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Meddelelse fra formanden
1 fortsættelse
marts 1987 kan
Rigsarkivet den
ren skal rettes

af beslutningen på foreningens Generalforsamling i
det meddeles, at Readerprinteren blev overdraget til
7. november 1987, hvorfor alle henvendelser om printe
til Rigsarkivet.

Jørgen Aasberg

**********
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Forårsudflugten lørdag den 28. naj er under forberedelse.
De foreløbige planer går på rundtur i Nordsjælland med evt. by- og mu

seumsbesøg i Helsingør. Notér allerede nu datoen.

**********

Bogsamling
Brugen af

foreningens

bogsamling har

i det

forløbne

år

været meget

ringe.
For at forøge udlånet af bøgerne - som henstår hos kassereren - vil

der til foredragsaftenerne blive fremlagt komplette lister over samt
lige titler. Her kan man så bestille evt. interessante bøger, som man

kan hjemlåne.

**********

Generalforsamling
HUSK generalforsamlingen tirsdag den 8. narts kl 19.00 på Frederiks
berg bibliotek med dagsorden ifgi. vedtægterne.

Bagefter vil Maria-Therese Hoppe fortælle om sort arbejde i 1600- og

1700 tallet.

**********
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Hvordan udgiver jeg mit materiale?
fornøjelsen

stematisk at sammenskrive materi

ved slægtsforskning er at delag

alet med henblik på offentliggø

tiggøre andre i sine resultater.

relse.

Efterfølgende har jeg kort rede

flere formål:

gjort for mine erfaringer i for

-

En

væsentlig

del

af

Denne

ligt

fentliggørelse af mit slægtsmate

andre

riale,

gen,

idet jeg håber overvejel

anvisningerne kan

og

til nytte

for andre,

der

for

om end

-

sen

med

for

øje

tvunget

tilgængeligt

vise

vidt

i

omfang

offentliggørelse

en større kreds af interesserede.

handling,

Jeg har været aktiv slægtsforsker

tisering

siden 1981, men har kun i perio

materialet.

der haft mulighed for at arbejde

kunne

i

For det andet har udarbejdel

lerer på, hvorledes de skal gøre
deres materiale

at

mig

resultatet af forsknin

ufuldstændig form.

være

speku

tjente

For det første var det væsent

bindelse med behandling af og of

serne

beslutning

-

til

kritisk

sortering,

og

for
be

systema

registrering

af

For det tredje håbede jeg, og
er

blevet

opfyldt,

at

intenst med forskningen. Allige

håbet

vel har jeg fået indsamlet en del

offentliggørelsen ville resul

materiale om min hustrus

og min

Materialet

tere i en høj grad af tilbage
meldinger i form af suppleren

egen slægt.
er systematisk ordnet

de oplysninger; jeg bilder mig

alfabetisk efter personernes

ef

ind, at det er væsentligt nem

jeg

lø

mere at overbevise folk om, at

ternavne.

Derudover

har

bende udarbejdet mindre tværgåen

de

oversigter

på

skrivemaskine

deres informationer

ikke blot

ender 1 mit arkiv, hvis de kan

eksempler

(primært ane- og efterslægtstav-

se

ler). Jeg følte dog ikke, at ma

hvorledes materialet præsente

terialet rigtigt kom til sin ret,

res i rimeligt overskuelig og-

det var for besværligt at vedli

forståelig form.

geholde,

konkrete

på,

stigende

Jeg arbejder for tiden sideløben

grad følte, at jeg ikke havde det

de med 4 forskellige offentliggø

materia

relser: en anetavle (for min hu

fornødne

ligesom

overblik

jeg

i

over

let.

stru og min søn) samt tre efter

Jeg har derfor i år besluttet sy

slægtstavler for tre udvalgte æg-

tepar på anetavlen. Nedenfor gen

deangivelser, .

nemgås som et typisk eksempel for

m.v.

-

det

irriterende

udgivelsen

processen

for

slægtstavle

DUnweber

og

’’Efter

af

Diderich

Hein

Regine

Kirstine

Nielsdatter”

(ISBN

jeg

henvisninger

har

fundet

altid

skulle

at

bladre frem og tilbage mellem

tekst og (slut)noter.

87-982305-1-

4).
Jeg er i den heldige situation at

have adgang til et professionelt
tekstbehandlingsprogram (WordPer

fra

fect

SSI

tyder

efterfølgende

for

intet

(selvom det unægte-

fremstilling
ligt

dansk

Software,

hardware), men det be

agent bcp

letter

registrerings

a-

og

jourførlngsarbejdet væsentligt).

Jeg har dels på forhånd,
af

løbet

processen

dels

truffet

i

en

række beslutninger om behandlin 
gen

materialet.

af

væsent

De

ligste af disse er anført

i

det

1. Efterslægtstavlen skrives

på

valgt at

4. Jeg har

føre efter

slægt s tavlen så langt frem i
tiden som muligt - det væsent

efterfølgende.

lige har for mig været at do

kumentere så meget som muligt,

A4-papir.
2. Efterslægtstavlen

opstilles

frem for at afgrænse efter et

vilkårligt

antal

efterkommere efter probanderne

for

at

nummereres

’’komplet” efterslægtstavle in

generationsvis,

banderne

finder,

er
at

og de enkelte

fortløbende
nummer

dette

1)

(pro
-

system

jeg
er

herved

denfor

det

slægtled;

slægtsled,

have

begrænsede

yderligere

mere

en

antal

har

min

enklest at forstå for ’’ukyndi

løsning den fordel, at man ø-

ge’’

ger sandsynligheden for, at en

læsere af efterslægtstav

læser kan finde sig selv 1 ef

ler.

3. Jeg benytter konsekvent fodno
ter (i modsætning til slutno
tater)

i forbindelse med kil

terslægts tavlen, og det er na
turligvis i slægten den primæ

re læserkreds skal findes.
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Jeg

har

at

valgt

citere

ressante kilder,
mære

som

(dette

kostningerne)

8.

Jeg har

forsynet

efterslægtstavle, men er det

ISBN-nummer.

for nogle af de andre udgi

ISBN-numre

bogen med

af

Tildeling

(internationalt

standardbognummer)

fremgår

da jeg primært henvender mig

af

udgivet

til

af Dansk bogfortegnelse, Bi

velser,

jeg har planlagt) -

ikke

slægtsforskere,

forventer

jeg

ikke,

at

supplerende

grænsede

ninger.

sant

mig

stof

02

oplys

nævnte

interes

gistreres i Dansk Bogforteg

nelse

et

9.

per

omfattende alle

personer.
til

i

tilføjelse

dermed

kommer

til

Jeg har valgt at mangfordiggøre

bogen

ved

fotokopie

ring,

fordi det

er den en

Registeret

kleste form for mangfoldig

personernes

gørelse, jeg kender til - og

sidenumre,

til

og

en større kreds* kendskab.

da

man kan betale sig fra det.
10.

forbindelse

Bogen er hæftet sammen,

anvendes

sidstnævnte vil gøre ajour

føring

tilde

fyldigt,

nummer i efterslægtstavlen ikke

(telefon

Denne

at

på,

udarbejdet

henviser

40 00).

citeres

derfor

balancen i beskrivelsen.

sonregister

97

ling medfører, at bogen re

har

selv om det kan gå ud over

Jeg har

Tempovej

2750 Ballerup

7-1,

be

Jeg

stræbt

ISBN-vejledning

bliotekscentralen,

de

vil låne bøger for at få be

6.

fotografi

af

erne hos mig.

er

ikke aktuelt for den nævnte

rekvirere

kopier (mod betaling af om

såvel pri

trykte

interesserede

kan

rundhåndet fra særligt inte

med

altså

løsbladssystem;

af nye personer,

ikke
et

der

noget

løsblad

system kan umiddelbart synes

som ændrer nummerfølgen, alt

lettere at vedligeholde ved

for besværlig.

udsendelse af enkelte ajour-,

Jeg har valgt ikke at illu

føringssider - jeg foretræk

strere

den

ker

i

det

samlede

stedet

ved

stofmængden

bogen

(ikke

første

udgave

mindste),

men

i

i

de enkelte personer angive,
hvis jeg har et eller flere

billeder af dem ("foto”). Så

imidlertid

nye

at

udsende

udgaver,

når

berettiger der

til.

11.

Bogen er udsendt til en bred
kreds af interessenter.

Ud-

7

skal ske til Dansk

sendelse

bogfortegnelse

gelige
har

Det

og

Bibliotek.

jeg

sendt

kon

Derudover
bogen

til

som endnu

ikke er undersøgt

til

så

efterslægtstavlen

vil

Jeg

har

bunds,

suppleres.

udsende

materialet med

de fejl og mangler, der måtte væ

historisk Tidsskrift til

re,

o-

rientering, til nogle lokal

have

som kan

interesse

i

dem,

samt

til forskellige af de nule
vende

personer

slægtstavlen,

i

som

i

tavlen.

af

ve,

indlæg

ninger

til

bl.a.

om

oplys

efterslægtstav

den

idet

nævnte

Efterslægtstavle

Tengstedt

kræve

bog

det

løbende

jeg

jeg

har

og

Jonas

for

Bodil

Kirstine

Nielsen (ISBN 87-982305-2-2),

i

len.

kan

vil

det

rende måde:
-

-

Efterslægtstavle

Larsen

delsen har jeg fået positive

supplerende

at

arbejde,

følgende bøger i gang på tilsva

lerede kort tid efter udsen

fattende

uden

store

jeg

Hvem Forsker Hvad, 1987. Al

tilkendegivelser,

tilstrækkeligt

nyt stof, at udsende en ny udga

Udover

har

bogen i mit

nævnt

jeg har

jeg

regner

særlig

efterslægts

Endelig

når

med,

gengæld

ajourfører efterslægtstavlen.

ninger i forbindelse med ud
arbejdelse

til

og

efter

grad har hjulpet med oplys

Der

at

Slægt og Stavn og Personal-

historiske arkiver,

mod

kunne

let
valgt

og

Anne

for

Niels

Nielsdatter

(ISBN 87-9823053-0) og

-

Anetavle
holdt

for

Christian

DUnweber

Lys

(ISBN

87-

982305-4-9).

Paul Rasmussen
fremføres

indvendinger

efterslægtstavlen,

ikke

mindst er der mange kildegrupper,

Send et brev, hvis De har noget på hjerte:

Fuglesangsvej 21

2680 Solrød Strand
Telefon 03 14 54 79
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»Jeg arbejder med... «
"jeg arbejder med hæfte 9 er udkommet med 43 forskningsoversigter samt
oversigter over den schweiziske og spanske nation i Danmark - en kom

plet

fortegnelse

over

de

norske

kirkebøger med

oplysninger

om fra

hvilke år de i dag er bevaret samt gengivelse af Det Kongelige Biblio

tek,

danske

afdelings

topografikatalog

vedr. lokale vejvisere i Danmark.
bogsforlag til kr. 22.

med

hensyn

til

oversigten

Kan bestilles via Dansk Historisk Hånd

*********

Litteraturliste
I tilknytning til foredraget
i januar måned, hvor Claus Bjørn
talte om Stavnsbåndet, kan denne

litteraturliste, udgivet af Biblio
tekscentralen, være en god inspi
rator til videre læsning.
Litteraturlisten findes på alle
folkebiblioteker, hvor man kan få
den udleveret gratis.
Hvis den ikke ligger fremme, skal
man blot spørge bibliotekaren, som
så skaffer den frem.

Lone Wredstrøm

REGNSKAB FOR ÅR

INDTÆGTER:
Kontingent: Betalt i 87
35*7^°,°°)
7.915,00)
Forudbetalt i 86
i- betalt vedr.88 4- 13.395,00)

30.260,00 kr

870,00 kr

Gæstebilletter

1.913,58 kr

Renter
Reader Printer: Udgifter:
Indtægt :

2.456,47)
3.748,00)

1.291,53 kr

Udflugt :

5.475,00)
5.660,00)

I85,00 kr

Udgifter:
Indtægt :

3.474,41 kr

Underskud

37*994,52 kr.

AKTIVER:

Beholdning pr,

31*12.1987

Giro
8.833,39)
Check-konto
8.165,87)
Bankbog
23•469,12)
Kontantbeholdning
0,00)

4o.468,38 kr.

4o.468,38 kr.

365 medlemmer pr.

31*12.1987*

Beholdningen af ældre numre af ”Slægt og Stavn” er
værdisat til kr. 0,00.
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overens
stemmelse med de foreliggende bilag. Den angivne formt
fandtes i overensstemmelse med kontoudtog.

987

UDGIFTER :
Slægt og Stavn:

Udgifter:
Indtægt :

11.898,19)
2.olo,oo)

9.888,19 kr.

”Hvem forsker hvad 1987”

8.5°°,00 kr.

Porto

6.293,7o kr.

Mødeudgifter

8.544,00 kr.

Årsmøde SSF

865,00 kr.

Kontingent SSF

1.715,oo kr.

Kontorartikler

1.805,28 kr.

Kursers

Udgifter:
Indtægt :

3.32o,85)
2.937,5°)

383^35 kr.

ti

II
• II
II
II

h

X

37.994,52

PASSIVER:
Egen kapital pr.

38.462,79 kr.

1.1.1987

4- Kontingent betalt i 86

-s-

13.395,oo kr.

Fbrudbetalt kontingent for 88

4- Årets underskud

7.915,00 kr.

-t

3.474,41 kr.

4o.468.38 kr.
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Genealogica - 2. del
Nicolaisen, Sten.
Dansk industri i 1800-tallet, Produktion og mennesker,
ling. Industrirådet. Kr. 500,- (60.96).

Kildesam

Århundredets jubilæum for kvindelige læger.
Munksgaard. Kr. 78,- (61.06).

Lager og sygehuse i Nordsjælland.
Historisk belyst. Lægekredsforeningen for Frederiksborg Amt. Gratis
(61.09).

Ørberg, Paul G.
Når nøden er størst. Viborg Gråbrødre Klosters historie fra refor
mationen til nutiden. Landsarkivet for Nørrejylland. Kr. 274,50
(61.721).

Morell Jørgensen, H.
Det begyndte med brændevin. Falkenbergs Maskinfabrik, fra mekanikus
Jørgensen til Faltec, en bog om industrialismens udvikling i en
dansk købstad. Haarsløvs Boghandel i Hobro. Kr. 50,- (62).

Becker-Larsen, Klavs.
Tunestillingen, feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt.
Stillingens værker på 5 kortblade 1:20 000. Roskilde Museum. Kr. ?
(62.65).

Dansk forsvarsanlæg i 5000 år.
1. del: Indtil 1684, om forsvarets anlæg 1 det gamle danske rige,
fortifikationens udvikling og bygmestre indtil 1648. Martin. Kr.
350,- (62.65).

Christiansen, Asger.
Fra Hvide Mølle til Scandia. Banebøger. Kr. 69,- (62.74).

Det

danske

godssystem,

udvikling

og afvikling 1500-1919. Historia.

Kr. 115,90 (63.012).

Amagerbruget, det kombinerede have- og landbrug på Amager.
Amagermuseet, kr 15,- (63.09).

Jensen, Einar.
Bonde og landbrug, træk af dansk landbrugs historie. Landhushold
ningsselskabet. Kr. 90,- (63.09).

Løgstrup, Birgit.
Bundet til Jorden, stavnsbåndet i praksis 1733-1788. Lanbohistorisk
Selskab. Kr. 148,- (63.093).

Ries, Olaf.
Sådan var det, en fæstebondes dagbog 1788. Landbrugsrådet. Kr. 30,(63.093).

Kruse Pedersen, flans.
Landbohistorie i Vejle amt. Museumsrådet for Vejle Amt. Kr. 40,-.
(63.097).
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Rune, Flemming.
Søborg Sø, gennem
145,- (63.14).

sump

til agerland.

Bogudvalget

i Græsted.

Kr.

Rasmussen. Jens Ove.
De byggede grønt, træk af anlægsgartneriets historie. Grønt Miljø.
Kr. 295,- (63.519).

Knudsen, Ann Vibeke.
Bornholmske andelsmejerier 1886-1986, mejeribrugets
Bornholm. Bornholms Museum. Kr. 48,- (63.7).

udvikling

på

Mikkelsen, Birger.
Fiskerne - fra Kronborg hage til Sletten. Nordisk Forlag for Viden
skab og Teknik. Kr. 270,- (63.9).

Portrætter af dansk fiskeri. Dansk Fiskeriforening

1887-1987.

Dansk

Fiskeriforening. Kr. 100,- (63.9).

Smid th, A.J.
At vove for at vinde, dansk Fiskeri skildret af A.J. Smidth 185963. Dansk Fiskerimuseum. Kr. 168,- (63.9).

Rønn, Edith Handrup.
Klipfisk, spegesild og ansjoser, kulturhistorisk oversigt samt dan
ske opskrifter fra omkring år 1900. Roskilde Museum. Kr. 70,(64.17).

Rasmussen, Tove.
3 Pægle Suppe med 8 Lod Kjød, dansk hospitalskost før 1900. Lev
nedsmiddelstyrelsen. Kr. 65,- (64.79).

Fang, Lotte.
Vask før og nu. Roskilde Bibliotek. Kr. 3,- (64.8).

Dansk handelkompagnier 1616-1843, oktrojer og interne ledelsesregler.
Selskabet
(65.08).

for

udgivelse

af

Kilder

til Dansk Historie. Kr.

366,-

Kjølbye, Bente.
Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett, et stormagasins bygningshisto
rie. Magasin. Kr. 298,- (65.08).

Tønsberg, Jeppe.
Handel i Kongens Lyngby gennem 100 år. Historisk-Topografisk Sel
skab for Lyngby-Taarbæk kommune. Kr. 88,- (65.0964).

Pedersen, Ejner Godtfred.
Hærvej og Hedevej i Hardsyssel, træk af de vestjyske landevejes hi-,
storie og topografi. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. kr.
125,- (65.82).

Bertelsen, Søren.
Flyvning
(65.83).

i

Danmark

i

50

år.

Det Danske Luftfartselskab.

Gratis.

Danmarks Jernbaner, historisk og biografisk Haandbog.
Banebøger. Kr. 229.- (65.84). Fotografisk optryk af bind 1. Histo
risk Afsnit fra 1933.

Poulsen, John.
Københavns banegårde, København H.
ger. Kr. 149,- (65.84).

1.

december 1911-1986.

Banebø
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Ilejlesen, Viggo F.
Vandelbanen
(65.841).

1897-1957.

Vejle

Kulturhistoriske

Museum.

Kr.

150,-

Hvem interesserer sig for hvad?
Afløser: Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfunds
forskning. Hvem forsker indenfor dansk maritim historie- og sam
fundsforskning. Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og sam
fundsforskning. Kr. 35,- (65.907).

Mortensøn» Ole.
Sejlskibssøfolk - fra Det
285,- (65.909).

sydfynske Øhav.

Langelands Museum. Kr.

Munchaus Petersen, Holger.
Danske dampskibe indtil 1870. Bind 3: Fælles kræfter. Fiskeri- og
søfartsmuseet. Kr. 198,- (65.909).

Nørgaard Olesen, Mogens.
Færgerne på Kattegat, en trafikhistorisk fortælling. Lamberth. Kr.
138,- (65.909)

Ingemann Pedersen, J.
Susåen og den Danneskjoldske Kanal.
Amt. Kr. 110,- (65.93).

Historisk Samfund for Præstø

Manøe, Søren.
Strandinger og redningsaktioner 1852-1975, fra Skallingen til Nymindegab. Historisk Samfund for Ribe Amt. Kr. ? (65.98).

Pedersen, Erik.
Bornholmske strandinger, strandinger ved Bornholms og Christiansøs
kyster 1830-1986. Bind 1: 1830-1919. Colbergs Boghandel i Rønne.
Kr. 148,- (65.98).

Søgård Nielsen, Peter.
Et skibsforlis ved Marstal.
(65.98).

Jens Hansens

Søfartsmuseum.

Kr.

20,-

Adriansen, Inge.
Teglværker ved
(66.25).

Flensborg Fjord,

100

år

i billeder.

Drama.

Kr.

?

Danske slagterier 1887-1987, de første hundrede år.
Landbohistorisk Selskab. Kr. 148,- (66.85).

Trap Olsen, Ernst.
Papirarbejdernes
(67.6).

historie

i

Dalum

1874-1987.

Fremad.

Kr.

118,-

Danved, Ole.
Haandværker- og Industriforeningen i Odense 1857-1987. Haandværkerog Industriforeningen i Odense. Kr. 100,- (68.06).

Mørch, Palle.
Industri- og Håndværkerforeningen, Nykøbingensernes mødested siden
1852. Industri- og Håndværkerforeningen i Nykøbing F. Kr. 115,(68.06).
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Pedersen, Kenno.
Fuskere og bønhaser eller da Helsingør smede fik klø. Nordisk for
lag. kr. 54,- (68.06).

Fanø: Huse i Nordby på Fanø. Bind 2. Fanø kommune. Kr. 300,- (71.64).

Jensen, Niels Erik.
Randers bindingsværk, Østjysk byggetradition ca. 1530-1800. Randers
Amts Historiske Samfund. Kr. 75,- (71.64).

Grønnegade 12 i Ribe, et gavlhus fra 1500-årene og dets historie.
Den antikvariske Samling i Ribe. Kr. 50.- (71.64).

Huse i Stubbekøbing. Stubbekøbing kommune. Kr. 115,- (71.64).
Skov, Erik.
Altertavlen i Viborg Søndre Sogns Kirke. Viborg Søndre Sogns menig
hedsråd. Kr. 198,- (71.864).

Abrahamsen, Povl.
Bevaring - set fra Dragør. Nyt Nordisk forlag. Kr. 198,- (71.9564).

Andersen, Edv.
Kors og krucifikser ved alfavej. Oversigt og belysning 1986. Faa
borg Lokalhistoriske Selskab og Byhistorisk Vennekreds. Ikke i han
delen. (73.6).

Kryger, Karin.
Frihedsstøtten. Lankbohistorisk Selskab. Kr. 248,- (73.6).

Vellev, Jens.
Hans Tausen og den hvide sten, om en gravsten på gråbrødrenes kir
kegård i Viborg. Viborg Stiftsmuseum. Kr. 25,- (73.6).

Kock, Jan.
Glas og mennesker, brikker til historien om Glasværket i Aalborg.
Selskab for Aalborgs Historie. Kr. 117.- (76.25).

Neiiendam, Klaus.
Middelalderteatret i
Kr. 97,60 (77.096).

Danmark.

Det

teatervidenskabelige

Institut.

Nystrøm, Eiler.
Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid, et Bidrag til
dansk Kulturhistorie. Bind 1: Casorti og Forstadsteatrene. Bind 2:
Kildeforlystelser i Dyrehaven m.m. Dansk Historisk Håndbogsforlag.
Total Kr. 398,- (79.1).

Sydslesvigs stednavne. Bind 4, hafte 3.
Ugle Herred samt Joldelund og Fjolde sogne. C.A. Reitzel. Kr. 183,-1
(89.684).

Ebbesen, Klaus.
Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningen. Kr. 30,- (91.157).

Madsen, Peter.
Dagbog, en ung sønderjyde fortæller om begivenheder i 1. Verdens
krig 1917-1919 på Vestfronten. Amtscentralen for Undevisningsmid1er
i Sønderjylland. Kr. 49,- (91.91).

Andersen, Hans.
Landeværnet, et
Kr. 70,- (96.9)

tilbageblik.

Historisk Samfund for Sønderjylland.
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Balslev, Svend.
Danske forstkandidater 1786-1860.
ning. Kr. 244,- (99.3634).

Danske

Forstkandidaters

Fore

Âustrup» Jes.
Landsbydreng og svend på valsen, barndoms- og ungdomsbilleder. Hi
storisk Samfund for Ribe Amt. Kr, 86.- (99.4 Austrup).

Bjørn, Claus.
Markus Peter Biems liv og virke 1848-1915, landmand, kreditfore
ningsmand, andelsmand, folketingsmand. Nyboder boghandel. Kr. 185,(99.4 Biem).

Raben Petersen» Hertha.
Theodor Brorson, astronom. H.C. Lorenzen i Nordborg. Kr. 69.- (99.4
Brorson).

Frédéric de Coninck og Dronnlnggaard, en mosaik af tekster og bille
der.
Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød kommune. Kr. 150,- (99.4
Coninck).

Gørding, Niels.
Fra marsken til prærien, Niels Gørdings erindringer fra Allerup i
Vestjylland og Regina i Saskatchewan. Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Kr. 79,- (99.4 Gørding).

Hansen, Christen.
Christen Hansens dagbog, Elstrup 1766-1810.
Als og Sundeved. Kr. 75,- (99.4 Hansen).

Historisk Samfund for

Hansen, Kate Ingeborg.
Kates dagbog, fra prærien til Flensborg fjord, en ung piges skild
ring af oplevelser og indtryk året 1893. Langenbergs Trykkeri i
Sønderborg. Kr. 148,- (99.4 Hansen).

Nyborg Rasmussen, Jørgen.
Broder Jakob den Danske, kong Christian II’s yngre broder. Odense
Universitetsforlag. Kr. 135,- (99.4 Jakob).

Busk, Gorm.
Frederick Kuhlau,
(99.4 Kuhlau).

hans

liv og værk.

Engstrøm & Sødring. Kr.

90,-

Langkilde, Helge.
Forfædrene, fortalt til mine børn og deres efterkommere. Eget for
lag. Gratis. (99.4 Langkilde).

Bråten, Jens.
"Tordenkalven", Himmerlands største original, biografi, erindringer
og krøniker om "Tordenkalven". Eget forlag. Kr. 98,- (99.4 Larsen,
Chresten Christian)•

Manøe, Søren.
Kaptajn Jens Sørensen,
(99.4 Sørensen).

Strellev,

1733-1817.

Ølgod Museum.

Kr.

?

Vellev, Jens.
Hans Tausen og Hans Vingaard, reformator og bogtrykker i Viborg.
Skovgaard Museet. Kr. 25 (99.4 Tausen).
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Weiersøe, Severin.
Hendes Ansigt i ethvert Pigeansigt, en landsbydrengs dagbog fra
1800-tallet. Odense Universitetsforlag. Kr. 195,- (99.4 Weiersøe).

Gether, Knud.
Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkom
mere i Danmark. Bind 1. Dansk Historisk Håndbogsforlag. Kr. 900,i subskription. (99.8).

Kunstnerslægten Jerichau.

Kunsthallen. Kr. 60,- (99.94 Jerichau)•

**********

I den gamle kuffert fandt jeg...
Mange gange synes jeg, at mennesker, der har levet for mange år siden,
f.eks slægtninge o.s.v., virker så fjerne, og som om det bare er nog

le, der har levet. Jeg har aldrig tænkt over, at de mennesker har haft
glæder,

sorger og følelser ligesom vi,

indtil

jeg for et stykke tid

siden var oppe på min mormor1s gamle loft og skulle lægge nogle aviser

på plads. Jeg blev nysgerrig efter at se alle de gamle ting, der var
der, gyngestole,

reoler med bøger og gamle kufferter,

så jeg spurgte

min mormor, om hun havde noget imod, at jeg kikkede mig lidt omkring

oppe på loftet. Hun selv kan ikke gå så godt, så hun kunne ikke kommer
derop.
Hun fortalte mig, at de ting, der var deroppe, ikke havde været i brug
i mange år. Det første jeg satte mig til, var at se i gamle fotoal

bums. De var meget støvede, men sjove. Jeg kendte ikke nogen af disse
mennesker, så jeg lagde hurtigt albummene væk.

Da jeg så åbnede en af de gamle kufferter, lå der nogle støvede, gam
le regnskabsbøger og breve. Da jeg nu skulle hjem og ikke nåede at læ
se brevene, besluttede jeg at tage kufferten med brevnene med hjem. Så

kunne jeg også få ordentlig tid til at læse dem.
Der var ialt

102 breve,

thilde Karoline Møller.

alle til Rasmus Christian Rasmussen fra Ma

Jeg lagde

først brevene i orden efter dato.

Det første brev var fra 1889 og det sidste fra 1895. Jeg fik at vide,
af min mor, at de to personer var hendes farfader og farmoder, altså

mine oldeforældre. Jeg begyndte så at læse brevene, og det var faktisk

sjovt at se den måde, hun skrev på, og hvad hun skrev til min oldefa
der. Det viste sig at være gamle kærlighedsbreve. Det var, som om jeg
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lærte min oldemoder at kende på en helt anden måde end bare som en
gammel dame, menlig som en ung pige med følelser, medgang og modgang.
At læse disse breve gav mig et virkeligt fantastisk indtryk af en ung

pige i 1890*erne.
Noget af det,

der gjorde størst indtryk på mig var, da jeg læste en

fødselsdagshilsen, som var skrevet så sjusket, klattet og kort, og jeg
derefter læste et brev, der var skrevet en uge efter, hvori Mathilde

skrev:

"Undskyld,

kære Rasmus,

det

sidste brev,

men du skulle vide,

hvor svært det er at sidde og skrive, når ens fader ligger død ved si
den af". Det var, som om det rørte mig dybt i hjertet. Hvor må det dog
have været svært for hende. Jeg kan slet ikke tænke, hvor svært det

ville have været for mig, hvis jeg var i den situation.
andet brev fortæller Mathilde,

Senere i et

at nu er hendes moder død, og at hun

føler sig så trist og alene, uden en fader og moder.
Efter at have læst alle disse breve er det, som om mennesker fra for

tiden har fået meget mere betydning for mig. Især, efter at min mor er

begyndt at

interessere

sig meget

for genealogi,

har

vi været mange

gange oppe på det loft og fundet gamle dagbøger, navneklude og fotoal

bums.
Jeg synes nu, at slægtshistorie er fantastisk spændende.

Stil skrevet af
Maj-Britt Krogh-Thomsen, da hun var 14 år gammel.
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