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PROGRAM 
 

For slægtsforskerdagen 18. oktober 2013. 
 

     Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. 
                        (Morgenkaffe med brød)       
                              

Kl. 09.40 ”Protestantiske klostre” Barbara Zalewski¸ Cand.mag., ph.d. Fra 1699 
 og de næste 40 år var det højeste mode  for rige kvinder at stifte klostre  
med husly, kost og økonomisk støtte til enlige kvinder af adelen og de 
øverste rangklasser: Roskilde Adelige Jomfrukloster, Odense Adelige 
Jomfrukloster, Gisselfeld, Støvringgaard Jomfrukloster, Det Harboeske 
Enkefruekloster, Vemmetofte og Vallø Stift. På nær Odense eksisterer de 
alle endnu, endda i de samme bygninger. Klostrene var protestantiske og 
beboerne var ikke nonner, men fundatserne var prægede af strenghed og 
fromhed. Hvorfor nogle kvinder, unge og ældre, gennem et par 
århundreder kom i disse klostre er en spændende og hidtil uudforsket del 
af samfundshistorien. Det er også slægtshistorie – og da mange af 
beboerne mangler i slægtstavlerne, kan klostrenes protokoller ofte kaste 
nyt lys over ægteskaber, søskendeflokke og familierelationer. Både selve 
klosteret og de enkelte beboere havde mange tjenestefolk, og også her kan 
slægtsforskere finde nyt. Barbara Zalewski har bidraget til Vallø Stifts 
jubilæumsbog og skrevet historien om Det Harboeske Enkefruekloster og 
Odense Adelige Jomfrukloster. 

 

       Kl. 10.40    Vi stiller spørgsmål. 
 

Kl. 11.20 "Fødsler i Døglsmål”. Annette Hansen Cand.mag. En uønsket graviditet 
graviditet, der fører til drabet på det nyfødte barn, hører i dag til 
sjældenhederne. Vi har nu i 40 år haft adgang til fri abort inden udløbet af 
graviditetens 12. uge, hvorfor alle, der ikke ønsker at fuldføre en uønsket 
graviditet kan afbryde forløbet længe inden fødslen. Det anser vi dog for 
en selvfølge. Fra 1937 og i årene frem mod 1973 blev det vedtaget flere 
reformer af svangerskabslovgivningen, som gjorde det muligt at afbryde 
en graviditet, hvid der var særlige sociale, helbreds- eller arvelig-
hedsmæssige bevæggrunde herfor. Men før 1937 var der ingen anden 
lovlig udvej end at gennemføre den uønskede graviditet og føde barnet. 
Derfor følte nogle kvinder, at den eneste løsning var, at skjule den 
uønskede graviditet, føde i hemmelighed og dræbe barnet straks efter 
fødslen. Traditionelt har man anset disse forbrydelser som et udslag af 
skam i forbindelse med fødslen af uægte barn. Men forholdt det sig i 
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virkeligheden sådan? Var det virkelig så skamfuldt at være ugift mor? Og 
hvorfor dræbte disse kvinder deres børn, hvis det ikke var på grund af 
skammen? indsigt i befolkningens æresbegreber, og hvordan man kunne 
slå for at ramme én på æren. Foredraget giver en masse eksempler på, 
hvordan almindelige retssager kan udvides til at fortælle om andre 
bagvedlæggende forhold, end det som sagen umiddelbart drejede sig om." 

     

 Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.   
 

 Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til 
spisning i salen + Kaffe 

 

Kl. 14.00  ”Uægte børn i syv slægtled” Agnete Birger Madsen Cand. mag. 

Skæbner og livshistorier i min egen familie. Udgangspunktet er min far, 
et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans 
mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. 
Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, 
der slet ikke lignede resten af søskendeflokken. Det vrimler med uægte 
børn i min familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var 
vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke. Foredraget 
suppleres med billeder 
 

 Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.  
 

Kl. 15.15  Afslutning.   
 

   Tilmelding til Slægtsforskerdag d. 18. oktober 2014.   Senest 1. oktober 2014 
     til: A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke 
 

 Send gerne din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads, Pris.  kr. 335.-   
      Incl. Frokost samt morgenkaffe med brød indgår i prisen, kan ikke fravælges. 
      (Drikkevarer for egen regning)          
 
 NAVN_____________________________________________________________ 
 

 GADE/NR_________________________________________________________   
      
      POSTNR.____________BY________________ 
 

 TLF._________________    OBS!        Ønskes vegatar  mad  sæt  _________ 

     
    Tilmelding først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.  
    Tilmelding kan også ske på foreningens hjemmeside på adressen:   
     http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm  
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        Billede til Annette Hansens 
        foredrag.  
 
 
 
 
 
                                                                Foto til Agnete Birger Madsens foredrag. 


