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12.01.2021 

Tirsdag 
Kl. 19 – kl. 21 

Afholdt on-line 

 

Hvordan boede oldefar ? 

Ofte Kender vi kun det sogn og den landsby 
vores forfædre boede i. Men hvordan boede de 

egentlig? Hvor kan man finde oplysninger om 

forfædrenes boliger og deres indretning ? eksi-

sterer bygningerne stadigvæk ? og hvordan 
finder vi matrikel-numre – og de gamle matri-

kelkort ? 

 

 

 

Slægtsforsker 
Hans Peter Poul-

sen 

 

09.02.2021 

Tirsdag 

Kl. 19 – kl. 21 

 

Afholdt ON-LINE 

 

 

Selvmord og andre ulykkelige dødsfald 

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½år 

gammel, og Trine hængte sig selv efter 7 års 

ægteskab med Thomas – det kan vi læse i kir-

kebøgerne – men hvor kan vi finde mere om 

dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? 

Slægtsforsker Peter Olsen viser hvordan døds-

attester, politirapporter, avisartikler samt arki-

valier indsamlet af Statins Statistiske Bureau 

kan bidrage med oplysninger, når forfædrene 

døde af unaturlige årsager. Undervejs vil der 

også blive til til udpluk fra en rapport over 

selvmord i midten af 1800-tallet. 

 

 

Slægtsforsker 

Peter Olsen,  

 

 

10.03.2021 

onsdag 

kl. 18,00 

 

kl. 19 – kl. 21 

 

Afholdes on-line 

Der udsendes 

senere mail med 
link til foredraget 

 
UDSÆTTES: Generalforsamling for 2019 

og 2020 

Indkaldelse udsendes jf. vedtægterne 
 

Kl. 19,00: Efter Generalforsamlingen DNA i 

Slægtsforskningen 
Der fortælles om hvilke muligheder du har for 

at tolke DNA-resultater, så man måske lettere 

kan forstå, hvordan man kommer videre med 

disse. 
DNA er byggestenene i hvert menneskes ar-

vemasse, generelt. Gnomet indeholder de for-

skellige gener og dermed opskriften på, hvem 
vi genetisk set er. Man Arver sit DNA fra sine 

forældre og giver det videre til sine børn. JO 

mere DNA man har tilfælles, jo nærmere i fa-
milie er man. Dette benytter man i slægts-

forskningen så slægtsskaber kan fastslåes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anders Mørup-

Petersen,  

konsulent og 

DNAvidensperson 

  

https://www.slaegt.dk/hillerod


 

 

 

14.04.2021 

Onsdag 

Kl. 19 – kl. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historiske Atlas for slægtsforskere 

Hvad var det for en egn vores forfædre boede 

på ? Spændende spørgsmål særligt fordi land 

og by udbygges, gamle huse nedrives og ud-
stykninger af jorde ændrer en egn. Særligt 

udskiftningen fra slut 1700-tallet kom til at 

betyde meget for vores landkort. Kom og hør 
hvordan du finder de fædrene gårde og huse, 

få en anden vinkel på din slægtsforskning. 

Vi hører bl.a. om historiskatlas.dk og dig-
dag.dk og den nye 

apps.kortforsyning.dk/arkivkort 

 

 

Jan Andersen 

Slægtsforsker og 

vidensperson 

bl.a i atlas 

 

 

 

 

 

 

19.05.2021 

onsdag 

Kl. 19 – kl. 21 

 

 

Slægtsforskeren og Godsarkiverne 
Er man af bondeslægt, er godsarkiverne et 

godt sted at lede efter sine aner. Kom og hør, 

hvordan du kan bruge godsarkivernes kilder i 
din slægtsforskning.  

Langt op i det 20.århundrede var Danmark et 

landbrugssamfund. De fleste danskere har 

derfor forfædre, der boede på landet og i 
mange tilfælde var fæstere under et af rigets 

mange godser. Godserne var en vigtig magt-

faktor og netop godsarkiverne et godt sted at 
lede. Kom og hør, hvordan man kan finde sine 

forfædre i godsernes skifteprotokoller, fæste-

protokoller og lægdsruller. Men også, hvad 
man ellers kan finde i disse arkiver. 

 

 

Cand mag  

Michael Dupont 

Rigsarkivet 

 

31.05.2021 

Mandag 

Kl. 19 – kl. 21 

 

Afholdes på 

Frederiksborg 

Byskole, Aula-

en, Carlsberg-

vej 13, 3400 

Hillerød. Parke-

ring: ved sko-

len eller ved 

Teglgårdssøen 

 

Åbent Hus – Kend dine rødder 

Danske Slægtsforskere Danmark og lokalfor-

ening Hillerød holder ÅBENT HUS – 

Arrangementet henvender sig til alle med inte-

resse for slægtsforskning. Her kan du lære 

noget om de grundlæggende færdigheder ved 

at finde dine rødder, hvordan du kommer i 

gang– eller du kan få inspiration om nogle af 

de specielle kilder, som vi gennemgår. Få me-

re viden om specielle nye kilder som Me-

diestream, Slægtsforskernes Bibliotek og nye 

scanninger på Rigsarkivet. Møder den lokale 

slægtsforening, som efterfølgende kan hjælpe 

dig videre. Møde andre med interesse for 

slægtsforskning og udveksle erfaringer.  

 

Formand Danske 

Slægtsforskere 
Danmark Kirsten 

Sanders og næ-

steformand Per 

Andersen 

 

 

 

 


