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Fra Bestyrelsen 
 
Sekretær Richard Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12 2009 og suppleant Skjold Eg er 
indtrådt som sekretær. 

------------------------------ 
 

Velkommen 
 

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer og det er: 
Preben Thorvig, Poul-Erik Wimmer og Sonja Sjøgren 

 
Vi byder jer alle hjertelig velkommen i foreningen og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til 
gavn og glæde. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

NYT - Trådløst net på læsesalene 
 
Nu kan man tage den bærbare med på arkiv og bruge 
nettet. Der er gratis trådløst netværk på alle Statens 
Arkivers læsesale fra 1/1 2010.  
Med det trådløse netværk kan man gå på internettet via 
en internetbrowser (http/https). Man kan benytte al-
mindelige websider og alle Statens Arkivers services 
på internettet. På læsesalene er der vejlednings-
materiale, der forklarer hvordan man bruger det 

trådløse netværk. Her kan man også se hvilket 
brugernavn og adgangskode der skal bruges.  
PC´ erne skal have trådløst netkort, for at man kan 
benytte det trådløse netværk på Statens Arkivers 
læsesale. Man skal selv konfigurere sin pc, så den 
bliver klar til det trådløse netværk. Statens Arkiver 
stiller det trådløse netværk til rådighed, men kan ikke 
yde support på brugernes pc' er.  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Skattemandtalslister 
 
Den 24. november 2009 havde vi besøg af Erik Kann 
der holdt foredrag om brug af skattemandtalslister i 
slægtsforskningen. 
Det må jo nok siges, at der her er mulighed for at finde  

en del af vores aner, mellem de forskellige 
folketællinger. 
Men helt enkelt er det vist ikke. Sædvanen tro udle-
verede Erik Kann en Litteraturliste. 

 
Skattebetalingen gennem tiderne:
 
• Håndbog for danske lokalhistorikere, ved Johan 
Hvidtfeldt (1965) 
• Dansk kulturhistorisk opslagsværk I- II, ved Poul 
Olsen m.fI. (1990-91) 
• Helge Nielsen og Victor Thalbitzer: Skatter og 
Skatteforvaltning i ældre Tider (1948/1976) 
• Brug sognekommunearkiverne, red af Poul Thestrup. 
[Arkivserien nr. 21] (1983) 
• Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator 
(1983) 
• Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand 
(1983) 

• Erik Nørr (red): På embeds vegne. Kilder til dansk 
forvaltningshistorie 1750-1920 (1998) 
• Ole Degn (red): Vor gunst tilforn. Kilder til dansk 
Forvaltningshistorie 1500 -1750 (2007) 
• H.O.Nordlund: Matriklen og matrikel kortene som 
hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser (1978). 
• Alphabetisk Register over de kongelige forordninger 
og aabne breve samt andre trykte anordninger ..[1660 
-1823] ved Jacob Henric Schou (1823) 
 
 
 



I tidsskriftet Fortid og Nutid: 
• Bd. 2, 1919: Gunnar Knudsen: De danske matrikler 
og deres benyttelse ved historiske undersøgelser. 
• Bd. 4, 1923: C.Christiansen: Om amtsregnskaberne 
som historisk kilde. 
 

• Bd. XXXIII hft. 2 (1986):Claus Rafner: 
Fæstegårdmændenes skattebyrder 1660 -1802. 
I tidsskriftet Zise (Toldhistorisk Tidsskrift) 
• 1994:2 s. 45-57: Claus Rafner: Amtsforvalteren og 
amtsstuen 1660 -1848 
 

November 2009 Erik Kann 
Martin Henriksen 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

GEDCOMP 
 

I databasen GEDCOMP kan du finde slægtsforskere, 
der forsker i de samme personer, som du selv gør. 
Basen er en søgefacilitet for slægtsforskere i Danmark. 
Du får gratis udført en søgning efter de personer du 

forsker i ved at sende en fil med dine slægtshistoriske 
oplysninger.  
 
Læs mere på: 
http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php 

 
 God fornøjelse fra Yrsa 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fængslet i Horsens har fået 300.000 kr. til scanning. 
 
Pengene er øremærket en storstillet 3D-laserscanning 
af det tidligere Statsfængsel i Horsens, som sammen 
med udvalgte genstande fra Fængselssamlingen vil 
kunne opleves på Horsens Museums hjemmeside til 
efteråret.  
Horsens Museum ser bevillingen som et stort skul-
derklap fra Kulturarvsstyrelsen til den satsning museet 
gennem de sidste år har iværksat, for at sikre de 
autentiske genstande og historier fra det gamle Stats-
fængsel, så de i fremtiden kan bruges i en seriøs 
formidling af historien omkring lov og straf. 
 
I de 153 år Statsfængslet i Horsens var i brug, har der 
siddet rigtig mange indsatte. Alene fra åbningen den 
20. maj 1853 til hundredeårsjubilæet den 20. maj 
1953, havde fængslet 20.144 indsættelser. Og 53 år 
senere var det blevet til mange flere indsatte. 
De indsatte er beskyttet af personloven og er derfor 
anonyme, men enkelte har skabt så store avisover-
skrifter, at de er blevet offentligt kendt som indsatte i 
Statsfængslet i Horsens. Det er fanger, der enten er 
blevet kendt for deres voldsomme forbrydelser, 
flugtforsøg eller specielle baggrund.  
Eksempelvis har Statsfængslet huset Jens Nielsen, der 
var den sidste, der officielt er blevet henrettet i Dan-
mark, det var også her at Carl August Lorentzen i 
december 1949 flygtede gennem en 18 meter lang 
tunnel under fængselsgården, og det var her den 
forhenværende justitsminister og storsvindler Peter 

Adler Alberti blev indsat og tabte sig hele 63 kg på 
blot to år. 
Gå selv på opdagelse på Horsens Museums 
hjemmeside: 
http://www.horsensmuseum.dk/Faengslet.aspx 
 
Læs f.eks. om:  
Adolph Philipsen (1855-udvandret til Amerika i 1905) 
Hans berømmelse skyldes udførelsen af hans for-
brydelse.  
Han var sæbefabrikant i København, hvor han i 1890 
myrdede kontorbud og inkassator Johan Meyer. 
Philipsen tog Meyers guldur og de penge, der var i 
hans pung, herefter forsøgte han at bortskaffe liget.  
Philipsen puttede Meyers lig i en tønde med læsket 
kalk. Derefter sendte han tønden med skib til en op-
digtet adresse i Amerika. Politiets mistanke faldt dog 
hurtigt på Philipsen, som forsøgte at flygte til Syd-
afrika over Hamburg. I Elben løb hans skib imidlertid 
på grund. Politiet arresterede ham, og han tilstod 
mordet.  
I New York opsporede man tønden, som med sit 
makabre indhold blev sendt tilbage til København. Her 
lukkede man tønden op og fandt Johan Meyers lig. 
Philipsen blev oprindeligt dømt til døden. Straffen 
blev siden hen ændret til livsvarigt tugthus. Philipsen 
blev benådet mod udvandring i 1905 efter 15 års 
fængsel. Han udvandrede til USA, hvor han skabte sig 
en respektabel tilværelse under navnet Hauff.  

  
God fornøjelse fra Yrsa 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php
http://www.horsensmuseum.dk/Faengslet.aspx


 
 
Den 12. januar var der temaaften, hvor Inge Lind 
gennemgik vores hjemmeside. Lad det være sagt med 
det samme: Vi har en ganske god og dækkende side. 
Under Foreningen er der praktiske oplysninger, her-
under navne og billeder af bestyrelsen. Det er også fra 
dette afsnit der kan sendes e-mail til de enkelte besty-
relsesmedlemmer. 
Billeder – siger næsten sig selv - hvor der bringes 
billeder fra diverse aktiviteter, bl.a. fra den årlige 
skovtur. 
Nyheder og kalender. Her findes oplysninger om de 
nærmest kommende aktiviteter. Foreningens nyheds-
brev bringes også under dette punkt. 

Medlemmernes side. Nok det mest problematiske 
punkt. Det var meningen, at medlemmerne her kunne 
komme med oplysninger om deres slægtsforskning. 
Det virker bare ikke. Endvidere er der et par vejled-
ninger, som medlemmerne har skrevet. 
Links. Dette afsnit er ganske omfattende. Der er opde-
ling mellem offentlige og private hjemmesider. 
Inge Lind gennemgik nogle af disse links. Ved du 
f.eks., at der er en side hvor du kan øve dig i at læse 
gotisk håndskrift? 
 
Besøg siden jævnligt og få ny inspiration. Adressen er 
www.sfv-glostrup.dk 

 
Martin Henriksen 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Medlemsaftener i februar 2010 
 
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan 
være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden 
når foredrag etc. starter. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Tirsdag den 2. februar 2010  
– Medlemmernes egen aften 
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres 
egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis 
du vil have gode ideer fra andre. 
 
Tirsdag den 9. februar 2010    
Temaaften  
Niels Holger Jensen vil fortælle om sine forfædre på 
Grønland. 
 
Tirsdag den 16. februar 2010  
– Medlemmernes egen aften 

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres 
egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis 
du vil have gode ideer fra andre. 
 
Tirsdag den 23. februar 2010   
Foredrag af Ingrid Markussen  
- Almueundervisning i 17- og 1800-tallet. 
Udgangspunktet tages i de ideer som formede den 
første danske skolelov for alle, i både land og byskole-
loven i 1814. Det vil sige der ses på økonomisk tænk-
ning i 1700tallets anden halvdel og på landboreformer 
og skolereformer.  
Ideerne bag 1814-loven præger hele skoleudviklingen 
i 1800-tallet på godt og ondt. Alle børn modtog nu 

http://www.sfv-glostrup.dk


undervisning – men statens tvang skabte 
kæmpeprotester fra forældre- og arbejdsgiverside og 
kampen om forældreretten til børns skolegang førte til 
friskoleloven i 1855. Hvad lærte børnene efter 1814 - 

hvilke skolebøger forandrede undervisningen, hvilke 
lærere skulle undervise – og efter hvilke metoder ? – 
Det er nogle af de spørgsmål som foredragsholderen 
vil tage op. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se hjemmeside under bestyrelse) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se hjemmeside under bestyrelse)     
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 26. januar 2010. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 23. februar 2010. 
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