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PROGRAM 
 

For slægtsforskerdagen 19. oktober 2013. 
 

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

Kl. 09.40 ”Da Danmark blev en politistat” Karl Peder Pedersen. Arkivar, senior- 

forsker, phd., Rigsarkivet. I årtierne umiddelbart efter 1800 indførtes 
omfattende kontrol med alle danskere, både pæne borgere, mere 
mistænkelige personager og alle de kriminelle. I foredraget forklares de 
nye aktiviteter nærmere, og her fokuseres særligt på pas, vandre- og 
skudsmålsbøger, kirkebøgernes til- og afgangslister, strafferegistre, 
protokoller over mistænkelige samt de særlige københavnske kontrol-
foranstaltninger (politimandtal, flytnings-registrering mm.). Den omfat-
tende personregistrering og -kontrol bliver naturligvis også brugt i 
kriminalitetsefterforskningen, og den giver politiet en stærk position på 
dette felt. Snart udkrystallises et lille team af politifolk med speciale i 
efterforskning, og de kommer til at udgøre kimen til det, der ved den 
store politireform i 1863 bliver til 2. Politiinspektorat (Opdagelses-

politiet).  
 

       Kl. 10.40    Vi stiller spørgsmål. 
 

        Kl. 11.20 "Fortolkning af gamle retssager”, Martin Bork,historiker og ph.d. 

Retssager er en unik og uvurderlig kilde til den almindelige befolknings 
liv i gamle dage. Gennem retssagerne får vi indblik i de ting, som 
vedkom det almindelige menneske. Hvilke problemer havde man? 
hvornår følte man sin ære gået for nær? Hvad sagde man til hinanden? 
Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kan få besvaret gennem 
retssagerne. Men retssagerne kan fortælle meget mere end det, der står i 
protokollen. Ved at læse mellem linierne åbner der sig en meget større 
mulighed for at forstå det samfund, parterne var en del af. Vi kan få 
indblik i befolkningens omgangsformer, deres forhold til hinanden og 
de uskrevne regler. Sagerne drejede sig ikke nødvendigvis om det, de 
gav sig ud for. Ved at anlægge en kulturhistorisk fortolkning, får vi 
mere ud af de enkelte retssager. En banal sag om vold kan f.eks. give os 
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 
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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 ”Røverhistorier”, Charlotte S. H. Jensen, cand.mag. National museet  

samt statens Arkiver. Røverbander er en sagnomspundet størrelse, og mange 
sagn er faktisk ikke helt ved siden af. Foredraget beskæftiger sig med berømte 
outlaws som fx Lange Margrete og Peder Mikkelsen, der satte mange spor, i 
såvel folkeoverlevering som fængselsarkivalier. Vi kigger på de forestillinger 
som traditionen indeholder og på de retshistoriske kilder - er der syn for sagn. 

 

Herlev Medborgerhus 
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev. Der er masser af gratis parke-
ring ved Medborgerhuset. Fra Herlev st. er der ca. mellem 15 – 20 min. gå gang. Gå op ad 
Toggangen til HerlevHovedgade drej til venstre og gå til højre når du går over lyskurven 
ved Ringvejen. Ved næste lyskurv (overfor Herlev Posthus) drejer du til venstre af Herlev 
Bygade. Når du kommer til næste lyskurv (overfor Herlev kirke), drejer du til højre op ad 
Herlevgårdsvej. Medborger huset kommer et lille stykke oppe ad Herlev gårdsvej .  
 

 Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.  
 

Kl. 15.15  Afslutning.   

 
   Tilmelding til Slægtsforskerdag d. 19. oktober 2013.   Senest 1. oktober 2013 
     til: A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke 
 

 Send gerne din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads, Pris.  kr.  200.-   
     + evt. frokost kr. 125.- (Drikkevarer for egen regning)          
  
 NAVN_____________________________________________________________ 
 
 GADE/NR_________________________________________________________   
      
      POSTNR.____________BY________________ 
 
 TLF._________________FROKOST:____JA / NEJ ___ 

     
    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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