
 

 
Slægtshistorisk Weekend 2023 
Kysthotellet i Grenå - Kystvej 26, 8500 Grenå 
29. september – 1. oktober 2023 
 

 
Slægtshistorisk Weekend afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet. 
 

 
Bemærk, at vi denne gang afholder weekenden et nyt sted. Vi får nu mere plads, og der er let adgang hertil med 
letbane, bus eller egen bil. 
 

PROGRAM – foreløbigt 
Der vil være indlagt pauser mellem foredragene. 
 

Fredag 
Ankomst 

Indkvarteringen starter 
Kaffe og kage 

14:00 
 

 
15:00 Velkomst 

Formand Kirsten Sanders byder velkommen og 
gennemgår programmet for weekenden 

Slægtsforskernes bibliotek 
Per Hundevad Andersen, leder af Slægtsforskernes 

Bibliotek, cand. scient. 
Slægtsforskernes Bibliotek er i dag Danmarks største 

digitaliseringsprojekt inden for personal- og 
lokalhistorie og stiller sin omfattende samling til 

rådighed for alle slægtsforskere og historisk 
interesserede. Biblioteket er blevet en anerkendt 

kulturinstitution, og der startes hele tiden nye, 
innovative projekter. Foredraget giver en opdateret 

status på bibliotekets arbejde, og hvad man kan 
forvente sig i de kommende år 

15:10 
 

 

 

17:15 Præsteembedet 1800-1933 
Erik Nørr, Seniorforsker, dr. phil.  
Præsterne havde mange funktioner ved siden af deres 
gejstlige opgaver især inden for skole- og 
fattigvæsenet. Hvorfor blev præsterne brugt til disse 
opgaver, og hvilken betydning fik præsternes virke for 
de senere kommuner? Foredraget vil også fortælle om 
provsters og biskoppers opgaver, og om trykte og 
utrykte kilder 

Middagsmad 19:00  

 20:00 Aftenkaffe og get-together 

  



 

Lørdag 
 

Morgenmad 
 

8:00 
 

 8:45 Det store natmandskomplot 
Tyge Krogh, seniorforsker, dr. phil. 
Kom man forbi galgebakken ved Kalundborg i 1735, 
kunne man se tre lig hænge og dingle. Det var ligene af 
tre natmænd, der i årene 1734-35 havde været 
anklagede i sagen om ”Det store natmandskomplot”. 
Sagen om natmandskomplottet starter med en druknet 
bonde på Kalundborg gods, og som i en moderne krimi 
følger Tyge Krogh retssagen og dens personer, akt for 
akt. Gennem denne historie om en retssag på 
Kalundborgegnen udforskes samfundet, retsopfattelsen 
og ikke mindst overtro og religion i 1700-tallets 
Danmark. 

Under tøjet - undertøj  
Lisa Elsbøl, kulturhistoriker 

I dag er undertøj en uundværlig del af vores 
påklædning. I hverdagen praktisk, til fest sexet og til 

sport funktionelt. Undertrøjen er blevet til en t-shirt og 
bruges hele døgnet. Der har været tøj under tøjet i 
tusind år. Det har været der for at varme kroppen, 

beskytte eller dække over kønsdele eller fremhæve 
netop disse.  Tøj er også mode og netop moden har 

skabt de mest mærkelige former for “undertøj”. Dette 
foredrag kommer rundt om både det sjove, tossede og 

praktiske i undertøjets historie. Mode skabtes ofte i 
toppen af samfundet og bevægede sig ned til de fleste.  

10:45  

 12:30 Frokost 

Ejendomshistorie  
Peder Dam, Museumsinspektør, ph. d. 

Fra en situation i 1650, hvor godserne ejede næsten alle 
(fæste)gårde, til en situation i 1900, hvor næsten alle 

bønder og husmænd var blevet selvejende. Fra 
dyrkningsfællesskab mellem gårde i landsbyerne i 1650 

til spredte og udflyttede gårde med individuel drift i 
1900, der ikke sjældent var anlagt på tidligere 

overdrevs- og hede arealer. Fra en situation 1650, hvor 
der primært var middelstore bøndergårde samt 

husmænd uden jord, til en situation 1900, hvor der ved 
gårdopsplitninger var kommet mange smågårde samt 
husmænd med mindre jordstykker. For slægtsforskere 

er det langt lettere at finde de ønskede oplysninger for 
1800-tallet, hvorfra der er mange og ofte 

lettilgængelige kilder, mens kilderne for 16- og 1700-
tallet er mere spredte og bl.a. afhænger af 

ejendomshistorien i de enkelte områder. Foredraget 
omhandler derfor hvilke kilder det som slægtshistoriker 

kan være godt at kende lidt til.  

13:30  

 15:15 Kaffe og kage 

Fire parallelle workshops 16:00  

 18:30 3-retters festmiddag 
Hvor aftenens hovedpunkt er uddeling af 
Slægtsforskerprisen. 

Underholdning 20:30  

  



 
   

Søndag 
  

8:00 
 
Morgenmad 

Family Search 
Bodil Grove Christensen, bestyrelsesmedlem i 

Danske Slægtsforskere, skolelærer 
Din slægts historie kan findes i historiske optegnelser.  
I Family Search*s samling af milliarder af optegnelser 

kan du samle brikker af dine forfædres historie og gøre 
deres beretninger levende. 

8:45  

 10:45 Faderskabssager 
Svend Erik Christiansen, cand.phil. 
Ved børn født uden for ægteskab kan det være svært at 
identificere faderen ud fra det opgivne navn i 
kirkebogen - hvis der overhovedet er anført noget navn. 
I foredraget ser vi nærmere på muligheden for alligevel 
at finde frem til faderen via alimentationssager 
(faderskabssager). 

Tak for denne gang og på gensyn i 2024 
Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere 

12:30  

 12:40 Frokost 

 


