at De kunde sende det sam
men til mig vær 14. Dag, så skul
de jeg nok Ordtne det. Og sådan 
blev det. Ja vor er der Velsig
nelse ved at Arbeide. Flere bebo
ere i Haslev sendte også deres 
Mangs jetlinned til mig, så det 
varede ikke længe før jeg var me
get optaget. Og godt var det, at 
jeg også kunde tjene lidt. Vi 
havde jo ikke uden, hvad vi havde 
sparet sammen som Unge, og det 
var ikke en hel Del. Der skete 
noget med min Mand om Efteråret. 
Vi kom sammen med nogle Gård
folk. De var troende Mennesker, 
vældig rare og elsværdige mod os, 
kørte de ud til Møder, indvitere- 
de de os med. De talte til os om 
vor Sjels tilstand til Gud. Det 
var meget fremmed for mig. Jeg 
mente, jeg havde Levet et pent 
Liv - Ungdomsliv. Altid sørget 
for at give hver sit og troligt 
passet min Gjerning, så mente jeg 
det var nok? - Så en Aften, vi 

var der på Besøg, blev der talt 
til min Mand om hans Sjæls Frel
se. :Jeg ved: sagde Manden :at du 
har en Moer, som har Gang på Gang 
ligget på sine knæ og bedt om din 
Frelse i 30 Ar, kan du nænne, at 
hun skal gåe i sin Grav, uden at 
see dig frelst: - det slog ned i 
min Mand, han vidste det var 
sandt. Han besluttede den Aften 
helt at give sig hen at tjene sin 
Frelser, og bad Gud tilgive ham 
al hans Synd for Jesus skyld. - 
Men jeg var nu ikke så til 
sinds. - Vi gik nu vær sin Vei. 
Det synes jeg var forgaldt, at 
der slet ikke blev Arbeidet om 
Søndagen. Vi kan lige sågodt sæl
ge det hele og begynde vær for 
sig igjen, der er ingen og kommer 
til dig, når du præger for Dem. 
Men min Mand var af en anden Me
ning, han sagde på sin stille Må
de, hvis vi begge to blev enige 
om at tjene Herren, så vilde Gud 
netop lægge sin Velsignelse i vor 
Gjerning, ja selv om jeg tængte i 
mit stille Sind, at min Mand hav 
de ret, så stod jeg ham alligevel 
imod. Undrede mig gjorde jeg, at 
han blev aldrig Vred, når jeg 
pinte ham. -
Der gik efter den tid et År, så 

blev den 18. Oktober vores første 
lille Pige født. Jeg blev meget 
syg efter Fødslen, jeg fik Arebe- 
tændelse og Mavebetænde1se, så 
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jeg kunde ikke flytte mig selv en 
tomme i Sengen uden Hjelp. Det 
var strængt, men jeg kan egentlig 
ikke sige, jeg havde store Smer
ter. Det strengeste var nesten, 
at jeg seit ikke kunde pleie min 
lille Pige. Sålænge jeg var mildt 
Syg, så kom jeg ikke til at tæng- 
ke på at jeg måske skulde Døe, 
men efter 2 Måneders forløb fik 
jeg bryst be tænde Ise. Det var me
get strængt. Jeg havde spank Flue 
under Brystet, Omslag på Maven, 
tjæregut og Vat om benene. Så kom 
jeg alligevel til at tængke, må
ske skal du alligevel Døe, og 
hvad har du at trøste dig ved 
hinsides Graven. Det gyste i mig, 
jeg kunde ikke finde noget, som 
kunde beståe. Jeg husker så tyde
ligt, det var Fredag Nat mellem 
Jul og Nytår. Det var, som der 
blev rullet et papir op for mig, 
vor alle ti Guds Bud stod på, og 
så kom det Ord, for hvem der har 
syndet imod det ene Bud, har syn
det imod dem alle, så jeg var en 
stor Synder og trengte til Nåde 
og mine Synderes Forladelse. Jeg 
sagde til Gud af hele mit Hjerte, 
kan du for Jesus Skyld tage mig 
til Nåde og give mig frelse fra 
mine Syndere, så vil jeg høre dig 
til, hvadenten jeg Lever eller 
Døer, det måe du kjære Fader i 
Himlen bestemme for mig. (Dette 
foregik i Indre-Missionens Høj 

borg, hos CHR. BARTHOLDY - i HAS
LEV. (E.K.A.)). Søndag efter kun
de min mand og jeg sige hinanden 
et glad Farvel og på Gensyn hjem
me hos Gud, for vi var vis på, at 
jeg sikkert skulde Døe - men Gud 
vilde, jeg skulde leve. 14 Dage 
derefter gav Lægen mig Lov at si
de op 1 Time af Gangen til at be
gynde med. - Ja, Lægen var meget 
forbauset over den hurtige frem
gang, der skete med mig. Det er, 
sagde han, som der er sket et Mi
rakel, for han troede sikkert, 
jeg ikke kunne Leve. Alt gik 
fremad. Min Mand fik mere Arbei
de. Jeg blev Rask og tog min Ger
ning op med stor Glæde og tak til 
Gud for al hans Kærlighed imod 
mig i alle Måder. Vor var det mig 
en stor glæde selv kunde passe 
min lille Pige. Da vi havde været 
gift i 4 Ar havde vi to småe Pi
ger. De var meget søde at passe. 
De forvoldte mig ikke mange Hind
ringer fra min Vask og Stryg
ning. -

1881 Byggede vi vores Sted i 
Jernbanegade No. 19. Vi hade en 
Tømmersvend C. Jørgensen og en 
Murersvend, som min Mand kendte. 
De fik Kosten hos os. Den tjente 
jeg til, og min Mand tjente til 
deres Dagløn. På den måde fik vi 
bygget Billigt. De var vældig 
flittige. Grunden gav vi kuns 600 
Kr. for, det var jo billigt, for-
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di vi var nogle af de første, de 
byggede. Det var det 4de Hus ef
ter Sta8ionen, ved den syndre Si
de af Gaden var det slet ingen 
bygget. 1 1/2 Ar efter blev vor 
første Søn født, altså efter vi 
var flyttet ind i vores nye 
Hjem. Ugen efter at vor Søn blev 
døbt, blev min Mands Moder Syg af 
Lungebetændelse. Hun Døde kort 
efter, det var et stort Savn for 
os, hun var en elskelig Kvinde, 
havde en stor Tro på sin Frelser, 
hun Levede sit Liv i sand Guds
frygt og Kærlighed. Vi savnede 
hende meget. Et Årstid derefter 
blev min Mand meget Syg, det var 
hans ene Lunge, der var angre
bet. Han skulde fedes, hvis Syg
dommen kunde standses. Der blev 
ikke sparet på noget, men det var 
kostbart, vi måtte holde to Sven
de på Værkstedet, så Arbeidet gik 
sin jevne Gang, det var flinke 
Folk, men det var kostbart, så vi 
kom i en stor Underbalangse i det 
Ar. Men Tiden Læger Sår, min Mand 
fik Lov at komme sig og kunde ta
ge sin Gerning op igjen.

Arene gik, alt gik sin jevne 
Gang, min Mands Helbred kom igjen 
så han kunde tage sin Gerning op 
igjen. Arene gik, men vi fik en 
Søn hverandet Ar, det var ledt 
Strengt for mig, råd til at holde 
ret megen Hjelp til mig var der 
ikke uden til Storvask, så jeg 

kunde ikke mere Vaske og Stryge 
for Fremmede. Vi var mange Munde 
og skulde have Mad • Svende og 
Lærlinge Spiste hos os og Boede 
der, så der var nok at tage fat 
på. Men som tiden gik voxede Bør
nene til takket være de to ældste 
var Piger. De måtte hjelpe til 
med at passe deres Brødre, de 
lærte tidlig at strikke og Sy, 
det måe jeg sige til deres Roes, 
de var lydige og flinke til at 
hjelpe mig. Da Kristine var 12 
Ar, kom hun i en Fortsættelses 
Klasse, som blev oprettet for de 
dygtigte Børn. KRISTINE havde bå
de Lyst og gode Evner til o vilde 
frem, hun satte sig det Mål og 
vilde være Lærinde, og hun nåede 
og blev det, og var det i 6 Ar. 
Efterhånden voxede Sønnerne til. 
Når de var 12 Ar, måtte de have 
Bypladser. De to ældste kom på 
Værkstedet i Lære, SOFUS og MAR
TIN. AXEL (min far) blev Isen
kræmmer. JOHANNES blev Meierist. 
CHRISTIAN blev Isenkræmmer, lille 
FREDERIK blev også Meierist, han 
var knapt 19 Ar, da han blev Sol
dat, men strax derefter udbrød 
den ulykkelige Krig 1914, og alle 
6 Sønner kom ind i Sikringsstyr
ken, og særlig de yngste måtte 
ligge inde hele tiden. Frederik 
avancerede til Korporal, så han 
fik jo ledt mere Løn. Det var al
ligevel en trang tid for dem al-
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le. Frederik besluttede, når han 
engang slap fri, vilde han ikke 
gåe til Meieriet, han havde kuns 
været ved det et par Ar, såe han 
besluttede at komme til Banen, 
han blev antaget, og 14 Dage ef
ter han blev fri, fik han bud om 
at møde i DALMOSE, og det har han 
hvistnok aldrig fortrudt.
1901 mistede vi vores kjære Dat
ter THEODORA, hun var Fotograf, 
var medhjelper hos en Dame i KAL- 
LUNDBORG, men var der kuns et år, 
hun kom Hjem, var Syg i 10 Måne
der, så Døde hun den 5. August på 
sin Broder Aksels Fødelsdag. Hun 
var glad for at gåe herfra og 
Hjem til sin Frelse.

Da vi havde boet i Jernbanegade 
i 28 Ar, solgte vi Stedet og byg
gede os et nyt i Vestergade. Da 
Faer var 70 Ar, trak Fader sig 
tilbage og den ældste Søn fik 
Stedet. Han havde det nogle Ar, 
men det var vanskelige tider, det 
vilde ikke rigtig gåe, så Stædet 
blev Solgt. - Det var ledt svært 
lige strax, men tiden læger Sår.

1927 havde vi Guldbryllup. Det 
stod oppe hos var Datter og Svi
gersøn. Børnene holdt Festen for 
os. Det blev en uforglemmelig 
Fest, og alle vores kjære Venner 
i Herren havde beredt Fest for os 
i Missionshuset Dagen efter, ja 
det var en stor Højtid for os.

Billedet er fra Guldbrylluppet i 1927 og viser i midten Ane 
Sophie og Niels Peder Hansen samt hans 2 søstre Trine Sofie 
og Karen Marie Hansdatter
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Jeg var dengang 76 År og min Mand 
var 79 År gammel. Vi var jo rar

sten udlevet, synes vi, men endnu 
den Dag i Dag Lever vi i bedste 
velgående. Min Mand er 85 og jeg 
er snart 82. Vi er Raske og har 
det godt, alle er så gode ved os, 
og det bedste kan vi dele med vor 
Datter og Svigersøn, Guds Ord, 
det hører med for at Leve et Lyk
keligt Liv her på Jord. -

1933 Mistede vi vores kjære Søn 
Axel, han Døde den 4, Juni, Pind- 
semorgen. Vi har det bedste håb, 
at han er nået at komme Hjem til 
vor kjære Frelser. Vi savner Ak
sel meget, han var os en god søn, 
men større er Savnet for hans Ko
ne og 5 Børn. Vi holder meget af 
Dem alle, ja KAREN er os en kær 
Svigerdatter. -

Vi skriver i dag den 23. Marts 
1937.
Jeg har ikke skrevet ret meget 

de senere År og jeg troer at 
slutte denne beskrivelse. Lykke
lige de Forældre der kan tale med 
deres Børn om Guds Trofasthed i- 
mod os, og lykkelige de Børn som 
har sådanne Fædre. Vel har den 
ældre Slægt noget at sige de Unge 
om Livets Vanskeligheder og Fa
rer, når vi selv har været ude på 
de dybe Vande, så ved vi nok, 
hvordan det er at sejle, men vi 
bør jo advare i tide og fortælle, 
at det er ramme Alvor og store 

Værdier står på spild, der er 
kræfter nok både udefra og inde
fra, som gør fortræd, der skal 
ikke så meget til før et Menneske 
havner et helt andet Sted, end 
han selv har tænkt.

Ja 1937 den 31. Juli Oplevede 
at være Raske, vor vi feirede vo
res Diamandt Bryllup, som vore 
kjære Børn og Svigerbørn bekoste
de for os. Det kan vi ikke takke 
eder nok for, kjære jeg beder Gud 
i Himmelen om at velsigne eder 
alle for al eders Kjærlighed imod 
os to Gamle. Vor var det en stor 
Fest for os, vor mødte vi så me
get Kjærlighed imod os, vor er 
det hyggeligt at have gode venner 
som glæder sig med os, også i 
Sorgen glemmer De os ikke.
Den store Sorg kom for os hur

tig efter Glæden. Den knugede os 
tidt endnu både Nat og Dag, trods 
vi nu skriver 1938, den 23. Juni 
tog Gud min Kjære Mand Hjem til 
sig. Der var hværken Synd eller 
Sorg eller Smerte mere, han var 
træt og glad for at gåe herfra. 
Jeg kan kun sige Gud Tak, at Faer 
Reiste først, jeg ved mit Hjerte 
er beredt til at mødes derhjemme, 
som jo sikkert ikke varer retlæn
ge, jeg glæder mig til Mødet med 
mine kjære som er gået forud. Den 
29. Juni blev Faer begravet, også 
der mødte vi megen Deltagelse fra 
Slægt og Venner, nu har vi kuns
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Efter foredraget vil der blive mulighed tor at se et par retssale, aer er rypisKe 
for C. F. Hansens arkitektur. TILMELDING nødvendig til kassereren. Be
grænset antal.

**********

TIRSDAG DEN 8. MARTS KL 19.00 på Frederiksberg bibliotek, Solbjergvej 25 - afhol
des foreningens ordinære GENERALFORSAMLING - Dagsorden efter lovene.

Efter generalforsamlingen vil stud. mag. MARIA—THERESE HOPPE fortælle om sine stu
dier over kulsviere i Nordsjælland — SORT ARBEJDE I 1600— OG 1700—TALLET — fore
dragsholderen mener at kunne bevise, at de var pæredanske og ikke af sydlandsk op
rindelse. Hun vil endvidere delagtiggøre os i sit brug af arkivalier - af stor in
teresse for slægtsforskere.

**********

TORSDAG DEN 7. APRIL KL 19.30 i Højesterets bygning, Prins Jørgens Gård 13 (Chri
stiansborg), 1218 København K, vil Højesteretsdommer TORBEN W. JENSEN fortælle om 
vor fornemste domstol - HØJESTERET. Der vil være mulighed for at se et par af de 
meget smukke retssale og værelser. T ILMELDING nødvendig til kassereren. 
Begrænset antal.

***********

EKSTRAARRANGEMENT

På dronning Margrethes fødselsdag LØRDAG DEN 16. APRIL 1988 KL 14.00 vil major J. 
NORGREEN vise rundt på FREDERIKSBERG SLOT. Bygget 1699-1703 som kongeslot. Fra 
1869 har det huset Hærens Officersskole. Vi mødes på slotspladsen, hvor der også 
er parkeringsmuligheder. TILMELDING nødvendig til kassereren. Begrænset 
antal•

***********



PROGRAM FOR FORÅRET 1988

Foreningens foredrag i foråret 1988 afholdes 3 forskellige 
steder, hvorfor man bør være opmærksom på stedet, ligesom det 

er nødvendigt, at tilmelde sig til 2 af foredragene.

**********

1788 - 1988 antyder, at der er et jubilæum at fejre - STAVNSBÅNDETS OPHÆVELSE - i 
den anledning er det lykkedes foreningen at formå en virkelig kapacitet til at 
holde foredrag for os

TIRSDAG DEN 12. JANUAR KL 19.30 på Frederiksberg bibliotek, Solbjergvej 25, delag
tiggør mag. art. CLAUS BJØRN os i sin meget store viden på området.

**********

Vore forfædre (og vi selv) undgår aldrig at komme i forbindelse med domstolene - 
om ikke før, så når vi dør, og der skal skiftes efter os. Også i ejendomshandeler, 
fæstekontrakter, skilsmisser og straffesager, møder vi retsvæsenet - Dette er bag
grunden for 2 af forårets møder

TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL 19.30 i Københavns Byret’s 17. afdeling, Hestemølle- 
stræde (indgang ved siden af Handelsbanken), 1464 København K, vil Københavns By
ret’s Præsident N. C. BITSCH indledningsvis fortælle kort om husets historie, 
hvorefter

Pot chi et nri Voron Hr. nhil no nur. DTTT.EV TAMM fortæl 1 at* om de underordnede retter



Nulpunktstene for Landevejsmaalingen.
De gamle Milestene paa Amtsvejene paa Sjælland angav Afstandene maalte fra Por

tene ved de indhegnede Forpladser udenfor Københavns fire murede Byporte. Den mili
tære Betegnelse for disse Forporte eller Palissadeporte var »Barriereportene i Tamburene« 
foran Byportene.

Ved Kilometermaalingen i 1908—10 blev anvendt de samme Udgangspunkter og ud
for dem blev i 1925 anbragt Nulpunktstene ved Vester-, Nørre- og Østerport. Ved Amager
port blev Nulpunktstenen opstillet i 1920 og af Hensyn til Udseendet blev den anbragt 9.2 m 
bag det ovenfor angivne virkelige Nulpunkt.

Stenene, der er tegnet af /Krkilekt P. V. Jensen Klint, ere udførte af rød bornholmsk 
Granit, Amagerstenen af Firmaet A. Sode, de tre andre af E. Nielsens mekaniske Sten
huggeri.

Paa nedenstaaende Planer ere Stenene angivne ved Mærket: ©

4. C. Karsten.
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tilbage at værne om den Plet 
Jord, som gemmer vor Støvhytte. 
Ja jeg havde ellers ikke bestem
met at skrive mere, men jeg synes 
jeg endnu engang vilde sige alle 
kjære en hjertlig Tak for al 

ANE SOPHIE HANSEN født ANDERSEN,

P.S. Farfar var knap 90 Ar, da han døde, 
knap 92 Ar gi.

Hjælpsomhed imod mig i disse Da
ge, da jeg er meget træt og ikke 
kan ret meget efter Faers Begra
velse.
Den sidste Hilsen til alle i 

Slægten store og småe.

1851 den 10. November

Farmor døde 9. Sept. 1943,

Indsendt af Ellen Kragh Andersen 
Mosevej 8, 1.
2800 Lyngby

***********
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Mølgaard Nielsen, Malling.
Troldhøj - en kulturhistorisk fortælling om livet på Herningegnen 
for 100 år siden. Alheden. Kr. 89,95.

Dal, Erik.
150 års samarbejde. Videnskabernes Selskabs publikationer 1745- 
1837-1987. Et boghistorisk tilbageblik. Munksgaard Kr. 97,60. 
(00.109).

Nørr, Erik.
Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedforteg
nelse. Danmarks Pædagogiske Bibliotek, a Kr. 25,-. Videreførelse af 
hans: Latinskolens programmer 1840-1903. (01.637366).

Dreyer, Nanna Hoeg.
Litteratur om Silkeborg by 1846-1976. Silkeborg Bibliotek. 
(01.764).

Vejle Amt bind 1-2. Dansk lokalbibliografi. Bibliotekscentralen. Kr. 
1.582,35. (01.764).

Landboerindringer fra Viborg Amt. En oversigt. Sammenslutningen af lo
kalhistoriske arkiver i Viborg Amt. Kr. 40,-. (01.9).

Andersen, Else Marie.
Ryslinge Bibliotek 1836-1986. Ryslinge Bibliotek. Gratis. (02.4).

Landsarkivet for Fyn.
Offentlige embeders og institutioners arkiver. Bestemmelser og vej
ledninger om opbevaring, aflevering og kassation. LA for Fyn. Gra
tis. (02.9).

Landsarkivet for Sjælland m.m.
Samme titel som ovenstående. Gratis. (02.9).

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele.
Samme titel som ovenstående. Gratis. (02.9).

Cock-Clausen, Søren.
Et hus der voksede. Historien om Gutenberghus-kvarteret fortalt i 
tekst og billeder. Ikke i handel. (07.96).

Lomholt, Asger.
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger 
til Selskabets Historie. 5 bind. Nyt oplag. Pr. bind ca. 448,-. 
(19.06).

Solis, Virgil.
Solis billedbibel. Wormianum. Kr. 98,-. (22).

Bonden, Kirken og skolen. Præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg
Stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet.
Landbohistorisk Selskab. Kr. 128,-. (26.2).

Hersleb, Peder.
Kirke-ritualet og pietismen: Biskop Peder Herslebs betænkning over 
Danmarks og Norgis Kirke-Ritual af 1685. Akademisk forlag. Kr. 
150,-. (26.5).
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Midt i Byen: 100 år blandt Århus ungdom. Århus KFUM og KFUK. Kr. 
78,-. (26.6).

Gregersen, H.V.
Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjyl
land. Kr. 148,-. (27.62).

Heks, hore, årbar kone. Kvindeliv på landet i 1800-tallet. Erichsens 
forlag. Kr. 225,-. (32.5).

Madammer og jomfruer. 1700-tals kvinder i håndværk og handel. Natio
nalmuseet. Kr. 40,-. (32.5).

Vammen, Tinne.
Rent og urent. Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Gyldendal. 
Kr. 248,-. (32.5).

Venge, Mikael.
Arbejdere og socialdemokrater i Faaborg omkring 1900. Faaborg kul
turhistoriske Museer. Kr. 55,-. (33.129).

Dansk toldhistorie. Bind 1: Fra åretold til toldetat, middelalderen 
indtil 1660. Toldhistorisk Selskab. 5 bind. Kr. 285,-. (33.86).

Just, Flemming.
Banen fri for fremtiden eller kampen om andelsloven 1909-1917. Syd
jysk Universitetsforlag. Kr. 94,50. (34.53).

Sø'- og handelsretten gennem 125 år. Ikke i handelen. (34.7).
Andersen, John.

Heksenes historie. Hekseprocesser i Europa fra 1500-1750. Stavnsa
ger. Kr. 188,-. (34.791).

Tørnsø, Kim.
Djævletro og folkemagi. Trolddomsforfølgelse i 1500- og 1600-tal- 
lets Vestjylland. Aarhus Universitetsforlag. Kr. 128,-. (34.796).

Gardehusarregimentet 1962-1987 - med uniformsplancer. Gardehusarregi
mentets Historiske Fond. Kr. 200,-. (35.52).

Frlskolelmrernes livsvilkår. 26 breve fra 1881. Dansk Friskolefore
ning. Kr. 158,-. (37.37).

Jeppesen, Alfred.
De vestjyske vinterskoler. Et kulturbillede fra heden og klitter
ne. Martin. (37.39).

Ranvig, Svend.
Sorøkrøniken. 2 bind. Finn Jacobsen. Kr. 670,-. (37.5).

Københavns Universitet 1479-1979. Bind 3: Almindelig historie 1936- 
1979. Studenterne 1760-1967. Københavns Universitet. Kr. 283,-. 
(37.64).

Malmstrøm, Johs.
Generalagenterne. Udenlandske forsikringsselskaber og deres gene
relagenturer i Danmark fra 1805. Foreningen af Forretningsførere 
for Udenlandske Forsikringsselskaber. Kr. 85,-. (38.1).

Zimmermann, Anne Sophie.
Fattiggården i Haderslev. Erindringer 1922-35. Haderslev Museum. 
Kr. 60,-. (38.409).



- 16 -

Saming, Grethe Bull.
Folkesagn i tekst og billed fra Nørreherred m. v. 4 bind. Forlag i 
Stalden, â kr. 28,-. (39.13).

Den Kloge kones bog. Hvordan man bl. a. kurerer Sygdomme, tyder Da
mernes Skønhedspletter samt tager Varsel af Dagligdagens Hændel
ser. Endvidere illustreres "Middel at faae Penge". Strandberg. Kr. 
78,50. (39.3).

Sørensen, Svend Erik.
Landsbyskæbner fra Den fynske Landsby. Fyens Stiftstidende. Kr. 
95,-. (39.43).

Tilbageblik. Landboerindringer fra Viborg Amt. Sammenslutningen af lo
kalhistoriske arkiver i Viborg Amt. Kr. 69,-. (39.43).

Troels-Lund, Troels.
Om julen. Dagligt Liv i Norden i det 16^e Aarhundrede. Optryk af 
afsnit fra hans: Daglig Liv i Norden i det 16^e Aarhundrede, folke
udgaven 1903-04. Kimære, Kr. 95,-. (39.55).

Engmark, Ninna.
Falsterske egnsdragter. 3 bind. Bind 1: Kvindedragt fra Sydfal
ster, analyser og mønstre - Bind 2: Kvindedragt fra Nordfalster - 
Bind 3: Mandsdragt. Museet Falsters Minder, â 39,50. (39.7).

Smidt, Claus M.
Fra det nu forsvundne Kjøbenhavn. 85 billeder med uddybende tekst, 
der beskriver lokaliteter, der er forandrede eller ikke længere ek
sisterer i hovedstaden. Strandberg. Kr. 88,50. (46.3).

Harløf, Olav.
Kartoffelrækkerne. Schierbeck Bøger. Kr. 175,-. (46.37).

De følgende titler har alle bibliotekssignatur 46.4.

Bogenses historie. Bind 3: Byens udvikling 1787-1938, II. Ehlers Bog
handel. Kr. 189,-.

Schmidt, Alfred Lauritz.
Dragør-erindringer. Lokalhistorisk Arkiv, Dragør kommune. Kr. 50,-.

Steenholdt, N. J.
Af den gamle malers skitsebøger fra Fanø. Fanø Bogtrykkeri, kr. 
85,-.

Andersen, Poul.
Graasten - et slot og et sogn. Graasten Bibliotek. Kr. 150.-

Langs Gudenåen for 100 Ar siden. Skildringer i tekst, træsnit og foto
grafier fra Illustreret Tidende og Ude og Hjemme 1861-1897. Silkeborg 
Bibliotek. Kr. 158,-.
Jensen, H. P.

Fra gamle dage. Minder fra Haderslev vesteramt. Eget forlag. Samhø
rende: Før i verden - På vandring i en svunden tid - Fra gamle da
ge. â Kr. 150,-.
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Bundesen, C. E.
Herning - fra landsby til stationsby. Rostrup. Kr. 165,-.

Johansen, Marianne.
Middelalderbyen Køge. Centrum. Kr. 245,-

- men træt har dybe rødder. Minder fra Lysabild, Skovby, Drejby, Ly- 
sabildskov, Sarup, Mommark, Tandslet, Vibøge - og om rejser til ho
vedstaden og om en farlig flugt fra fronten i Frankrig til Als og 
videre til Ærø og Fyn. Lysabild Sognehistoriske Forening. Kr. 
125,-.

Ip8en, Karl Ejner.
Nexø i vor bællatid. (Ca. 1920-1950). Gornitzkas trykkeri, kr. 
100,-.

Raben, J.
Nordborg igennem 800 Aars skiftende Historie. H. C. Lorenzen. Kr. 
68,50.

Petresch-Christensen, Chr•
Nørresundbys Historie. Med Bidrag til Egnens Historie. 2 bind. Bind 
1: Indtil 1701. - Bind 2: 1701-1850. Feder-Kristensen. â kr. 200,-.

Arentoft, Eskil.
Albani Kirke & Torv. Odense Bys museer. Kr. 150,-.

Odense Bys Historie. 10 bind. "Mod bedre tider" - Odense 1789-1868 
"Krig og besættelse" - Odense 1940-1945. Odense Universitetsfor
lag. â kr. 240,-.

Andreasen, Birgit.
Fra det nu forsvundne Rødovre. Billeder fra Lokalhistorisk Samfund 
i Rødovre Hovedbibliotek. Strandberg, kr. 78,50.

Iversen, Bo.
Portræt af en egn. Skive og Salling billeder. Mama. Kr. 74,-.

Lise, Kjeld Ib.
Billeder fra Storestrøms amt. Eget forlag. Kr. 66,50.

Sandfeld, Gunnar.
Nye tider. Struer bliver købstad. 1900-1920. Dalhus. Kr. 196,-.

Christiansen, W.
Nystaden. Billeder fra det gamle Tønder. Neffen. Kr. 68,50.

Manøe, Søren.
Da Ølgod blev by. Ølgod Museum. Kr. 78,-.

Det talte man om — Rids fra Århus i 100 år. Universitetsforlaget i År
hus. Kr. 146,60.

Laier, Mogens.
Folk i Århus. Billedforlaget. Kr. 50,65.

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER
**********
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Vesterport
For enden af Frederiksberggade er der i år blevet rejst, hvad der vist 
må betegnes som en arkitektonisk gendigtning af byens gamle Vester
port, der blev nedrevet i 1857. Selv om facaden holder de originale 
mål, har arkitekt Ernst Lohse ladet fantasien råde, når det gjaldt farver
ne, ligesom der jo heller ikke er anvendt sten til det fornøjelige 
byggeri.
Portens placering ved strøgets begyndelse (eller afslutning, om man 
vil) er heller ikke korrekt. Den gamle Vesterport lå nemlig midt ude 
på det, der i dag er Rådhuspladsen, som vist på ovenstående kort, 
udarbejdet af Stadsingeniøren i København. Kortet er fra 1925 og 
viser derfor en noget anden udformning af Rådhuspladsen end den, 
vi kender i dag.
Cirkelmærket i portåbningen markerer det sted, hvor »nulpunktste
nen for landevejsmålingen« er placeret, idet de gamle milestene på de 
sjællandske amtsveje angav afstandene målt fra portene ved de ind- 
hegnede forpladser udenfor Københavns fire byporte. Tilsvarende 
nulpunktsten er opsat ved Nørreport, Østerport og Amagerport. De 
to sidstnævnte steder har det dog ikke været muligt at placere stenen 
på den helt rigtige plads.
Det er i øvrigt den ældste sten, idet den blev opsat i 1920. De tre andre 
er fra 1925. De er lavet af rød bornholmsk granit og tegnet af arkitekt 
P. V. Jensen Klint.Se også de øvrige byporte bag på foredragsoversigten.
Aftrykt fra ”Københavns Kronik nr. 35 august 1986.
Periodiske meddelelser fra Selskabet for Københavns Historie

Klint.Se
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Lyngby Kirkebog 1641 -1699
Transkriberet af Ruth Gunde Han
sen og Inger Hartby - udgivet af 
Byhistorisk Samling for Lyngby- 
Tårbæk kommune 1986.
Det er et fantastisk arbejde, de 
to damer har udført. De havde den 
fordel, at hele kirkebogen var 
skrevet af samme person, så de 
ikke skulle sætte sig ind i flere 
forskellige skrivemåder.
Kirkebogen er sandsynligvis en 
afskrift af en halvbrændt bog, 
der var ført af præsten Valentin 
Merchel, der døde 1681, et halvt 
år efter præstegårdens brand. 
Herefter blev sognet sammenlagt 
med Gentofte, hvis præst Frederik 
Plum må have skrevet af efter Va
lentins version. Skriften er i 
hvert fald den samme som i Gen
tofte kirkebog fra samme tid.
Man finder mange interessante op
lysninger ved gennemgang af bogen 
- man får et udmærket indblik i 
præstens omgangskreds, for begge 
hans koner var gudmødre eller 
faddere flere gange om måneden. 
Præsten selv må være viet nogle 
år før sin tiltræden, for hans 
ældste søn forekommer ikke i 
dåbsfortegnelsen, hvis første 
indførsel er 4. jan. 1646, hvor 
hans datter Caren blev døbt.
Af fadderlisterne fremgår det, at 
hans kone hed Anne Hansdatter.

Fra 1646 til sin død i 1657 føder 
hun 7 børn + Hans født før 1646. 
Hun dør 30. jan. 1657 - allerede
13. februar, d.v.s 14 dage efter 
bliver præsten trolovet med en ny 
Anne Hansdatter, salig her Jensis 
i Ølstykke, vielse 28. marts 
s.å. Der var altså dengang ikke 
noget, der hed sørgeår - men han 
havde jo også 8 mindreårige børn, 
der skulle passes.
Den anden Anne Hansdatter fort
sætter traditionen med at være 
fadder til det halve sogns børn - 
(kun de ægtefødte) og fra 1666 og 
1672 hjælper præstens døtre Caren 
og Marie med.
Af kirkebogen fremgår det også, 
at peståret 1654 var slemt ved 
sognet, der døde 277 det år, mod 
55 i hele 1653 og 27 i 1655. Ved 
august måneds afslutning 1654 
skriver præsten: Gudskelov denne 
måned er fuldendt, Herren hjelpe 
fremdeles for Jesu Christi skyld. 
Den stakkels præst må have været 
helt udmattet - i august var der 
flere begravelser hver dag.
Ulykkerne på Mølleåens værker 
fremgår også af kirkebogen: I 
1658 døde fra februar til maj på 
Hjortholm mølle 5 voksne - måske 
på grund af krigen - det står der 
ikke noget om.
1669 omtales fra juni måned en
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soldaterlejr i sognet, her var 
ikke kun soldater men også kvin
der og børn. Nogle gange får vi 
den afdøde soldats navn, men de 
fleste gange står der bare: 1 
soldat, 1 soldats Qvinde eller 1 
soldaterbarn - på 2 måneder alene 
12 personer.
8.8.1672 sker der en ulykke på 
Krudtmøllen, hvorved 3 døde.
Normalt skrives ikke, hvor gamle 
folk var, når de døde, der er dog 
undtagelser, når de blev meget 
gamle: f.eks. 29.7.1666 Caren Da
vids i Lyngby, blind i 25 år, 
død 105 år gammel, eller 21.4. 
1688: Præstebondens kones mor i 
Lundtofte - gi. 101 år. (Hvad hun 
hed står der ikke, men hele sog
net kendte selvfølgelig den gamle 
kone, så det var unødvendigt).
Sådan kan man ved gennemgangen 
finde mange interessante opteg
nelser om sognets beboere. Mest 
fyldestgørende er vielses- og 
dåbsregistrene, hvorimod dødsfor
tegnelserne er meget kortere.
Som nævnt i forordet, er der ved 
dåbsindførelserne ikke nævnt mo
derens navn ved de ægte børn, 
hvorimod de uægte anføres med bå
de moderens og den udlagte faders 
navn.
Fra 1682-1699 er der desuden en 
afdeling, der hedder Åbenbare 
schriftede. Heri finder man for

argede oplysninger som f.eks. 
18.3.1683, hvor Johanne Nielsdat- 
ter står skrifte for ”hendes tre
die horeunge".
For slægtsforskere med "rødder" i 
Lyngby sogn, der dengang omfatte
de det vi i dag kalder Lyngby- 
Taarbæk kommune, er her mange 
fyldestgørende oplysninger at 
hente.
Bogen kan køres for kr. 60,- + 
forsendelse kr. 20. Ved henven
delse til Byhistorisk Samling, 
Lyngby Hovedgade 2, 2800 Lyngby, 
02 88 43 83.

I.Lerche.

********

Det kan oplyses, at bogen indgår 
i foreningens bibliotek.

*******

- Er Deres familie ikke en gammel 
slægt, fru grevinde? spurgte hus
mand Jakobsen.
- Jo, jo, hr. husmand, vores 
slægt kan føres helt tilbage til 
Gorm den Gamles tid. Er Deres 
slægt ikke også gammel, hr. Ja
kobsen?
- Jo, men de fleste optegnelser 
gik tabt under syndfloden.

*
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Beriingake Tidende 
o9 ol 1987

Kirkebog, der 
røber fortidens 
familieklaner
Af Ehe Cornelius

»Rodovre kirkebog 1682 - 
1814«. Ved Bema <& Jørgen 
Moller Holst. Samfundet for 
Dansk Genealogi og Perso
nalhistorie. 95 kr.
Man behøver ikke være 
særlig indviet i personalhi
storie for at få sat en masse 
tanker i gang. når man læser 
den »Rødovre kirkebog«, 
som Berna og Jørgen Møller 
Holst har ,fået udgivet. 
Alene listen over begravede 
uden navn: 1717: Et besovet 
Kvindfolks Barn. 1741: En 
Betlerkvinde. 1757: 2 Piger 
slået ihjel af en Jordbakke. 
1789: En fattig Mand måske 
50 Ar. Eller listen over be
gravede med navn. 1798: 
Carl Ludvig et Barn fra Fød
selsstiftelsen i Kiøbenhavn 
som blev opfostret hos Jens 
Jensens Hustrue Hylleborg 
Povelsdatter paa Islemark, 
han døde den 24. Juli 3fjer- 
ding Aar gi. Eller 1806: Pe
der Andersen som ingen 
Hjem havde, men fik Un
derstøttelse af Amtsrytteren 
igennem Glostrups Præst, 
kom syg forbi Jørgen Peder- 

. sens Gaard, hvor han da fik 
Huuslye og døde efter 3 Uger 
og nogle Dage den 24. April, 
han blev over 80 Aar gL

Berna og Jørgen Møller 
Holst, som er pensionister, 
fik interesse for kirkebogen.

SALGSANNONCE
Resterende eksemplarer af SUEGTS- 

FORSKERTRÆF 1986 på Hald Hovedgaard 

ved Viborg med langt over loo forsk- 

ni ngsoversi gter/i nteresseområder sæl ges 

til den stærkt nedsatte pris af kr. 25 

pr. stk. - excl. porto. Henvendelse: 

Anton Blaabjerg, Fredensgade 38 

88oo Viborg Tlf. 06 61 04 36.

********

Et enkelt velfungerende, brugt læse- 

apparat til mikrofiches, mærke NCR, kan 

købes ved henvendelse til:

Palle Kaarsberg, Kajerød Vænge 129 

346o Birkerød Tlf. 02 82 03 45. 

Apparatet stammer fra en virksomhed, 

der har udskiftet nogle af sine læse- 

skærme.
********

da de begyndte at undersøge 
Berna Møllers Holsts slægts 
forhold i Rødovre. De nåede 
tilbage til en fæstebonde i 
Rødovre, som blev født i be
gyndelsen af 1600-tallet og 
fulgte slægtens færden i sog
net gennem 280 år. Mange 
andre slægter i Rødovre 
dannede familieklaner, og 
der viser sig et helt netværk 
af familieforbindelser. Rød
ovre kirkebog ligner mange 
andre kirkebøger, selv om 
Rødovre nu hører til hoved
stadsområdet. Navne, aldre 
og dødsårsager fortæller læ
seren meget om livet, som 
det formede sig i Danmark i 
de år, bogen følger.
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Litteraturliste
Hermed følger den lovede litteraturfortegnelse til foredraget den 15. 
september 1987, hvor overassistent Hans Berggren fortalte om Det kgl. 
Biblioteks billedsamling.

1. Chr. Axel Jensen: Danske adelige gravsten, fra sengotikens og re- 
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10. Jeg er samler. Politikens forlag. København 1975. (Om silhouet
ter, og tidlige fotografiske teknikker, m.v.).

11. Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. 
I-II. København 1986.

12. Hof og Statskalenderen, 1734 ff.

Som eksempler på stater med illustrationer:

13. De kgl. danske Ridderordener, 1903 ff (ill.).

14. Den danske Lægestand, fra 1915 ff (ill.).

15. Studenterjubilæumsbøgerne, fra 1979 ff (ill.).

Som eksempler på henvisninger til andre samlinger:

16. SLA-adresseliste, udg. af sammenslutningen af Lokalhistoriske Ar
kiver, med navn, telefonnummer og adresse på lokalhistoriske ar
kiver. Udkommer årligt.

17. Hans Berggreen: Billedsøgning. København 1986.

***********
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Håndbogen for alle slægtsforskere

Hvordan bærer man sig ad første gang, man går på ar
kiv eller kikker i kirkebøger? Hvilket system kan 
man bruge for at holde styr på de mange aner? Hvor 
finder man breve, ansøgninger, fotografier eller dan
ske i udlandet? Om slægtshistorikerens glæde ved at 
udforske sin egen personlige historie - og meget me
re fra fødsel til død - beretter landsarkivar i Aben- 
rå Hans H.Worsøe i en ny håndbog for slægtshistori
kere« "Find dine rødder”. Bogen er meget velskrevet. 
Selv den mest garvede slægtshistoriker vil sluge den 
fra første til sifiste side. Utallige er de littera
turhenvisninger, man får undervejs. Kyndig er gennem
gangen af fagets historie. Opmuntring lyser op over
alt: Det er slet ikke så svært, når du først kommer 
igang! Brug arkiver, museer, biblioteker og lokalhi
storiske samlinger. Skynd dig hen til boghandleren 
med 168 kr. - bogen vil sjældent være hjemme på bib
lioteket ...

Kirsten Norn.

Hans H.Worsøe: Find dine rødder, Politiken 1987. 
215 sider, illustreret, litteraturhenvisninger.
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