Bogtilbud - ”Antons kælder”!
Kælderen i Viborg indeholder dels den lokale slægtshistoriske forenings og dels Samfundet for Dansk
Genealogi og Personalhistories beholdninger af bøger. Disse kan dels afhentes her, dels helt gratis leveres
på Rigsarkivets afdelinger i Viborg og København og dels leveres ved foreningens arrangementer på
biblioteket, alt efter aftale med:
Anton Blaabjerg, tlf. 8661 0436, Fredensgade 38, 8800 Viborg, blaab@webspeed.dk
Find din slægt – og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. Af Jytte Skaaning & Bente Klercke
Rasmussen. 2. udgave 2006, 392 sider – til særpris 190 kr. – Tidens absolut grundigste bog om
slægtsforskningens mange ”vinkler”.
Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Af Ole Degn. 2000, 118 sider – kun 25 kr.
Bogen blev anbefalet af sidste foredragsholder, Jørgen Mikkelsen, og nogle nåede at købe de få
eksemplarer, han havde med. Men jeg har endnu i kælderen et par kasser af denne nyttige lille bog.
Ved nævnte foredragsholders 60 års fødselsdag i sommer blev der udgivet et festskrift:
En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen. 16 kolleger har hver skrevet om et byhistorisk
emne. 342 sider, solidt indbundet og flot illustreret – kun 120 kr.

Arkiv-guider
Nogle foretrækker i ro og mag at sætte sig ind i arkivalierne på de tidligere landsarkiver, nu afdelinger af
Rigsarkivet. Så derfor er de gamle guider stadig af værdi:
Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bd. 1 og 2 + register, 1980-88, ca.
600 sider, kun 60 kr.
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse. 1966,
314 sider, kun 50 kr.

Foreningen har for nylig modtaget flere hæfter og bøger til videresalg for ”små penge”, bl.a.:
Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. Ved Bente S. Vestergaard. 2000. 178 sider, kun 40 kr. Hvilke
godser havde fæstebønder i sognet ”Øster Bøvelse”? Det får du svar på her i alle jyske sogne fra
Kongeåen i syd til Skagen i nord!
Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af ejendomshistorie på landet. 1982, 21
sider, kun 10 kr.
Skanderborg Rytterdistrikt. Uddrag af samtlige bevarede 3.002 skifter 1680-1765. Udarbejdet af Erik
Brejl. 1995, 296 sider, kun 60 kr. – Bogen blev toneangivende for alle senere ekstrakter af skifter!
Voer og Nim samt Nørvang herreder. Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herrernes godser og
hospitaler 1716-1850. Udarbejdet af Erik Brejl. 1997,291 sider, kun 80 kr. – Bogen knytter sig tydeligt
nok til ovenstående banebrydende arbejde!
1760 slægtsbøger. Udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. Verdenskrig.
En oversigt af Peter Kudsk, 2000. 153 sider, kun 75 kr.
Janderup og Billum sogne, ved H.K.Kristensen, bd. 1-3, 1979-83, ca. 1.000 sider! – kun 60 kr.
Fæster og husbonde i Hammerum herred, af Alfred Kaae, 1971, 107 sider, - kun 30 kr!
Gjellerup Kirke 1140-1990, 88 sider – kun 30 kr!

Slægten Würtz/Wirz. Til Danmark fra Schwietz via Tyskland, af Jan Hyllested, 2012, 28 sider – 25 kr.
Drabet i Sønderskoven og Register til Fra Hammel-kanten 1-5, ved Arne Gammelgaard. 2000. 66 sider,
kun 25 kr. - Hovedartiklen handler om drabet 1810 på skovrider Ulrich Thomsen. For øvrigt blev han
stamfar til en stor slægt Ulrich- eller Ulriksen på egnen syd for Ramders.
Turistforeningens årbøger: 25 kr. pr. stk.
Vestfyn, 1929
Lolland og Falster, 1936
Den danske bondegård, 1965
Det står skrevet – i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier. Samlet og
bearbejdet 1990-1998 af Jens Peder Skou. 1998, 365 sider, kun 60 kr. – Et forfriskende bud på, hvordan
en meget stor anetavle for en jævn østjysk bondefamilie kan opsplittes ”i familier” og skildres på naturlig
vis fremover fra ældst kendte stamfar!
Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring 1600. Af Hans H. Fussing.
1942/1973. – 518 sider, kun 60 kr.
DANNET UNG PIGE SØGES - perfekt i dansk Stenografi og Maskinskrivning. Gerne kendskab til
Sprog. Kvinder paa Kontor 1900-1940. Af Kirsten Geertsen. 1990, 367 side, kun 50 kr.
…. ind i de voksnes rækker. En bog om konfirmationen. Af Birgit Kaiser. 1992, 151 sider, kun 40 kr.
Vore Bedsteforældres Tid. Nationalmuseet. 1970/74, 118 sider, kun 40 kr.
Christian 4.s tugt- og børnehus. Af Olaf Olsen. 1978, 127 sider, kun 40 kr.
Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. Af J. Davidsen med omtr. 50 Illustrationer, tegnede af Knud
Gamborg. 1880, 373 sider, indbundet, kun 60 kr.
Andagtstimer til sand Christendoms og huuslig Opbyggelses Befordring. Andagtsbog for en christelig
Familie. Paa Dansk udgivne af Jørgen Thisted, Capellan pro persona ved Trinitatis Menighed. Bind 1
og 2, 1882-83, 820 sider, solidt indbundet, kun 60 kr
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41. Ved Anne Riising og Mogens Seidelin, 1991. 303 sider –
kun 60 kr. – Odense-bispens dagbøger kaster lys over lokale forhold i stiftet, som dengang foruden Fyn
bestod af Lolland-Falster og Als!
Kirkebogsstudier. Af Gustav Bang. 1906/1976, 142 sider – kun 40 kr.
Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. Ved Ole Højrup. – Biografier, noter og
registre, 2 hæfter, 1963-68, 265 sider, kun 40 kr.
Vonsild kirkebog 1659-1708. Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer. Ved
Hans H. Worsøe. 1982, 480 sider, solidt indbundet – kun 60 kr.
Festskrift til Johan Hvidtfeldt på 70 årsdagen 12. december 1978. 519 sider – kun 70 kr.
Skifter fra Køge 1597-1655. Ved Gerd Neubert. 1992, 482 sider, solidt indbundet, kun 60 kr.
Køge Bys Borgere 1753, en kollektiv biografi. Festskrift til Grethe Ilsøe på 60 års-dagen 1993, 210
sider, kun 40 kr.

Kraks blå bog 1959. Flere tusind levnedsløb for kendte danskere, der levede 1958/59 - samt det
allervigtigste: fortegnelsen over de tusindvis af biograferede i samtlige årgange fra 1910-58. – 1.700
sider, solidt indbundet, kun 50 kr.
…fra fortid og nutid, en antologi. Et udvalg af artikler, 204 sider, solidt indbundet, kun 50 kr.
Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. Af Ejvind Slottved. 1978, 299 sider – kun
40 kr. – En praktisk og kortfattet oversigt over underviserne på universitetet.
Guldalderliv. Portrætter af Danske Postembedsmænd. Af Dorte Fogh og Naomi Hainau. 1998, 72
sider, kun 30 kr.
Ribe bindingsværk. Af Hans Henrik Engqvist. 1997, 19 sider – kun 20 kr.
Lolland Falsters historiske Samfund, årbog 1969. 98 sider, kun 20 kr.
Lolland-Falsters Stiftsmuseum, årsskrift 1969. 72 sider, kun 20 kr.

