SPØRGSMÅL
VOIGT
Nicolai Lundbye Voigt

døbt 18. februar

Valdemars Slot
Augusta Sophie

født

på Valdemars Slot på Tåsinge i 1706,
som søn av daværende gartner ved
Jørgen Friderich Voigt (ca. 1674/75-1744) og hustru
Kan evt. skaffes opplysninger om sidstnævnte?
s.

.

.

er

å. i slotskirken sst.

.

Per

STEERUP
I Personalhist.

Harbou at det

-

STERUP

-

STÖRUP

Tidsskr., III. Række, bd.

1, s.

von

-

Hirsch, Oslo.

ARN

216 uttaler oberstlt. H. W.

rimelig å anta at offisers-slekten Stiirup's stamfar, kaptein
ved Livgarden Tilfods Hans Christian Jensen Steerup (Sterup, Stiirup), f.
ca. 1645/55?, faldt i slaget ved Helsingborg 10/3 1710, kommer fra Sterup by
i Jerslev sogn, nord for Limfjorden. Det samme sier Hauch-Fausbøll i Perso¬
nalhist. Samlinger, bd. 1, s. 306. - Kan det nu sies noe mere om hans her¬
er

komst?

Om hans hustru Anna Cathrina Arn, f. ca.

1647, f i Svendborg 13/12
84 år gi., sier Hauch-Fausbøll i Personalhist. Saml., bd. 1 s. 306 at „hendes
Oprindelse kendes ikke, muligt er hendes Navn ligesom Mandens fortysket, i
hvert Fald kendes Navnet Ørn som dansk Slægtsnavn paa denne Tid". Kan
1731,

det

nu

sies

noe om

Nærmere

hvem

som var

opplysninger

om

hendes forældre?

Hans Christian Jensen Steerup

Anna Cathrina Arn's foreldre mottas med takk

og

hustru

av

Per

von

Hirsch, Oslo.

WELDING
Den

Mai 1697 blev Mette Jensdatter Sehested (som tilsyneladende
Adelsslægten Sehested) viet „hjemme i Huset" (Vor Frue Kb.)
til en Herman Welding (s. ogsaa Personalhist. Tidsskrift X. R., Bd. 2,
1935), som ikke tilhører Slægten Weldingh, og ellers forekommer i Danmark
Navnet Welding vist ikke i 17. Aarhundrede.
Derimod nævner Vejl. Arkivregistraturer IX en „Herman von Velting"
som har skrevet nogle Breve omkring 1660.
Maaske kan det være, at Navnet i Kirkebogen staar noget forkert og
der er ment Herman von Velting, ikke Welding? Brevskriveren eller en Søn
1

g.

ikke hører til

af ham?

Olaf G. C. Welding.

RETTELSER OG

TILFØJELSER

THS. O. ACHELIS: HADERSLEV LATINSKOLES REKTORER.

(13. R. V,
S. in,

.

111-27)

linie 7 f.n.: ordineret 24/8 1565

S. 124, nr. 9:
S. 127,

s.

.

linie

3

Simon Dal f 1654 (Danmarks Kirker XX, 174)
f.n.: 1594-1598.

Thomas O. Achelis.

LEO WAD: PEDER CHRISTIAN HOLM WAD

(13. R. V, 129-78).
S. 132,

10

S.

12

S.

S.
S.
S.
S.

S.

linie
138, linie
162, linie

14

f.n. læs: skolelærer og kirkesanger sst.
f.n. tilføj: og døde i Stagstrup 7. april 1912.
f.o. læs: hvilket i juli 1957 svarer til henholdsvis 7667 kr.

og

7458 kr.
164, linie 10 f.n. læs: Peter Christian Holm Wad.
164, linie 6 f.n. tilføj: 7. september 1876.
165, linie 10 f.o. læs: Peter Christian Holm Wads.
169, linie 5 f.o. læs: 2255 kr. i juli 1915 svarer til 8495 kr. i juli 1957, og
1723,33 kr. i febr. 1916 svarer til 6073 kr. i juli 1957.
178, note in tilføj: Aalborg Stiftstidende 26/11 1957; jfr. Ny Tid 26/11
s.å. og Aalborg Amtstidende 27/11 s.å. Grenå Folketidende 27/11 1957.
Leo Wad.

ANMELDELSER
Katalog over Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivetfor Fyn. Håndskriftsamlingen.
Udgivet af Rigsarkivet. Kbh. 1956. 188 s. ill.

Ved Anne Riising.

Vogelsangs forholdsvis summariske katalog (Odense Katedralskoles Pro¬
1857) og Victor Madsens ufuldendte seddelkatalog i Det kongelige Biblio¬
tek har hidtil været de eneste vejledere til denne vigtige håndskriftsamling.
Det er derfor et stort savn, der nu er blevet afhjulpet ved den foreliggende
publikation, som bringer en fuldstændig og i stor udstrækning annoteret regi¬
stratur over samlingens indhold. Katalogens - og dermed opstillingens - syste¬
matik følger den i Bibliotheca Danica anvendte, som naturligt er, og vil således
ikke volde vanskeligheder for den benytter, der er vant til at arbejde med
ældre litteratur. Et udmærket navneregister vil ikke mindst personhistorikerne
vide at værdsætte. Man tør spå, at Landsarkivets udlån af arkivalier herfra vil
vokse efter denne publikation - et stort og værdifuldt materiale står nu i langt
højere grad end før til forskningens disposition.
gram

Albert Fabritius.

Glahn-Samfundets Meddelelser.
Af Glahn-Samfundets meddelelser, der
nærværende

tidsskrift,

er 1954

udsendt

første af disse hæfter indeholder
Michael

en

2. og

række

lejlighedsvis har været omtalt i
1956 3. hæfte af femte bind. Det
familiebreve til bygmester Otto

Glahn, især fra hans fader konsistorialråd Adam Wilhadt Glahn,

og besørget af overbibliotekar
ved den skildring, de giver af

Torben Glahn. Brevene har særlig betydning
præstegårdshjemmet i Taars i 1830'erne, men
indeholder også småbidrag til belysning af det vågnende politiske liv. I hæfte 3
har Torben Glahn offentliggjort uddrag af en af provst Adam Wilhadt
Glahn (1707-80) efterladt optegnelsesbog. Hæftet indeholder desuden en del
moderne brevstof fra et ophold i Pakistan.
Albert Fabritius.

Svend

havns

og Irmelin Nordentoft (Red.): Køben¬
København til 1950. I. Udg. af Københavns Kom¬

Thomsen, Drude Lange

Bibliografi. Litteratur

om

munebiblioteker. Kbh. 1957.
Til Rækken af danske

Byer og Lokaliteter, som er behandlet bibliografisk
(Aarhus, Bornholm, Frederiksberg, Frederiksborg Amt, Gentofte, Haderslev,

ANMELDELSER

Lolland-Falster, Odense, Vejle
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nu ogsaa Landets Hoved¬
Krarup" er planlagt til 3 Bind, hvoraf
det første, omfattende Topografi, Historie, Naturforhold og Kulturliv, nu har
set Dagens Lys, medens de resterende 2 ventes udsendt med ca. 1 Aars Mel¬
og

Viborg) slutter sig

stad. Denne københavnske „Erichsen &

lemrum.

Bibliografien, der omfatter al Litteratur i Bog- og Tidsskriftform indtil
ordnet efter et tillempet Decimalklassesystem. En gennemført kraftig
Underdeling af de større Afsnit letter i høj Grad Benyttelsen af Værket. Da de
1950, er

enkelte Artikler mod Sædvane ikke

nummereret, har det kun været muligt
Henvisninger til hele Afsnit; man har søgt at raade Bod herpaa ved
i ret udstrakt Grad at dublere de bibliografiske Oplysninger, hvor det har syn¬
tes nødvendigt. I Grupperne Kirker og Klostre
Personalhistorie - Gravskrif¬
ter er der saaledes flere Gengangere, medens man til Gengæld savner andre det uheldige heri vil dog formentlig blive afhjulpet ved det bebudede Emne¬
register i sidste Bind. Blandt de mange Afsnit af Interesse for Personalhistorikere
skal her nævnes et, som nok vil kunne give Anledning til Diskussion: Køben¬
havnererindringer, men her gælder det vel nok mere end noget andet Sted, at
Udvalget nødvendigvis maa bero paa et Skøn.
De 3 Redaktører - og Københavns Kommunebiblioteker, som har besør¬
get Udgivelsen - har megen Ære af denne overmaade vigtige Bibliografi, som
afhjælper et stort Savn. Gennemførelsen af et saa omfattende Arbejde har
utvivlsomt i de forløbne Aar kostet Blod, Sved og Taarer i rigt Maal, men man
maa haabe, at der endnu er Mod, Kræfter og Penge til ogsaa at bringe det
Forfatterregister, uden hvilket Værket maa siges at være en Torso.

at

er

anvende

Sven Houmøller.

Danske i Udlandet. Red. af A. Kamp.
Kbh.

1956.

414

Udg. af Foreningen Dansk Samvirke.

S.

Foreningen Dansk Samvirke har udsendt a. Udgave af denne nyttige
Haandbog, der første Gang udkom i 1935, og som bringer overmaade meget
personalhistorisk Stof. Bogens 3 Hovedafsnit er de geografisk ordnede Adresse¬
lister, der omfatter Udlandsdanske, som det af forretningsmæssige Grunde kan
have Interesse at komme i Kontakt med; Biografierne, der er en „blaa Bog"
over 1200 Landsmænd i Udlandet, og endelig en Fortegnelse over ca. /500 hjem¬
vendte Udlandsdanske, der angiver, hvor og hvornaar de paagældende har været
samt

deres nuværende Adresse.

Udvandring er ofte en af de Hindringer, Personalhistorikeren møder paa
sin Vej, men denne Haandbog vil i mange Tilfælde kunne yde Hjælp. Der er i
denne Forbindelse Grund til at gøre opmærksom paa, at Bogens Oplysninger
stadig føres å jour paa Foreningens Kontor, som desuden raader over et bety¬
deligt personalhistorisk Materiale, idet man har udarbejdet Navneregistre til
Tidsskrifter og større Værker om Udlandsdanske.
Sven Houmøller
Personalhistorisk Tidsskrift, 1958.

a
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Den danske

tensen,

Dyrlægestand.
1956. 657 S. ill.

4.

udg. ved Philip Hansen. Kbh., Carl Fr. Mor¬

I 1923

udsendtes i Forbindelse med Landbohøjskolens 150-Aars Jubilæum
Udg. af „Den danske Dyrlægestand", som med en halv Snes Aars Mellem¬
rum er udsendt i nye Udgaver. Den foreliggende 4. Udg. følger ret nøje de
Retningslinier, som er anlagt af Redaktøren af de første 3 Udgaver, Stadsdyr¬
læge, Dr. med. vetr. H. M. Høyberg. Foruden det biografiske Afsnit indeholder
Bogen en topografisk ordnet Fortegnelse over de biograferede samt Kandidat¬
lister 1900-56.
Titlen er taget i snævreste Forstand, idet der ikke medtages de udenland¬
ske Dyrlæger - hvoriblandt et ikke ringe Antal Nordmænd — som har taget
dansk Dyrlægeeksamen. Det i Rygtitlen indholdte Aarstal 1955 markerer endnu
en Begrænsning, idet Dyrlæger, som er døde før 1. Januar 1956, ikke er med¬
taget. Dette medfører uheldige Konsekvenser, for det første kan man ikke følge
en Person op, for det andet vil f. Ex. Kandidater, som har taget Eksamen efter
1946 og dør inden 1956, overhovedet ikke komme til at figurere i nogen Udgave
af Staten. Den i 3. Udg. indførte Fortegnelse over de mellem 2. og 3. Udg.
afdøde Dyrlæger er ikke videreført i nærværende Udgave, hvorved Kontinui¬
teten mellem de forskellige Udgaver beklageligvis brydes.
Ved Alfabetiseringen har man fulgt det efterhaanden mest anvendte Prin¬
cip, at lægge den anvendte Navneform til Grund uden Hensyn til, om der ved
Dobbeltnavne er Bindestreg eller ej. Det vilde have været praktisk ogsaa ved
Fornavne kun at tage Hensyn til det benyttede - man finder saaledes kun med
Besvær frem til Bogens Redaktør Philip Hansen, da han skal søges under
J. Philip Hansen. Ligeledes vilde den nyttige Kandidatliste have vundet ved
nærmere Forbindelse med de foreliggende Biografier, f. Ex. ved Fortegnelser
over Navneskifte efter Eksamen og ved Markering af afdøde Dyrlæger, som ikke
er medtaget i nærværende Udgave.
De biografiske Oplysninger er for Personalhistorikeren særdeles spar¬
somme. Saaledes udelades konsekvent Vielsessted samt Ægtefællens Fødsels¬
dato og Fødested. Er Dyrlæger mere tilbageholdende paa dette Punkt end
1.

andre Etater?

Gengæld er det bibliografiske Stof usædvanligt fyldigt. Der er her til¬
Fuldstændighed, endog Tidsskriftartikler i Fagpressen er specificeret,
hvilket næppe er set tidligere i Etatværker. Et særdeles nyttigt Afsnit, men
ogsaa meget krævende, baade hvad Arbejde og Plads angaar.
De Portrætter, der ledsager Hovedparten af Biografierne, er større, end
man
sædvanligvis ser det; det er naturligvis en Fordel med et tydeligt Billede,
men for de mindre
Biografiers Vedkommende virker det særdeles dominerende.
Til

stræbt

Sven Houmøller.

anmeldelser
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Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger. III-IV. Kbh. 1956-57.

De nyeste

Bind af Det kgl. Biblioteks Aarsskrift indeholder i Lighed med
foregaaende Stof saavel af bog- og bibliotekshistorisk som af mere almen
Interesse. Det ligger i Sagens Natur, at det først og fremmest bliver Biblioteks¬
folk, der optræder som Bidragydere, men man finder dog ogsaa blandt Forfat¬
terne flere uden for Bibliotekets Mure. Af særlig Interesse for et større Publikum
skal fra Bd. 3 nævnes Rigsbibliotekar Palle Birkelunds Afhandling om en af
sine Forgængere Jørgen Andresen Bølling, Lektor Morten Borup F. C. Olsens
brevarkiv på Det kongelige Bibliotek, Bibliotekar Kåre Olsen Med Mozart og hans
søster i Salzburg maj 1780, Overbibliotekar R. Paulli Witwe Mozart og Weyse og
Dr. med. Egill Snorrason Struensees medicinsk-litterære virksomhed, hvilket jo ikke
de

er

hans bedst kendte Side.
I Bd. 4

har Kontorchef O. H. Clementsen, en af vore fineste Kendere af
denne Kunstarts Folk, skrevet om Physionotracien
og dens Udøvere, Bibliotekar Erik Dal om Oberst Fr. Thorkelin og hans Grundtvig¬
samling, cand. mag. Steen Johansen om jV. F. S. Grundtvig og censuren og Pro¬
fessor Nils Schiørring om H. S. Paulli og dansk musikliv i det ig. århundrede.
Det er en Fornøjelse at se, at det er muligt at holde den høje Standard,
der raadede i de foregaaende Bind, og man imødeser med Forventning de
Medaillon-Portrætstikket og

kommende.

Sven Houmøller.

Kaj Foltmar: Slægten Foltmar i Danmark

og

Norge. Odense, 1957. 197 S. ill.

Den dansk-norske

Slægt Foltmar nedstammer fra 2 Brødre, Johann og
første Gang træffer her i Landet i Begyndelsen
af det 18. Aarhundrede. De var begge indvandrede Oboister, formentlig stam¬
mende fra det sydlige Østrig, men det har endnu ikke været muligt at paavise
deres Fødested. Stamtavlen omfatter Brødrenes samtlige Descendenter, som
dog kun tæller ialt 139 Personer. Forfatteren konstaterer da ogsaa med Vemod,
at Slægten er ved at uddø, idet der i Norge kun er 2 Kvinder tilbage, medens
der i den danske Gren findes 5 voksne Mænd, hvoraf 1 har en Søn. Dette For¬
hold har vel ogsaa været medvirkende til, at Bogen er trykt i et saa ringe Oplag
som 80
Expl. Alene paa Grund af det smukke Udstyr kunde den ellers godt
fortjene en større Udbredelse, end Oplaget tillader - saavel Tryk som de mange
Illustrationer (hvoraf 2 Portrætter i Farve) staar i Kvalitet langt over, hvad
man i
Almindelighed ser. Poul Søndergaards Bogtrykkeri i Odense, hvis Inde¬
haver er født Foltmar, har Æren af det smukke Resultat, og man staar saaledes
her over for det sjældne Tilfælde, at en Stamtavle baade udarbejdes og trykkes
af Slægtens Medlemmer.
Hermann

Voltmar,

som man

Sven Houmøller.

4*
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Sven Houmøller:

(duplikeret).

Slægtebog for Ulla

og

Christine Houmøller. Kbh. 1956

3g s.

Antallet af

konsanguinitetstavler er som bekendt overordentlig beskedent,
der er derfor god grund til lige at pege på den foreliggende publikation nr. 4 i den danske litteratur. Opstillingen følger det også af anmelderen for det
naturligste ansete generationsvise princip. Tavlen er især af interesse for slæg¬
terne Bang, Houmøller, Jessen, Krog, Mogensen og Riisager. Bemærkelses¬
værdigt er det forbløffende ringe omfang - tavlen har kun 170 personer ialt;
dette hænger selvsagt sammen med, at probanderne er født 1947 og 1950,
men selv med dette forhold i
betragtning, må det dog dreje sig om lidet pro¬
duktive slægter. De øvrige konsanguinitetstavler er alle mange gange større.
Forfatteren forfægter i forordet sin ret til at anbringe adoptivbørn på den bio¬
logiske plads, när adoptionsforholdet udtrykkelig angives. Anmelderen er ikke helt
enig i det forsvarlige heri, men må dog medgive, at formålet med udarbejdel¬
sen af en sådan tavle
jo som regel kun er at tilvejebringe en oversigt over den
samlede familie
ikke over den biologiske slægt - og at følelsesmæssige grunde
somme tider kan kræve en tilsidesættelse af den grå teori.
og

-

Albert Fabritius.

Fritz Hammer

dringer før

og

efter

Kjølsen: Mit livs logbog. En søofficers og diplomats erin¬
april 1940. Kbh., Berlingske forlag, 1957. 303 s. ill.

9.

I undertitlen til sin erindringsbog har kontreadmiral Kjølsen for så vidt
givet udtryk for, hvor han ønsker hovedvægten - og hovedbetydningen af sine memoirer lagt. Hans skildring af de begivenheder i Berlin, som førte
frem til den skæbesvangre dato er redelig og nøgtern som hans redegørelse af
forholdet til forsvarsministeren og den parlamentariske kommission efter befri¬
elsen er sammenbidt og bidsk. Der skal ikke
kan ikke - her tages stilling til
de divergerende opfattelser. Dommen over 9. april vil komme til at beskæftige
fremtidens historikere i stor udstrækning og ved siden af de officielle aktstykker
vil private erindringer, også de her foreliggende, blive inddraget i undersøgel¬
serne. Det er derfor værdifuldt, at en mand, der har sine meningers mod, og
som har
begivenhedernes ret til at tale, har givet udtryk for sit syn, sin vur¬
dering af hændelsesforløbet.
For dette tidsskrifts læsere ligger hovedvægten imidlertid ikke her. Forfat¬
teren har, i sin forståelige optagethed af de store og afgørende begivenheder,
ment at det aktuelle stof først og fremmest ville fange interessen, og der er
næppe heller tvivl om, at det er dette, der har muliggjort i år at udsende bogen
i tredje oplag, men han har derved været lidt uretfærdig over for sig selv.
Personhistorikerne vil først og fremmest vide at værdsætte de indledende kapit¬
ler
skildringen af et søofficershjem i Klunketidens Nyboder, en beretning,
der supplerer Otto Rungs og Urban Gads billeder, og fremstillingen af søofficersuddannelsen og -livet før og efter den første verdenskrig. Med stor pietet
selv

-

anmeldelser

og en

53

levende fremstillingsform har forfatteren her tegnet et billede, der vil

blive

stående, og hans bog vil, uanset bidraget til den politiske og militærpoli¬
tiske historie, hævde sig smukt i den danske memoirelitteratur. Den er helt
igennem læseværdig og fængslende.
Albert Fabritius.

G. Lind:

Lunde
1-2,

-

Brems

Lind-slægten fra „Lindgaard" gennem fem hundrede aar samt slægterne
Lomholt. Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1956. Bd.

-

ill.

Tandlæge, Dr. G. Lind har i stærkt udvidet Form videreført sin Stam¬
„Familien Lind" fra 1905, idet det her foreliggende Værk omfatter baade
Ane- og Efterslægtstavler for Forfatterens 4 Bedsteforældre.
Saavel paa fædrene som paa mødrene Side stammer Slægten fra Stor¬
bønder paa Koldingegnen, og for at give Baggrunden for Forfædrenes Levevilkaar er første Halvdel af Bd. 1 derfor helliget en kulturhistorisk Skildring af
den fælles Hjemstavn, Tyrstrup Herred, fra Landdagen i Kiel 1526 til 1864.
Resten af Værket behandler de fire Slægter Lind, Lunde, Brems og Lom¬
holt, som tidligere nævnte baade i op- og nedstigende Linie. En Forklaring af
Opstillingsprincippet havde været ønskelig; Nummereringen af Anetavlerne
er
nemlig usædvanlig og ikke særlig praktisk, idet den udgaar ikke fra Probanden, men fra den ældste kendte Forfader i den længste Anelinie og derefter
følger Generationerne paa tværs nedefter uden Hensyn til eventuelle Huller i
Anerækkerne. Efterslægtstavlerne er opstillet efter Indrykningssystemet, men
ogsaa her anvendes en mindre hensigtsmæssig Nummerering, som tilslører
Overskueligheden. De 4 Efterslægtstavler optræder i den Grad som selvstændige
Enheder, at samtlige Efterkommere (i Kvindelinien dog kun i 2 Generationer)
anføres fuldt ud, uanset om de i Forvejen er medtaget i en af de andre Efter¬
slægtstavler. En Henvisning vilde her have været særdeles økonomisk.
Mange Illustrationer gengiver Slægtens Medlemmer, dens Ejendomme
og Ejendele. Udover det rent tavlemæssige indeholder Værket meget Læsestof,
baade om Slægten og om „Lindgaard" i Dalby Sogn, som har været i den fæd¬
rene Slægts Eje siden 1745, ligesom en Del Familiepapirer er aftrykt. Alt bærer
Præg af stor Grundighed, og det smukt udstyrede Værk vidner om en stærk og
levende Slægtsfølelse.
tavle

Sven Houmøller.

Danmarks Adels Aarbog 7957 bringer en Oversigt over Familien Dannemands
samtlige Efterkommere samt Stamtavler over Slægterne Lillienschiold og Lillienskiold ved Dr. phil. Albert Fabritius, der fra denne Aargang helliger sig
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Redaktionen af

Aarbogens historiske Afdeling, medens Redaktionen af Præ¬
overdraget Afdelingsbibliotekar Sven Houmøller. I Forbindelse
med Udskiftning af den gamle Sats, som efterhaanden var meget slidt, er man
gaaet over til Anvendelsen af ny Retskrivning.
sen slisten er

Sveriges ridderskap och adels kalender iy§8 bringer Farvereproduktioner af
friherrelige Slægt Branner og de adelige Slægter Aminoff og
Hallenborg.
Vaabnerne for den

Tidsskrift for

Søvæsen, Marts 1958, indeholder bl. a. Rulle over Linie¬
Besætning i Kampen ved Sjællands Odde den 33. Marts

skibet Prins Christian Frederiks
1808 ved

Kommandørkaptajn H. F. Kiær

SAMFUNDETS ANLIGGENDER
Medlemstallet:

Følgende har indmeldt sig i Samfundet: Niels Alsted,
Bøgelund-Jensen, telefondirektør Paul
Draminsky, Aarhus, kontorassistent Per Rynge Ek, overassistent Jørgen
Colding Friis, afdelingschef V. Godske-Nielsen, skibsreder Bennet C. K.
Hansen, kredslæge S. L. Henrichsen, Frederikshavn, frøken Annelise Hør¬
ring, proprietær Mogens Kalko, Hillerod, læge fru Eva Lund, Odense,
direktør G. W. Branth, fru Karen

kommunelærer

Edvard Meulengracht, Lorentz Nielsens Boghandel,
Hadsund, ekspeditionssekretær, cand. jur. Eeik Rosendal, førstesekretær
Wilh. Schnabel, Oslo, fru Grete Tuxen, Birkerød, samt fra i. januar 1958:
grosserer

C. P. Friis, assistent Kaj Monrad

og

Jämtlands läns

bibliotek,

Östersund.
Foruden æresmedlemmer og

korresponderende medlemmer har Samfundet
januar 1958 384 medlemmer, hvoraf 320 i Danmark, 37 i Norge
og 27 i det øvrige udland. En nettotilgang på 2 medlemmer.
Mødevirksomheden har ligesom tidligere haft god tilslutning fra medlem¬
merne. Der har været afholdt følgende 5 møder:
12. februar: Museumsinspektør fru Tove Clemmensen: Klunker og plyds.
12. marts: Amtsfuldmægtig, cand. jur. Ernst Verwohlt: Våbenret i Dan¬

således pr. 1.

mark.
11.

17.
11.

april: Teaterhistorikeren, museumsleder Robert Neiiendam: Grevinde
Danner i ny historisk belysning.
oktober: Dr. med. Erik Garde: Fra kommandør H. G. Gardes dagbog.
december: Forfatteren Mogens Dam: Hvordan Mogens Dam husker.
Oplysningstjenesten har besvaret 39 spørgsmål.
bestyrelse

Højesteretspræsident* A. Drachmann

Kontorchef* i Finansministeriet Arild

Bentzon.

Falk-Jensen.
Kammerherre, hofjægermester, lens¬ Afdelingsbibliotekar Sven Houmølbaron H. Berner Schilden Hol¬
ler, sekretær og redaktør.
Professor

sten.

Kontorchef*

i

Danmarks

National¬

ved

Universitetet, dr. jur.

Stig Iuul.

bank O. H. Clementsen, kasserer. Overbibliotekar, dr. phil. H. G. Top¬
Redaktør, cand. mag. Povl Engelssøe-Jensen.
toft.
Redaktør T. Vogel-Jørgensen, næst¬
formand.
Kgl. ordenshistoriograf, administrator,
dr. phil. Albert Fabritius, formand.
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samfundets anliggender

Skriftudvalget
Dr.

phil. Albert Fabritius, Sven Houmøller, dr. phil. H. G. Topsøe^
Jensen.
A rbejdsudvalget

O. H.

Clementsen, Sven Houmøller, T. Vogel-Jørgensen.
Rei isorer

Grosserer G.

Butzow-Rohde, prokurist Hans F. Randbøll.
Æresmedlemmer

Professor, dr. theol. J. Oskar Andersen.
Riksarkivarie, fil. dr. Bertil Boéthius, Stockholm.
Grosserer Th. Bull, Oslo.

Överbibliotekarie, fil.

et teol. dr. Gunnar Carlquist, Lund.
Riddarhusgenealog, fil. dr. h. c. Tor friherre Carpelan, Helsingfors.
Kansliråd Osmo Durchman, Helsingfors.
Museumsinspektør H. Hjorth-Nielsen.
Professor, dr. phil. Halvdan Koht, Oslo.
Overbibliotekar, fil. et jur. dr. h. c. Wilhelm Munthe, Oslo.
Arkivar S. Nygård.

Korresponderende medlemmer
Dr.

phil. Thomas Achelis, Kiel.
Professor, fil. dr. Bengt Hildebrand, Stockholm.
Oberarchivar, professor, dr. phil. Hans Kellinghusen, Hamburg.
Genealog, Frau Hildegard von Marghtaler, Hamburg.

