
 Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn 

     Hillerød, 11.04.2022 

Program for 2. halvår 2022: Sæt x-i-kalenderen. Alle arrangementer hol-

des i Kedelhuset, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød. Deltagelse i foredrag er gratis 
for medlemmer af Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn. Gæster pris kr. 

75,00. 
 

Onsdag, 24.08.2022, kl. 19-21: Bruden var i sort 
v/Lisa Elsbøll 

om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne. 

I de gode, gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, 
der regulerede hvem der var for rette ægtefolk at regne. 

Kirken mente naturligvis at den kirkelige vielse var for-
udsætningen for det lovformelige ægteskab og det blev 

en lang strid. Romerretten, og senere Reformationen æn-
drede også på tingene, men fra 1922 blev det muligt at 

undgå en kirkelig vielse til fordel for den borgerlige. På 
den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre om medgift, brude-

krone og brudebuket, ser på mere end 250 års bryllupsbilleder 
 

Søndag, 18.09.2022, kl. 10-15,30: Find dine Aner i Sve-
rige v/Gitte Bergendorff Høstbo. Workshop. Pris medlem-

mer kr. 150,00 / ikke medlemmer kr. 300,00. 
Har du aner i Sverige ? Vi bliver klogere på dem! Gitte Bergen-

dorff Høstbo giver en grundlæggende gennemgang og læring 

om de søgemuligheder, der er i Sverige – krydret  med masser 

af gode links samt historier fra egen oplevelse med at finde anerne 
i slægten. Har du spørgsmål eller noget du ønsker særligt belyst, så 
skriv venligst  

 

Onsdag, 12.10.2022, kl. 19-21: Sindsyge og døde v/Michael Dupont  
Hvad gemmer der sig i embedslægernes arkiver, hvordan finder man dødsatte-

ster, og hvad er der af oplysninger om de sindssyge i sindssygehospitalernes 
arkiver? Det, og meget andet, kommer foredraget ind på, især med fokus på 

arkivalierne i relation til slægtsforskeren, og hvad det er muligt at finde om for-
fædrene. 

 
Fredag, 04.11.2022, kl. 19-21: Tyendet – det tjenende 

folks danmarkshistorie v/Rikke Lie Halberg og Bertha 
Rex Coley 

Vi får mere viden om danmarkshistorien, når der sættes fokus 

på de laveste i samfundet: karle, tjenestepiger, daglejere og  
mange flere. Det sker med rette, for de har spillet en lige så 

stor rolle for Danmarks udvikling som de store købmænd, rige 
bønder, grever og kongelige. Der fokuseres på perioden 

1682-1921, men den trækker også tråde helt tilbage til mid-
delalderens trællesystem og op til nutidens ofte skjulte ar-

bejdsudnyttelse. 


