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Generalforsamling 2017 
 

Samfundets generalforsamling blev afholdt tirsdag 25. april 2017 i Harsdorffsalen, Rigsarkivet 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning, herunder præsentation af årbogen for 2017 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Henriette Høeg 

5. Valg af formand (nuværende formand: Michael Dupont) 

6. Valg til bestyrelsen (efter tur afgår Anton Blaabjerg, Erik Nørr og Poul Wachmann) 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

8. Indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Bjørn Westerbeek Dahl, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.  
 
 

Valg af referent 
Bestyrelsen foreslog Karin Berg, som blev valgt uden modkandidat. 
 
 

Bestyrelsens beretning ved formanden 
Dirigenten gav ordet til formanden, Michael Dupont, som aflagde beretning. Beretningen blev 
efterfølgende godkendt af forsamlingen: 
 

”Der er sket meget i det forgangne år. I grove træk har Samfundet for Dansk Genealogi og 

Personalhistorie udgivet 1 årbog, afholdt 6 foredrag, udsendt 11 nyhedsbreve - og kommet lidt 

tættere på vore medlemmer og mange andre med interesse i slægts- og personalhistorie. Bare se 

hvor mange, vi er samlet her i dag. 

Personalhistorisk Tidsskrift 

Samfundets flagskib er Samfundets årbog, og intet Samfund uden Personalhistorisk Tidsskrift! Det 

er bestyrelsens ønske, at så mange som muligt skal kunne læse tidsskriftet, og derfor har vi i flere 

år samarbejdet med Det kongelige Bibliotek om at få scannet og tilgængeliggjort det på nettet. Og 

endelig har samarbejdet båret frugt! Det kongelige Bibliotek har lagt alle årgange af 

Personalhistorisk Tidsskrift fra 1880 til 1964 på www.tidsskrift.dk. De kan endnu ikke tilgås via 

hjemmesidens forside; men det skal nok komme. Tak til Det kongelige Bibliotek for det udførte 

arbejde.  

http://www.tidsskrift.dk/
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Men hvad med de nyere årgange? Det er bestyrelsens ønske, at alle hæfter til og med år 2000 skal 

tilgængeliggøres på nettet, og det er næste skridt i samarbejdet med Det kongelige Bibliotek. Indtil 

videre kan man finde en lang række nyere hæfter på Samfundets hjemmeside – bl.a. fra 1970'erne 

og 1980'erne – som vores næstformand og webmaster Poul Wachmann har lagt ud. 

Efter bestyrelsens beretning vil redaktør Ronja Vejdegren demonstrere, hvor man finder de 

scannede udgaver af Personalhistorisk Tidsskrift på nettet.  

Og nu til den nyeste årgang af dette aldrende og hæderskronede tidsskrift. Årbogen 2016 

indeholder et væld af artikler og anmeldelser og er på 244 sider. Det overordnede tema er 

indvandring, der behandles i tre større artikler. Den første artikel handler om en nederlandsk 

indvandrerfamilie i 1600-tallets Aalborg og den anden artikel om roepigen Marja fra Galizien, der 

kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Begge nedslag sættes ind i en større 

indvandringshistorisk kontekst. Den tredje og sidste temaartikel er en bred gennemgang af nogle 

af de centrale arkivalietyper som pas, opholdsbøger og udlændingesager. 

Efter temaartiklerne følger tre genealogiske artikler om henholdsvis Mellerup-slægten, Skram-

slægten fra Sønderjylland og familien Bjørn fra Ribe, samt en artikel om Adam Müllers billede af 

Luther på Rigsdagen i Worms. Til sidst findes en lang række anmeldelser.  

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Samfundets redaktion – herunder redaktør Ronja Vejdegren 

– for det store arbejde og de mange timer, der er lagt i denne besværlige og tidskrævende proces. 

Alle, der har siddet i en redaktion ved, hvor meget arbejde det faktisk kræver at få stablet et 

tidsskrift på benene.  

Jeg vil også takke den afgående anmelderredaktør Henriette Kragh Jacobsen for hendes flotte 

indsats gennem de sidste mange år og byde vores nye anmelderredaktør Tommy P. Christensen 

velkommen på posten. Tommy har en lang og broget historie inden for Samfundet for Dansk 

Genealogi og Personalhistorie – han har både været redaktør, bestyrelsesmedlem og formand for 

Samfundet. Posten som anmelderredaktør kræver et godt overblik, en solid viden på feltet samt 

en evne til at indkradse tekster, og det er egenskaber, Tommy besidder. 

Fondsstøtte fra Dansk Lokalhistorisk Forening 

Det er dejligt at kunne fortsætte en gammel tradition og fortsat udgive Personalhistorisk Tidsskrift. 

Men det er dyrt at udgive tidsskrifter! Og det havde ikke ladet sig gøre uden vore mange 

medlemmer eller den økonomiske støtte, vi har modtaget. På foreningens vegne skal jeg derfor 

takke Dansk Lokalhistorisk Forening for deres økonomiske bidrag til Personalhistorisk Tidsskrift 

2016.  

Nye tiltag: Foredrag og nyhedsbreve 

Samfundet er en forening i fremgang med et stigende antal medlemmer og et stigende antal 

aktiviteter. Medlemstilgangen skyldes selvfølgelig årbogen, men også foreningens nye tiltag. 

Som noget nyt – eller gammelt om man vil – har Samfundet det sidste år afholdt en lang række 

genealogiske og arkivalske foredrag. Det sker med udgangspunkt i Samfundets love, hvor det 

fremgår, at Samfundets formål er "at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og 
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personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift 

og andre publikationer samt ved foredrags- og oplysningsvirksomhed".  

Foredragsrækken er et samarbejde mellem Samfundet og Rigsarkivet, og det har givet os mulighed 

for at annoncere foredragene på Rigsarkivets hjemmeside, samt bruge Harsdorffsalen til 

foredragssal. Dermed når vi ud til de mange, der til daglig bruger Rigsarkivet og Rigsarkivets 

hjemmeside, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Rigsarkivet for det gode samarbejde. 

Interessen for foredragsrækken har været enorm, og vi venter os meget af fremtiden. Netop i en 

tid, hvor så meget kan findes på nettet, er det centralt at sprede kendskabet til kilder, metoder, og 

ikke mindst kildekritik. Foredragene annonceres på Samfundets hjemmeside www.genealogi.dk og 

på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk for dem, der måtte have lyst og mulighed for at deltage. 

Hvis man tilmelder sig de respektive nyhedsbreve, får man automatisk besked, når foredragene 

slås op. Poul Wachmann har sørget for, at man nemt kan tilmelde sig foredragene på Samfundets 

hjemmeside. 

I de 6 foredrag, der er blevet afholdt siden sidste generalforsamling, er vi kommet vidt omkring i 

tid og emne. Jeg indledte selv med at fortælle om Arkivalieronline og de mange muligheder for 

slægtsforskere. Peter Wodskou holdt foredrag om straffede personer i slægten, hvor han gav 

eksempler på et stort og spændende kildemateriale. Jørgen Mikkelsen holdt foredrag om 

fremmedlovgivningen og forskellige typer arkivalier om fremmede fra 1875 til 1950. Ved 

Samfundets reception, der blev afholdt 7. december i anledning af årbogen 2016, fortsatte 

museumsinspektør Lene Tønder Buur ad samme spor og fortalte om den polske 

arbejdsindvandring. Anton Blaabjerg holdt et meget velbesøgt foredrag om slægtsforskning før 

kirkebøgerne, og det sidste foredrag blev holdt af Ronny Andersen, der fortalte om 

slægtsforskning og heraldik – to ikke uvæsentlige foredrag, når man er tilbage i en tid, hvor 

kilderne er få. 

Efter generalforsamlingen i dag skal vores bestyrelsesmedlem Erik Nørr fortælle om gymnasier, 

realskoler og karakterprotokoller, og forårssæsonens sidste foredrag bliver 23. maj 2017, hvor jeg 

skal fortælle om landruller og søruller. 

Et andet tiltag er Samfundets nyhedsbrev, som vores nyhedsredaktør Karin Berg sender ud fra tid 

til anden. Siden sidste generalforsamling har hun udsendt ca. 11 nyhedsbreve om Samfundets 

foredrag, foreningsforhold, og hvad der ellers måtte have vore medlemmers interesse, fx 

Historiske Dage, indtastning af begravelsesprotokoller og Gorm den Gamles slægtstræf. Send os 

en mail, hvis der er noget, I synes er relevant at få spredt, så ser vi på det. 

Historiske Dage og Gorm den Gamle 

Historiske Dage blev afholdt 25. og 26. marts 2017 i Øksnehallen i København, og Samfundet 

deltog i den fælles slægtsforskerstand sammen med en lang række beslægtede foreninger og 

firmaer: DIS-Danmark, SSF, Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, Dansk Lokalhistorisk 

Forening, Egedal Arkiver og Museum, Ellsbøll & Christensen Multimedia I/S, Genealogisk Forlag og 

Ølstykke Historiske Forening. Her kunne man bl.a. støde på Henriette Høeg og Anton Blaabjerg, 

der hjalp og fortalte om slægtsforskning. Jørgen Mikkelsen, der ud over at være 

bestyrelsesmedlem er en af arkivgutterne fra Politikens bagside, var også tilstede med gode 

http://www.genealogi.dk/
http://www.sa.dk/
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historier fra fortiden. Historiske Dage var et meget velbesøgt arrangement med næsten 9.000 

besøgende. Intet er som bekendt gratis, og jeg skal takke Mellerupfonden for deres økonomiske 

støtte til slægtsforskerstanden på 15.000 kr. 

I vintermånederne blev jeg interviewet på P1 i forbindelse med Gorm den Gamles efterkommere. 

Rigtig mange danskere nedstammer fra Gorm, og lørdag den 20. maj samler Nationalmuseet så 

mange af Gorms efterkommere som muligt i Kongernes Jelling. Den dag kan man møde Anton 

Blaabjerg, der sammen med et hold erfarne slægtsforskere vil sidde parat for at tjekke og 

kontrollere slægtskabet med den gamle vikingekonge. Men bare rolig, selv om man ikke 

nødvendigvis kan dokumentere slægtskabet, så har Gorm den Gamle så mange efterkommere i 

dag, at det er svært – hvis man har nordisk blod i årene – ikke at være beslægtet med ham. Man 

kan tilmelde sig arrangementet "Kong Gorms store familietræf" på Nationalmuseets hjemmeside 

www.natmus.dk. 

Samarbejde med Københavns Stadsarkiv 

For mange år siden var Samfundet – med Peter Wodskou i spidsen – med til at søsætte Politiets 

Registerblade. I dag er det hele søgbart og findes på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. 

Samfundet er repræsenteret i stadsarkivets referencegruppe, hvor vi er med til at præge 

udviklingen, herunder hvad der skal scannes og indtastes i fremtiden.  

Siden successen med registerbladene har stadsarkivet scannet politiets mandtaller og Københavns 

Kommunes begravelsesprotokoller. Begravelsesprotokollerne er stadsarkivet nye store satsning, 

og jeg vil opfordre alle, der har interesse i det, til at melde jer under fanerne som indtastere, så vi 

kan få begravelsesprotokollerne indtastet – og dermed skabe en stor indgang til mange andre 

kilder, bl.a. kirkebøgerne. Københavns Stadsarkiv har indbudt til tasteeftermiddag på Københavns 

rådhus den 8. maj.  

Vær også opmærksom på de mange nye indtastningsprojekter, Rigsarkivet stabler på benene i 

disse år. 

Samarbejde med DIS-Danmark 

Samfundet og DIS-Danmark har i flere år samarbejdet omkring en fælles kontingentopkrævning, 

hvor DIS-Danmark opkræver medlemmerne på vegne af Samfundet. Der har været lidt problemer 

med opkrævningen i 2016, hvilket vores kasserer Henriette Høeg vil komme nærmere ind på 

under pkt. 4, Regnskab. Overordnet set har samarbejdet i 2017 fungeret fint, og jeg skal takke DIS-

Danmark for det udførte arbejde, samt Henriette Høeg for hendes flotte indsats. For en formand 

er det en stor tryghed at have en meget kompetent kasserer til at holde styr på finanserne.  

Sammenlægningsplaner 

Bestyrelserne i de tre landsdækkende foreninger – Samfundet, DIS-Danmark og SSF – har i flere år 

arbejdet mod en sammenlægning: én fælles landsdækkende slægtshistorisk forening. Sidste 

weekend, den 22. april, holdt DIS-Danmark generalforsamling, og her sikrede bestyrelsen sig 

medlemmernes opbakning til at arbejde videre mod en fælles løsning. Den 29. april holder SSF 

generalforsamling, hvor samme emne skal vendes.  

http://www.natmus.dk/
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Uden medlemmernes opbakning har det ikke sin gang på jord, så det er vigtige skridt, DIS-

Danmark og SSF tager i disse dage. Hvis de to foreninger bliver én forening, må Samfundet i 

fællesskab med den nye landsdækkende forening se nærmere på, om vi også skal være en del af 

det nye. Der er mange fordele, jeg kan bl.a. nævne fælles hjemmeside, fælles 

kontingentopkrævning, større målgruppe og mere slagkraft over for politikerne. Ulemper er der 

dog også – det skal man ikke være blind for. Men bestyrelsen – og sikkert også mange af vore 

medlemmer – følger udviklingen i spænding. Og bliver det aktuelt, genoptager vi naturligvis 

drøftelserne og overvejelserne, i fællesskab med vores medlemsskare. 

Efteråret 2017 

Samfundets foredragsrække har som nævnt været en stor succes, og vi fortsætter ufortrødent 

arbejdet i efteråret 2017. Vi har fået stablet 4 foredrag på benene, og jeg kan allerede nu løfte 

sløret for emnerne og foredragsholderne: 

Jeg holder foredrag om regnskaber og skattemandtal, hvilket er centrale kilder før kirkebøgerne. 

Tommy P. Christensen holder foredrag om håndbøger og opslagsværker for slægtsforskeren – 

noget man ikke skal glemme i en tid, hvor mange regner med at kunne finde alt på nettet. Ronny 

Andersen, der er kongelig våbenmaler, laver en workshop, hvor man får gode fif til, hvordan man 

laver sit eget våbenskjold – og der bliver mulighed for at sætte farveblyanten til papiret og prøve 

fiffene af på stedet. Til sidst gentager Anton Blaabjerg successen fra forårssæsonen, nemlig hans 

foredrag "Slægtsforskning omkring tiden, hvor kirkebøgerne begynder – og måske langt tilbage". 

Der er altså meget at glæde sig til, så hold øje med vores hjemmeside eller tilmeld jer vores 

nyhedsbrev.  

Også arbejdet med Personalhistorisk Tidsskrift 2017 er i proces, og i år bliver temaet "Dansk 

Vestindien" som følge af 100-året for Danmarks salg af øerne. I den forbindelse har Samfundet 

søgt Statens Kunstfond om fondsstøtte, og for nogle få uger siden fik vi at vide, at fonden har 

bevilget 25.000 kr. til Personalhistorisk Tidsskrift 2017. Det er en rigtig glædelig nyhed. For selv om 

Personalhistorisk Tidsskrift altid indeholder meget mere end årets skiftende temaer, betyder det, 

at tidsskriftet styrkes, og at redaktionen får et større råderum og bliver bedre i stand til at leve op 

til de forventninger og krav, vi allesammen stiller til årbogen. Bestyrelsen og jeg har stor tiltro til, 

at redaktøren med redaktionen i ryggen igen i år er i stand til at levere et godt og læseværdigt 

produkt. Vi er mange, der glæder os til udgivelsen i november; men mere om årbogen om lidt, når 

redaktøren får ordet. 

Afslutning 

Jeg vil slutte af med at takke Rigsarkivet for lov til endnu engang at bruge disse flotte lokaler til 

Samfundets generalforsamling og desuden takke alle jer, der er mødt op her i dag. Tak skal I have.” 

 

Præsentation af årbogen for 2017 
 
Formanden gav ordet til redaktør af årbogen, Ronja Hougner Vejdegren, som præsenterede 
Personalhistorisk Tidsskrift 2017. Hovedtemaet er Dansk-vestindiske skæbner. Årbogen udkommer 
medio november.  
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RHV henviste til, at ældre årgange af Personalhistorisk Tidsskrift findes digitalt på Samfundets 
hjemmeside: www.genealogi.dk og på www.tidsskrift.dk. 
Der blev spurgt, om teksten er ocr-scannet. Hertil blev der svaret ja. 
 

Samfundets webmaster lægger et link på www.genealogi.dk til de indscannede årbøger af 
Personalhistorisk Tidsskrift. Alle årbøger frem til år 2000 kan ses i deres fulde længde. 
 
 

Regnskab og fastlæggelse af kontingent 
Kasserer Henriette Høeg gennemgik det reviderede regnskab. Forsamlingen havde på forhånd haft 
mulighed for at orientere sig i det, da det var sendt ud til alle medlemmer. Se regnskabet 
nedenfor. 
 
Kassereren lagde vægt på følgende i sin gennemgang: 

- Kontingentet opkræves af DIS-Danmark 
- Dansk Lokalhistorisk Forening har doneret 5.000 kr. til Personalhistorisk Tidsskrift 2016. 
- Mellerup-fonden har doneret 15.000 kr. til afholdelse af Historiske Dage 2016. 
- Udviklingen i løbet af de sidste 5 år viser en nedgang i fondstilskud. 
- I løbet af perioden 2010-2016 har der været overskud i regnskabet, når man ser bort fra 

2015.  
- Medlemstallet er svagt stigende. Der er lige nu 603 medlemmer, heraf 550 danske, 48 

europæiske og 5 oversøiske.  
- Samfundet vil så vidt muligt ophøre med sende breve med posten (snail mail) og i stedet 

sende nyhedsbreve for at spare porto.  
 

Kassereren opfordrede forsamlingen til at indbetale via betalingsservice i stedet for F1-betaling, da 
sidstnævnte koster 3 kr. mere.  
 
Der blev spurgt, om man får en påmindelse, når man benytter betalingsservice. Hertil blev der 
svaret ja.  
 
Fastsættelse af kontingent 
 
I 2016 blev der vedtaget en kontingentforhøjelse. Kontingentet for 2017 er uændret i forhold 
hertil, dvs.  

- 275 kr. for danske medlemmer 
- 310 kr. for europæiske medlemmer 
- 350 kr. for oversøiske medlemmer 
-  

 

Valg af formand (formanden vælges særskilt) 
Den nuværende formand, Michael Dupont, blev genvalgt uden modkandidater. 
 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Anton Blaabjerg, Erik Nørr og Poul Wachmann er på valg. De blev alle tre genvalgt. 
 

http://www.genealogi.dk/
http://www.tidsskrift.dk/
http://www.genealogi.dk/
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Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Revisorer: Jette Selbach blev genvalgt som revisor. Nyvalgt revisor blev Lena Sørensen. Som 
revisorsuppleant valgtes Jørn Dietrich. 
 
 

Indkomne forslag 
På skæringsdagen 15. marts var der ikke kommet nogen forslag. 
 

Eventuelt 
Anton Blaabjerg reklamerede for salg af 

• Erik Nørr: Latinskolens religionslærere 1853-1903 

• Ejvind Slottved: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977 
 
 
Til slut takkede dirigenten Bjørn Westerbeek Dahl for god ro og orden.  
 
 


