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SLÆGTENs forlagsvirksomhed har 2002-03 udsendt en længere række af publikationer – en del dog
blot i nye - men reviderede/udvidede - udgaver.
Først skal nævnes en rigtig sværvægter, et større værk på 320 sider til kun 190 kr., som blev udgivet i
samarbejde med Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, nemlig publikationslistens nr. 18:
1900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815, af Inga Hørdum og Vera Munkholm.
Heri findes uddrag med samtlige arvinger fra skifteprotokollerne fra godserne Frisholt (nu atter
Ormstrup), Ulstrup, Himmestrup, Viskumgaard, Skjern, Karmark og Hagsholm.
Omfangsmæssigt i den modsatte ende blev publikationslistens nr. 1: Slægtsforskning – din
Danmarkshistorie, udgivet for 6. gang med en kort introduktion til slægtsforskning: fagudtryk,
opstillingsformer, grundlæggende kilder, lærebøger, alfabeter med gotisk skrift, oversigt over de
interessante decimalklasser på biblioteket, arkivadresser, lidt om internettet, fortegnelse over de
slægtshistoriske foreninger – både i og uden for SSF. – Den helt rigtige gave til foreningernes nye
medlemmer!
Temahæftet Sognefoged, lægdsmand og Dannebrogsmand, publikationslistens nr. 3, udkom i 3.
udgave beriget med Birgit Øskovs 11 sider lange instruktive artikel om, hvor meget hun kunne finde
om sin oldefar i Vejle Amt, en typisk sognefoged og Dannebrogsmand!
Det uhyre praktiske temahæfte Sogn, herred – kirkebøgerne på Statens Arkiver, publikationslistens
nr. 5, udkom i 5. udgave med alle danske kirkebøgers arkiv-numre, så man let kan finde de rigtige
bind med mikrokortene på arkiverne – også nyttig ved søgning af folketællingerne. Hæftet indeholder
– for første gang – en 6 sider lang artikel om Fødselsstiftelserne og problemerne med at finde
oplysninger dér. Desuden bl.a. en liste over ”nøgler” (registre/afskrifter) til kirkebøgerne.
Temahæftet Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne! – publikationslistens nr. 2 – udkom efter
den flittige skribent på slægtsforskningens område, tidligere landsarkivar Hans H. Worsøes 70 årsdag
11.11.2002 i 5. udvidede udgave med en kort præsentation af 571 bogtitler, som det er nyttigt at kende
for slægtsforskere; hæftet er siden sidste udgave udvidet med 50 nye titler og 4 sider!
Også temahæftet Slægtsforskere: Lad os vedgå arv og gæld! – publikationslistens nr. 4 – er
udkommet i 5. udgave. Hæftet indeholder nyttige ordlister, en praktisk oversigt over skiftemyndighederne gennem tiden, artikler om bl.a. arv og myndighed, dødsanmeldelser m.v.
Som noget helt specielt – og i speciel fornemt udstyr - blev der til den slægtshistorisk interesserede
statsministers 50 års fødselsdag 26, januar 2003 udgivet temahæftet I alle de riger og lande …
Anders Fogh Rasmussen og fortiden! – publikationslistens nr. 19. Hæftets indhold, statsministerens
anetavle tilbage til de 32 tiptipoldeforældre, er ganske upolitisk, men på forsiden kan man læse
budskabet: ”om end netop hans regerings bestræbelser på at spare har ført til forringede forhold for
vore
traditionelle
”samarbejdspartnere”
Statens
Arkiver,
Folkeuniversitetet
og
oplysningsforbundene!” – Jeg havde tillige lejlighed til at fremføre budskabet over for statsministeren
ved receptionen (men jeg er nu bange for, det ikke hjælper ret meget!); SLÆGTEN har sørget for, at de
øvrige 178 medlemmer af Folketinget også har modtaget hæftet - og altså også budskabet!

Hæftets indhold viser, at slægtsforskere selvfølgelig må inddrage mange andre kilder end blot
kirkebøger og folketællinger, hvis der skal kastes blot et minimalt lys over forslægtens liv og færden;
vi håber, kulturminister Brian Mikkelsen har læst hæftet grundigt! – For slægtsforskere er hæftets
budskab: Lad den mere kedelige del af forslægten ligge, koncentrer dig i stedet om at fortælle
historien om de interessante aner! – I dette tilfælde fortælles der grundigt om den fattige landarbejders
søn, der blev dansk pionér i Estland i 1890’erne og senere smørgrosserer i København, og om hans
søn igen, der udvandrede fra Grenå-egnen til Texas. Vi håber, kildeangivelserne kan fortælle dig, hvor
og hvordan du kan finde tilsvarende oplysninger om dine slægtninge!
Desuden er tvillinghæfterne, publikationslistens nr. 20, Gemmesider II A+B –– de ”bevaringsværdige” artikler fra SLÆGTENs numre 11-20 – udsendt som en hilsen til SSFs tidligere formand,
Ingvar Musaeus, på 80 årsdagen 28.3.2003. – Som Viborg-foreningens formand blev han fra 1988
SSFs dynamiske formand og var til 1993 den stærke eksponent for samarbejdet mellem de
slægtshistoriske foreninger i alle dele af landet! Derfor prydes de to hæfter da også af gamle billeder
af bønder fra henholdsvis Amager og Læsø. I Musaeus’ ”regeringstid” udkom således 1. januar 1990
det første nummer af SLÆGTEN, og både bladet og de øvrige publikationer udgives fortsat efter de
retningslinjer, som blev lagt i hans tid!
Af emnerne for hæfternes artikler kan nævnes slægtsbetegnelser (betegnelser for slægtskabet mellem
personer), Ribe-slægterne Benzon og Hauch, fødsels- eller dåbsattest, Mormonkirkens
slægtshistoriske centre, internettet, adelsslægterne Blik og Grøn, herredsfogedslægten fra Trabjerg og
Abildtrup-slægten, kirkebøger i krigsly under 2. Verdenskrig, kartoffeltyskerne på Alheden, Amagerslægtsforskning, uægtefødte børn i Salling, Læsø-slægtsforskning, ”Den ny kirkebog”, slægten
Monrad, den sønderjyske fører H.P. Hanssen, prins Richard og svigersønnen grev Jeffersons danske
slægtsforbindelser, jagten på Gorm den Gamle, Uffe Ellemann-Jensens påståede spanske afstamning,
Cramer fra Viborg Tugthus til Underup ved Horsens, præste- og officersslægten Busch og Fuglsangmordet ved Viborg.
Det bemærkes, at vore temahæfter i de nye udgaver/oplag alle har gennemløbet den udvikling, at de
nu udkommer med glittede og lidt mere slidstærke omslag. – Men de koster stadig den meget billige
pris på 25 kr. stk. – De øvrige publikationers pris er ligeledes holdt helt i bund, og på både flere af
disse og på temahæfterne er der diverse rabatordninger ved køb af flere eksemplarer af samme hæfte.
Til slut gør vi opmærksom på den gratis pjece Slægtsforskning – søg dine ”rødder”!, som på 6 sider
fortæller om SSF og de 35 medlemsforeninger, om SLÆGTEN og dens publikationer og om HVEM
FORSKER HVAD, som udgives af foreningerne Samfundet for danske genealogi og Personalhistorie, DISDanmark (Databehandling I Slægtsforskning) og SSF i fællesskab. – Pjecen, der som nævnt er gratis, kan
rekvireres og bruges af de slægtshistoriske foreninger ved f.eks. åbent-hus-arrangementer på lokalarkiver
og biblioteker m.m.

