
 
 

 

  Alle medlemmer ønskes et godt 

  nytår, hvor vi får gjort noget 

  ved vores slægtsforskning og 

  bruger foreningen flittigt! 

 

Siden sidst. 
 

Slægtsforskerforeningernes årsmøde i Bjerringbro 17. - 19. 

september 2010 

 

Temaet for årets møde var ”Fængslende aner”.  

Weekendens 7 foredrag behandlede ”Politiarkiver før og nu”, 

”Horsens Statsfængsel”, ”Politiets Registerblade”, ”Fotografiets 

fascination”, ”Røverhistorier”, Politihistorisk Museum og 

Straffede i lægdsrullerne. 

 

Her nogle eksempler på hvilke kilder, foredragsholderne oplyste 

om: 

 

Horsens Statsfængsels arkivalier på LAV, hvortil der findes 

navneregistre 

Fangenumrene havde forskellige bogstaver som fx S for 

sikkerhedsforvaring og B for krigsforbrydere og landssvigere.  

Fængslet i Horsens havde egen kirke, og kirkebøgerne fra den 

ligger på arkivalieronline. 

Alimentationsprotokoller 

Personer udvandret med bistand fra hhv. politiet og fattigvæsenet 

Fra 1851  Forbryderfotografier  

Fra 1775  Markedsrejseprotokoller 

Fra 1908  Obligatoriske fingeraftryk 

1903-1961 Navneforandringsprotokol 1897-1925 

Nykøbing F.  Politi, Fremmedprotokol 1932-37 

Nykøbing F  Byfoged, Arrestjournal 1846-81 

Før 1846 Pasprotokoller over indenrigsrejser over vand 

Nykøbing F.  Byfoged, Strafferegister 

 

Når der er slægtsforskerweekend i Bjerringbro er foredragene 

bestemt interessante, men kontakten til andre slægtsforskere er 

mindst ligeså vigtig. Her får man udbygget sit netværk, og man 

får snakket ud om netop de glæder og genvordigheder, man har 

haft med sine egne aner. Intet slægtsforskningsrelateret emne er 

kedeligt, og ingen samletale for lang, når der er slægtsforsker-

weekend i Bjerringbro.  

Den relativt lange vej til Jylland vejer intet mod glæden før og 

efter slægtsforskerweekenden. 

 

Næste år i september er der igen slægtsforskertræf på Nørgaards 

Højskole i Bjerringbro, og jeg har reserveret weekenden. 

 

 

 

Kulturnatten i København d. 3. oktober 

I anledning af Kulturnatten lukkede Rigs- og Landsarkivets nye 

magasin på Kalvebod Brygge nr. 32 dørene op. Mellem kl. 18 og 

24 kunne man blive guided gennem det nye højlagermagasin med 

370 hyldekilometer med arkivalier fra 1100-tallet frem til i dag, 

men man kunne også se en udstilling af ENB-arkivalier. ENB står 

for arkivalier af enestående national betydning som fx 

Københavns såkaldte dåbsattest. ”Dåbsattesten” er et pavebrev fra 

1183 og er et af de ældste originale og daterede dokumenter på 

RA.  

Der var så mange spændende arkivalier i udstillingen, at vi aldrig 

nåede frem til den guidede tur gennem magasinerne. Om de 2 

arkiver igen åbner dørene til magasinet for publikum vides ikke. 

 

Inger G. Rasmussen 



 
 

Foreningen har afholdt 3 medlemsmøder. 

Det første var en medlemsaften, hvor 6 medlemmer drøftede 

deres slægtsforskning og kom med bud på, hvordan den enkelte 

kunne komme videre. En rigtig hyggelig aften. 

 

Dernæst havde vi en veloplagt museumsdirektør, Ulla Schaltz, 

der talte om gravminderegistrering i vores område.  

 

Endelig havde vi besøg af John Rasmussen, som fortalte om at 

skrive slægtsbog. Han opfordrede til at danne skrivegrupper, så vi 

kunne komme i gang. 

 

 

 
Julemødet - John Rasmussen ses til venstre 

 

 

Ved begge møder var der mellem 20 og 25 deltagere. Det synes 

vi, var meget fint! 
 

Opfølgningsmøde efter udstillingen ”Din Historie” i 

Rundetårn 28. august til 3. oktober 2010 

 

Udstillingen, der var den første i sin art i Danmark, blev 

arrangeret af 3 foreninger i fællesskab, nemlig Sammenslutningen 

af Slægts-historiske Foreninger, Dis-Danmark og Dansk 

Genealogi og Personalhistorie. Rundetårns direktør Jesper Vang 

Hansen, der selv er slægtsforsker, formidlede kontakt til 

Veluxfonden, som støttede projektet med en rund sum. 

 

På opfølgningsmødet d. 14. november 2010 var alle igangsættere 

og frivillige vagter samlet for at gennemgå resultatet af 

anstrengel-serne. Alle var enige om, at udstillingen havde været 

en succes, idet besøgstallet havde været langt højere end til andre 

udstillinger i Rundetårns bibliotekssal.  

DR1 viste 6 udsendelser om slægtsforskning, Berlinske Tidende 

gav udstillingen i Rundetårn 5 af 6 mulige stjerner, og 

besøgstallet i Rundetårn steg og steg. 

 

Interessen for slægtsforskning er i det hele taget tiltagende, Dis-

Danmarks hjemmeside Slaegtogdata.dk viser, at foreningen nu 

har over 6000 medlemmer, og på DR´s hjemmeside har over 

19.000 tastet deres slægtsoplysninger ind; 

 (findes på Slaegtogdata.dk/aktuelt/Nyheder/Slægtsforskning på 

DR 1). 

Det er med andre ord trendy at slægtsforske. 

Inger G. Rasmussen 
 

 

 

 



 
 

Hjælp til din slægtsforskning. 

Efter lørdagsmøderne kan du få hjælp til tydning af gotisk skrift 

eller andet! Kontakt venligst bestyrelsen i forvejen. 

 

I øvrigt vil vi meget gerne have forslag til foredrag, ekskursioner 

og andet, der kan øge vor viden om slægtshistorie. 

 

 

Hjemmesider. 

Man kan finde vore arrangementer på www.kultunaut.dk  

Søg på ordet slægtsforskning, så vil vore arrangementer også 

komme frem. 

 

Vi forsøger at komme ind på DIS-Danmarks nye hjemmeside: 

www.slaegtogdata.dk 

 

_____________________________________________ 

En god internet-indgang til danske stednavne er: 

www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php 

I Sverige har "Institut för språk och folkminnen" etableret noget 

tilsvarende på: 
www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/phpfor/socknar2.php 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Bed&Breakfast  

Har du prøvet Bed&Breakfast, når du er på arkivet langt 

hjemmefra? 

Der er mange gode muligheder. 

Søg på Google! 

Vores slægtsdatabase. 

Der kommer hele tiden nye data ind til Vores slægtsdatabase. 

Herligt! 

Har du sendt dine oplysninger ind? 

 

_____________________________________________________ 

 

Register over dødsattester. 
Har du aner, som er døde i Øster og Vester Han herreder 

(Thisted/Hjørring amter) omkring år 1900, så vær opmærksom 

på, at Maj-Britt og Per Agerbæk har indscannet nogle af disse, og 

gjort dem tilgængelige på deres hjemmeside. Her er der omkring 

3700 dødsattester fra årene 1887-89 og 1899-1913. Adressen er: 

www.agerbaeks.dk/registre/doedsattester.php 

Vielsesregister - det gamle Århus Amt. 

Vielserne dækker nogenlunde det gamle Århus Amt (som det så 

ud før 1970). Tidsintervallerne varierer fra sogn til sogn, men 

typisk er medtaget vielser for perioden 1760-1891. Indgangen 

"Vielserne i tal" giver en nærmere oversigt og et kort over 

sognene. Har du forfædre, som kan være viede i det østjyske 

område, så er det nærliggende at prøve en søgning i disse 

vielsesdata. Du finder det hele på adressen:   

www.folketimidten.dk/vielsoeg.cgi 

_____________________________________________________ 

Vedlagt Nyhedsbrevet er en redigeret medlemsliste. 

Kontroller venligst, at dine oplysninger er rigtige ellers send 

meddelelse til kassereren. 

Tak! 

http://www.kultunaut.dk/
http://www.slaegtogdata.dk/
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php
http://www.agerbaeks.dk/registre/doedsattester.php
http://www.folketimidten.dk/vielsoeg.cgi


 
 

Noget om Folketællinger. 
 

I alle folketællinger findes: 

 

NAVN, ADRESSE, ALDER, ERHVERV / FATTIGHJÆLP og 

KØN. 

 

ANDRE OPLYSNINGER: 

 

ARBEJDSPLADS 1916 

 

CIVILSTAND   ALLE UNDTAGEN 1916 

 

FØDESTED  1845 OG ALLE SENERE  

 

HANDICAP  1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 

   1880,1890, 1901, 1911, 

1916, 1921,    1930, 1940 

 

HUSSTANDSSTILLING ALLE UNDTAGEN 1921 

 

INDKOMST / FORMUE 1916 

 

MATRIKELNR. 1901, 1906, 1911, 1921 

 

SIDSTE OPHOLDSSTED 1901, 1906, 1911, 1921, 1925, 1930 

STATSBORGERSKAB 1925, 1930, 1940 

 

TROESSAMFUND 1855, 1860, 1870, 1880, 1885*), 1890, 

   1895*), 1901, 1906, 

1911, 1916, 1921 

 

*)
 KUN I KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG 

FOLKETÆLLINGER ER TILGÆNGELIGE PÅ RIGSARKIVET. MANGE ER 

INDTASTEDE OG LIGGER PÅ NETTET UNDER  WWW.DDD.DDA.DK 

 

HERUNDER HELE 1787, 1801, 1845 OG NÆSTEN HELE 1880.  

EN OVERSIGT OVER DE ØVRIGE INDTASTNINGER FINDES UNDER 

”HVAD ER DER I DATABASEN”. 

 

 ENKELTE MATERIALER AF FT 1769 ER OPBEVARET; 

 FX FRA ÅBENRÅ AMT (MANGE) 

HADERSLEV AMT (MANGE)  

SKANDERBORG AMT (HORSENS KØBSTAD)  

ODENSE AMT (ODENSE KØBSTAD OG 1 SOGN) 

RIBE AMT (5 STK.) 

SVENDBORG AMT (DELE AF FAABORG KØBSTAD OG ÆRØSKØBING) 

SØNDERBORG AMT (MANGE)  

TØNDER AMT (MANGE) 

VEJLE AMT (VEJLE KØBSTAD) 

 FREDENSBORG AMT (HELSINGØR KØBSTAD)  

 

OEDERS EFTER 1771. 
DEN FULDSTÆNDIGE LISTE UNDER  WWW.DDD.DDA.DK  / FOLKETÆLLINGER /  

RESERVERET OG AFLEVERET. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddd.dda/
http://www.ddd.dda.dk/


 
 

Medlemmernes side. 

Politiets Registerblade. 
Fra 1890-1923 skulle man lade sig registrere hos Politiet i 

København hver gang, man flyttede.  

Nu er det blevet muligt at lede på nettet pga. mange frivillige 

indtastere. 

På www.politietsregisterblade.dk  er der indtil videre kommet ca. 

800.000 personer med adresse, fødselsdato og år. De fleste er der 

også stillinger på, og ved nogle står der ægtefælle og eventuelle 

børn. 

Der vil i alt blive lagt 1.250.000 personer på nettet, når det er 

fuldført. 

Man kan her (hvis man har lyst) melde sig som frivillig indtaster. 

Det er meget nemt. Jeg er selv indtaster.  

Jeg har fundet så meget på Københavns Stadsarkiv, så nu giver 

jeg lidt igen. Hvis der ikke var så mange frivillige, var det aldrig 

blevet gjort. Det er der ikke penge til. Det er faktisk sjovt.  

Jeg har selv indtastet min mor. Hun flyttede hjemmefra som 

15årig. Det har jeg aldrig vidst. Ved min mormors bror stod der: 

søn af forladt kone. 

Der er også mange sjove stillinger bl.a. ligtorneoperatør. Der er 

mange tjenestepiger og offentlige fruentimmere. 

Anni Fleuron Dahl 

 

 

 

KUFFERT MED HISTORIE 

 

I 1999 rydder vi op i boet efter mine forældre. Og det er, kan jeg 

godt hilse og sige, det mest utrolige, der samles sammen i skuffer 

og skabe, loft og kælder efter næsten 50 års samliv. 
 

Vi, min søster og jeg, finder i den forbindelse en kuffert, stuvet 

ind i skunken. Den viste sig ved nærmere gennemgang at 

indeholde ikke mindre end en for os svunden skat. Kufferten 

stammede fra Mads Andreas Andersen og Agnes Jørgensen, som 

døde i henholdsvis 1946 og 1974. Var fyldt med gamle billeder af 

for længst døde familiemedlemmer på min mors side.  

 

Vi vidste godt at mors farfar og farmor havde haft Vejrup kro. 

Havde i sommeren 1957 været på besøg på Vejrup kirkegård, 

hvor vores morfar var begravet. Om vi var inde på kroen, er der 

ingen af os, der husker. Derimod besøgte vi Bjøvling og Aastrup 

plantage, og dette huskes, for der blev der spist frokost, og endnu 

engang fik vi historien om, at vi ”ejede” et lille stykke af denne 

plantage. 

 

Far havde arvet en aktie efter vores morfar. Mads Andreas 

Andersen.  Efterfølgende har vi fundet aktien, dateret 1878, købt 

af vores tipoldefar, Mads Henningsen i Emtekær på Fyn. For 50 

kroner. Faderen til Kirsten Madsen, vores oldemor i Vejrup kro. 

 

 

Den gamle kro 



 
 

Alt ukendt land er jo spændende, så det måtte jo undersøges, 

hvem der var på alle de billeder. 

 

I 2000 kontaktede jeg Vejrup lokalarkiv (Ribe amt, red.) og kom i 

forbindelse med Hans Andreasen. Og så skal jeg lige love for, at 

der skete noget. 

Jeg vil gerne lige her indskyde til alle jer, der leder i jeres aner, 

BRUG lokalarkiverne, der sidder rene levende leksikoner rundt 

om i det ganske land. Nu var Hans Andreasen den første, jeg 

stiftede bekendtskab med. Men tro mig, de findes overalt, jeg har 

efter-følgende mødt ret mange af dem over hele landet, ildsjæle, 

der meget gerne øser af deres viden. 

 

Min morfar, der var død som 54årig i 1946, 5 år før jeg så dagens 

lys, var ingen problem at få styr på.  

I de papirer og billeder vi fandt, kunne hans gøren og laden 

følges. Han læser til skolelærer i Ribe omkring 1913-1916. 

Kommer ind som soldat, bliver konstabel, er ansat som lærer i 

Bredebro, inden han i 1921 bliver ansat ved Rødby skole på 

Lolland, hvor han virker til sin død i 1946. 

Mere spændene bliver det med hans søstre, den eneste vi kunne 

huske at have hørt om, var en faster Anna. Mindes aldrig 

nogensinde at have set hende.  

Alle billederne fortalte jo om, at der var hele 4 søskende til min 

morfar. 

Ved vores besøg på Vejrup lokalarkiv blev der så sat navne på 

disse fire: Ane Kirstine Andersen,*28.juli 1894 i Vejrup, gift 

Christensen. Mary Katrine Andersen *3.april 1897 i Vejrup, gift 

Brandenhof. Anna Josia Andersen *3.februar 1900 i Vejrup, gift 

Knudsen. Jørgine Nielsine Andersen, * 2. februar 1902 i 

Bramming, gift Beyer. 

Efterfølgende har jeg i kirkebøgerne fundet nogle af børnene til 

disse piger. 
 

 
Morfar til højre - pigerne er hans søstre og min mormor 

 

 

Vejrup lokalarkiv kendte udmærket billederne, jeg kom og 

fremviste, rigtig mange af dem stammede jo fra deres kro, så 

noget der for mig var totalt ukendt, vakte minder og historier frem 

om en familie, der havde været lidt af en institution på egnen. 

Pludselig fik jeg sat ”kød” på billederne af mine oldeforældre 

Peder Hansen Andersen og Kirsten Madsen 

 

Vejrup Kro lå fra starten lidt uden for byen, er beskrevet som 

værende tingsted 1829-1845, om den er endnu ældre, ved jeg 

ikke, men mange ejere har den haft. Den nuværende kro bliver 

bygget i 1892 af en Chr. Jørgensen, der i 1895 sælger til Peder 

Hansen Andersen og Kirsten Madsen. Her bliver to af pigerne 

født, Mary Katrine og Anna Josia. 

 

Iflg. Tingbøgerne ser det ud til, at kroen bliver solgt i 1899 til en 

Anders Jokum Pedersen, om familien bliver som forpagter, er jeg 

ikke klar over. Men i 1902 bor familien i Bramming, hvor Jørgine 

bliver født. 



 
 

Familien vender tilbage til kroen nogle år senere, for i 

folketællingerne 1906 er familien igen at finde på Vejrup kro. 

De har været nogle driftige folk, for der købes jord op og de 

køber Anneksgården, som var blevet opført i 1895.  

I 1913 udvides kroen med en overbygning med flere værelser, og 

kroen får det udseende, den har i dag.  
 

Det er også på den tid jernbanen kommer til, så det har været 

nødvendigt at følge med tiden. 

 

I 1921 bliver kroen solgt, og familien flytter til Kongensgade 14 i 

Esbjerg, hvor der etableres fragtcentral og restaurant. Her virker 

Peder Hansen Andersen og Kirsten Madsen i 14 år, for i 1935 

endnu engang at vende tilbage til Vejrup kro, hvor de får 5 år 

sammen, inden Peder Hansen Andersen dør i 1940. 

Peder Hansen Andersen er født den 16.april 1871 på Toftegård, 

Bjerndrupvej 8, Sdr. Vejrup af Maren Kjirstine Andreasen Lütken 

og Anders Nielsen, er eneste barn ud af fem, der bliver voksen og 

stifter familie. 

Maren Kjirstine dør i 1885. Hun var ud af slægten Lütken fra 

nabogården Siesgård, Bjerndrupvej 9, Sdr. Vejrup. Efter faderens 

død i 1890 arver Peder Hansen Andersen Toftegård. 

Denne Lütken slægt har været en del af sognet i generationer. 

Maren Kjirstines farfar Josias Lytken Jensen 1767-1833 var 

sognefoged og nok så interresant bygmester, så han har garanteret 

sat sit håndtryk på mangen en bygning fra den tid.   

Ja, jeg kunne blive ved, men enhver historie skal jo ende et sted. 

Og mon ikke Peder Hansen Andersens død er et meget passende 

sted at slutte fortællingen om, hvad fundet af en kuffert kan føre 

til. Jeg har i hvert fald fået en slægtsforsker bacille ind i blodet, 

der aldrig forsvinder.  

 

Lis Lütken Lund. 
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Slægtshistorieskrivning  

Efter John Rasmussens motiverende foredrag om slægtshistorie-

skrivning talte vi kort om at danne en slags skriveværksted for de 

medlemmer, der har lyst til at skrive en personlig, læseværdig 

slægtshistorie. En opremsning af mange data på dåb, vielse og 

begravelse formidler ikke forfædrenes liv, mens en fortælling om 

deres virkelighed giver et helt andet billede. Da vi alle sammen 

gerne vil gøre et godt stykke arbejde, er det en god ide at slå os 

sammen og få inspiration af hinanden. 

Et nyt tiltag i foreningen er derfor uformelle møder om slægts-

historieskrivning den anden mandag i måneden fra januar 2011 

af.  

Første møde er d. 10. januar 2011, kl. 19 i salen på Det gamle 

Bibliotek. 

I princippet skal man ikke tilmelde sig, men til første møde er det 

nok alligevel en god ide. 

_____________________________________________________

__ 

 
 

Julemødets kaffebord  
 

Der blev serveret hjemmebagt julekage, småkager og frugt. 

Derefter havde formanden forberedt et slægtsforskerbankospil 

med 3 fine præmier. 

Indkaldelse til generalforsamling 

i 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 

19. marts 2011 

 
a. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

   

b. Formandens beretning til godkendelse 

 

c. Kassererens beretning til godkendelse 

 

d. Budget fremlægges / fastlæggelse 

af kontingent for næste kalenderår. Bestyrelsen foreslår 

   uændret kontingent.  

   Kr. 170,- / 220,- / 75,- 

 

e. Indkomne forslag.  Skal være bestyrelsen i 

   hænde senest 14 dage før 

   generalforsamlingen pr. e-

   mail eller brev.  

   (5. marts 2011) 

 

f. Valg til bestyrelsen På valg er: Lisbeth Christensen 

   Hans-Jørgen Olsen 

   Anni Dahl 

   (alle er villige til genvalg,  

 

men vi hører gerne fra jer, der har lyst til at være med i arbejdet)

  

   valg af suppleant På valg er: Ole Hjæresen 

   (ny suppleant søges!)

  
g. Valg af revisor/rev.suppleant er valgt for 2 år i 2010. 

 

 

h. Eventuelt 


