
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 
 

Program for foråret 2016. 

Side 1. 

 

Lørdag den 16. januar 2016, Sønderborg Bibliotek:  
Temadag med fokus på grænselandet og Tyskland. 
 
Dagens program: 
Kl. 10.30-ca. 12.00: Foredrag: ”Den Slesvigske Samling for Slægtsforskere” ved Marco 
Pedersen, Flensborg. 
Den Slesvigske Samling i Flensborg er en bog- og materialesamling på over 50.000 
enheder, som siden 1891 er specialiseret i, at dokumentere kultur og historie i 
Sønderjylland / Slesvig på de fem slesvigske sprog og dialekter.  
Projektmedarbejder Marco Petersen, som selv har været en passioneret slægtsforsker i 
mange år, vil give et spændende indblik i potentialet af disse store skatkamre og vil 
fortælle om lokalsamlingens planer om, at blive et dansk-tysk center og samlingssted for 
slægtsforskning i regionen. 
 
Kl. 13.30-ca 15.00: Foredrag: ”Kilder og hjælpemidler til slægtsforskning i Tyskland” 
ved cand. mag. og tdl. lektor Inger Buchard, Varde, der er kendt for sit engagement i div. 
slægtsforskerfora og –grupper. 
Inger Buchard vil med afsæt i arbejdet med godsmejeristerne komme omkring mange 
databaser og kilder på internettet, der kan hjælpe med forskningen i aner, der har 
tilknytning til Tyskland og det tidligere Ostpreussen. 
De senere år er der lagt rigtigt meget materiale på internettet fra forskellige projekter - 
f.eks. på siden http://www.compgen.de , hvor der er meget nyt: over 500 
Ortsfamilienbücher, indtastede vejvisere, gravstedsdatabase o.l. – foruden de gamle 
søgemuligheder i GedBas og FoKo. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 
 
I pauserne: 
Slægtsforsker-Café, hvor bestyrelse og medlemmer forsøger at hjælpe med evt. 
spørgsmål. 
 
Praktiske oplysninger: 
Entre: 30 kr. for ikke-medlemmer. 
Alle er velkomne til at deltage i hele eller dele af dagen. 
Medbring selv madpakke – der kan købes te, kaffe og evt. vand.  

- # - 
 
Tirsdag den 19. januar 2016: Slægtsforskningsværksted. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmerne til at mødes i en uformel 
atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af drilagtige 
gotiske bogstaver, billedbehandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye digitale 
søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 
 
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

- # - 
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Torsdag den 4. februar 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:  
Medlems- og kontaktmøde. 
 
Oplæg ang. www.arkiv.dk ved Bent Pawlowski – derefter er ordet frit. 
Medbring evt. aftenkaffen. 

- # - 
Torsdag den 11. februar 2016: Slægtsforskningsværksted. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmerne til at mødes i en uformel 
atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af drilagtige 
gotiske bogstaver, billedbehandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye digitale 
søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 
 
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

- # - 
 
Lørdag den 20. februar 2016, Sønderborg Bibliotek:  
Generalforsamling og foredrag. 
 
Dagens program: 
Kl. 13.00-14.00: Generalforsamling.  Se dagsorden i medlemsbrevet. 
 
Kl. 14.00-ca. 15.30: Foredrag: ”De glemte udvandrere” ved mag.scient. i antropologi Max 
Pedersen, Gilleleje. 
De fleste har hørt om de hollandske bønder, der bosatte sig på Amager på Christian 2´s 
tid. Derimod er det glemt, at titusinder af danskere udvandrede til Holland i 1600– og 
1700-tallet. Mange var sømænd, der tog hyre i den hollandske handelsflåde, men der var 
også et betydeligt antal, som slog sig ned i selve Holland. Ikke mindst i Amsterdam, hvor 
der i lange perioder boede omkring 2.000 danskere. Hermed var danskerkolonien i 
Amsterdam faktisk større end de fleste byer i Danmark. 
I foredraget fortælles om Amsterdams danske migrantsamfund. Foredraget baserer sig på 
helt ny forskning, der viser, at en stor del af danskerne i Amsterdam kom fra den jyske 
vestkyst og Sønderjylland. Tønder var en af de byer, hvorfra udvandringen til Amsterdam 
var størst. Over 500 tøndringer giftede sig således i Amsterdam, men udvandringen fra 
Tønder var mindst dobbelt så stor. Der var også tøndringer, der kom galt afsted i Holland. 
En af dem var Trijn Pieters, der flere gange blev arresteret for tyveri og hæleri og til sidst 
udvist af Amsterdam. 
Foredraget belyser, hvor de danske indvandrere i Amsterdam kom fra, hvor mange der var 
kvinder, og hvem de giftede sig med. Hvordan de klarede sig på arbejdsmarkedet, og 
hvem der blev dømt for kriminalitet. Der fortælles også om Danmarks første udlandskirke, 
der blev etableret på loftet i et pakhus i den østlige del af Amsterdam, hvor 
koncentrationen af danskere var størst. 
Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet. 
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Praktiske oplysninger: 
Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer, mens alle interesserede er velkomne til at 
overvære foredraget.   Entre til foredraget: 30 kr. for ikke-medlemmer. 
Der kan købes kaffe / te.  

- # - 
 
Tirsdag den 8. marts 2016: Slægtsforskningsværksted. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er en mulighed for medlemmerne til at mødes i en uformel 
atmosfære og drøfte forskellige emner indenfor slægtsforskning f.eks. tydning af drilagtige 
gotiske bogstaver, billedbehandling, brugen af ArkivalierOnline, nyttige kilder, nye digitale 
søgemuligheder, folketællinger, udveksling af tips & tricks og meget andet. 
 
Slægtsforskningsværkstedet er åbent for alle medlemmer — uanset om man har lille eller 
stor erfaring indenfor slægtsforskning. 
 
Møderne afholdes kl. 14.00-17.00 på Sønderborg Bibliotek.     

- # - 
 
Torsdag den 28. april 2016, Rigsarkivet Aabenraa, kl. 9.00-ca. 16.00:  
Arbejdsdag for interesserede på Rigsarkivet Aabenraa.   
 
NB: 
Nærmere oplysninger om arrangementet lægges på www.shfs.dk i løbet af foråret 2016. 
 
Bemærk: 
Samme dag planlægger Rigsarkivet Aabenraa et foredrag omkring mulighed for at søge i 
Rigsarkivets databaser ”Daisy” og ArkivalierOnline.  

- # - 
 

Lørdag den 24. september 2016:  
Slægtsforskertræf. 

Sæt X i kalenderen allerede nu, så du kan deltage i Slægtsforskertræffet, hvor foreningen 

kan fejre 35 års jubilæum. 
 
 
 Følg med på foreningens website www.shfs.dk ang. arrangementerne og evt. ændringer. 

 
Ønsker du, at modtage en mail et par dage inden de enkelte møder afholdes, så kontakt 
foreningens kasserer via mail.  


