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Velkommen til nye medlemmer

Der er ingen nye medlemmer siden sidste nyhedsbrev.
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Juleafslutningen - torsdag, den 25. november 2021

Medlemmerne mødtes til en hyggelig aften med bankospil med fine gevinster 
samt øl, vand, kaffe/te og kage.

Kære medlem af Danske Slægtsforskere Egedal.

Bestyrelsen ønsker dig og din familie en glædelig jul og på gensyn i det nye år.

På bestyrelsens vegne

Bent

Slægtsmandage:

hold A om formiddagen kl. 10:00 - 12:00,
hold B om eftermiddagen kl. 13:00 - 15:00.

Vi fastholder de tider, I har ønsket, men hvis I vil ændre tidspunktet eller ikke har meldt ud, 
hvornår I ønsker at komme, så kontakt en fra bestyrelsen. Skriv fra denne side: 
slaegt.dk/egedal/?bestyrelse
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Vi mødes følgende mandage i Smørum Gamle Skole:

Slægtsmandage forår 2022

Januar Februar Marts April Hold A - Klokken Hold B - Klokken

3. 17. 31. 14. 28. 14. 28. 11. 25. 10:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Bestyrelsen vil frem til generalforsamlingen vurdere, om vi vil fastholde 2 tider.

Torsdagsmøder i foråret 2022

Foredrag:

Slægtens myter
Per Hundevad Andersen

Torsdag den 27. januar 2022

”Mange familier har en god historie om 
slægtens oprindelse. Fortællingen handler ofte 
om sydlandske gener, spanske soldater, 
romaer, omrejsende folk, godsejere, grever, 
baroner, sømænd, kendte personer og endda 
konger.
Men hvad er fakta, og hvad er fiktion? Per 
Hundevad Andersen fortæller om de mest 
almindelige myter, der findes i mange slægter. 
Han undersøger virkeligheden bag myterne. Og
forklarer, hvordan disse myter opstår - og 
hvordan man undersøger, om familiens historie 
kan være rigtig”.

Foredrag:

Pigerne på Sprogø
Carsten Egø Nielsen

Torsdag den 24. februar

Carsten Egø Nielsen: Pigerne på Sprogø

Rigtig mange danskere har set filmatiseringen 
af Jussi Adler Olsens roman ”Journal 64”, der 
tager udgangspunkt i en journal for en af de 
piger, der blev anbragt på Sprogø.  Men var 
livet og tilværelsen på Sprogø, som filmen 
skildrer det?
Christian Keller, overlæge ved de Keller'ske 
anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø 
for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. 
Internatet eksisterede til 1961. Keller var også 
initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation
i 1929, Europas første racehygiejniske lov. 
Allerede i 1911 havde Keller fået oprettet et 
tilsvarende internat for mænd på Livø.

Vi skal i foredraget høre den virkelige historie 
om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af 
skæbnerne, fx om en pige, hvor lægen i 
ansøgningen om at komme til Sprogø bl.a. 
skrev: "Forældrene har forsøgt at sende hende 

Nyhedsbrev nr. 2021-06 7. december 2021/BTT Side 3 af 8



ud at tjene, men hun kan slet ikke udføre noget 
Arbejde på egen hånd.....De senere År har hun 
haft stærke erotiske Tilbøjeligheder så 
Forældrene må passe på hende både Dag og 
Nat".
Men vi skal også høre om baggrunden for 
anstalten og om hverdagen for beboerne, samt 
om lukningen i 1961. Foredraget er ledsaget af 
mange samtidige og nutidige billeder, heraf 
mange, der kun kan ses i dette foredrag.

Foredragsholderen er uddannet historiker fra 
Odense Universitet, og har siden 2004 
beskæftiget sig med lokalhistorien i 
Vestsjælland og med historien om De Dansk 
vestindiske Øer. Han har skrevet talrige 
lokalhistoriske artikler, og er forfatter til afsnittet 
om perioden 1914-2013 i Slagelse bys historie, 
der udkom december 2013. Endvidere udgav 
han i 2014 en bog om Slagelse under 
besættelsen. 

Generalforsamling

Torsdag den 31. marts 2022

Forsvundne arvinger.

Bestyrelsen arbejder på at få foredraget med
arkivar Adam Jon Kronegh i Rådhussalen på 
Egedal, som vi desværre måtte aflyse i 2020, 
i foråret 2022.
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25 års jubilæum.

Lørdag, den 23. april 2022

Nærmere senere

25 års jubilæum.

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening blev stiftet den 23. april 1997. Siden er navnet 
ændret til Danske Slægtsforskere Egedal. Bestyrelsen har på det seneste møde talt om, 
hvordan vi kan markere begivenheden. Hvis nogle af jer har forslag til, hvordan vi kan fejre 
jubilæet, så skriv til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Legacy erfaringsudveksling

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til hvornår vi genoptager erfaringsudvekslingen
med hensyn til Legacy programmet. Nærmere herom senere.

Vi har tidligere afholdt Legacy kursus fordelt på 2 halve dage.
Opfølgning har været på en søndag.

Nyttig information.

Kom gerne med jeres ideer.

Følg med i julekalenderen fra Samfundet for
Dansk Genealogi og Personalhistori

https://genealogi.dk/index.php/julekalender.html

Nyheder fra
Slægtsforskernes Bibliotek

https://slaegtsbibliotek.dk/om/
nyheder.html#Seneste-nyhed

NY FUNKTION: SØG EFTER LOKALITET
Slægtsforskernes Bibliotek har mere end 5.000 
bøger om lokalhistorie i Danmark. Vi har nu 
gjort det nemt at søge efter en bestemt lokalitet,
hvad enten det er en landsby, sogn, stednavn, 
købstad eller andet. Funktionen giver en liste 
over titler om det lokalitetsnavn, man indtaster, 
både online bøger og ikke-online.

Funktionen er på bibliotekets side 
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her: https://slaegtsbibliotek.dk/samlinger/. Se i 
højre kolonne under ”Find bøger om en 
lokalitet”. Så kan du også tjekke nogle af de 
andre nye samlinger, såsom bøger om dødsfald 
i Danmark, afskrevne kirkebøger og 
ekstraordinære folketællinger.

Arrangementer

Rigsarkivet afholder mange arrangementer i 
løbet af året. Arrangementerne annonceres 
løbende og tilmelding foregår som oftest 
online. Få overblikket her. Find 
arrangementerne her:

Arrangementer - Rigsarkivet

Brug arkivet

På disse sider finder du alt om brugen af 

Rigsarkivets samlinger, uanset om du er 

slægtsforsker, skal finde kvantitative 

forskningsdata, du mangler dit eksamensbevis,

eller du gerne vil være frivillig. Det er også her,

du finder et overblik over læsesale og 

arrangementer.

Hvis du har brug for vejledning, er hjælpen at 

finde under menupunktet Hjælp og 

vejledning.

Brug arkivet - Rigsarkivet

Samfundets lærerige videoer:

https://genealogi.dk/index.php/video.html
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Dette er et godt sted, at søge hjælp til din 
slægtsforskning

Danske Slægtsforskere - indeks (slaegt.dk)

Medlemskab af hovedforeningen Danske 
Slægtsforskere

Hvis du ikke allerede er medlem af vores 
hovedforening, har du nu mulighed for at blive 
det.

Ved indmeldelse får du følgende:

 En velkomstpakke med bl.a. heftet 
"Sogn Herred Amt"

 Adgang til alle dele af Danske 
Slægtsforskeres Forum

 Gratis opslag i Ancestry m.v.

Du støtter 50 lokalforeninger og 
Slægtsforskernes Bibliotek

https://slaegt.dk/

Husk vores Tips & Tricks.
Send gerne forslag til nye tips til 
slaegt.dk/egedal/?bestyrelse

https://slaegt.dk/egedal/tips/
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Bestyrelsen

Formand: Bent Thygesen formand@dis-egedal.dk

Næstformand: Karl-Johan Pluzek naestformand@dis-egedal.dk

Kasserer: Poul Wachmann kasserer@dis-egedal.dk

Sekretær: Flemming Pantmann sekretaer@dis-egedal.dk

Bestyrelsesmedlem: Birgit Rønnest bestyrmedlem@dis-egedal.dk

Suppleant: Anette Hansen

Suppleant: Gert Thaulow

Revisor: Søren Slotsaa

Revisorsuppleant: Erik Dam

Webmaster: Kirsten Andersen webmaster@dis-egedal.dk

Foreningens hjemmeside: slaegt.dk/egedal/

Bestyrelsen ønsker alle 
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
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