
 

Projekt Kildehøj – affotografering af materiale samlet af Herløv Kildehøj. 
 

 

Herløv Kildehøj var født i Aarhus 1909. Hans far kom fra Sonnerup ved Lumsås og 

hans mor fra Vig, derfor er den overvejende del af hans indsamlede materiale fra 

Odsherred. 
 

 

Materialet sidder i ringbind og er for det meste i format A5 eller A4, desuden har han 

lavet et kartotek med kort i A7 størrelse. 
 

 

Alt materiale i ringbind nr. 1 – 98 er affotograferet, der drejer sig om knapt 30.000 

billeder. 
 

 

Materialet om lokaliteterne og et par bind om slægter er behandlet og ordnet i PDF-

filer. Det drejer sig om ringbind nr. 1-41, der indeholder ca. 14.900 billeder. 
 

 

Materialet om lokaliteterne knytter sig til de enkelte matrikler og deres fæstere og 

ejere, men der er også andet materiale om personer og deres forhold, der kan være 

interessant for slægtsforskere. 
 

 

Materialet er affotograferet i den rækkefølge det sidder i ringbindene. Noget af 

materialet er lidt defekt og vanskeligt at læse, ligesom en del er skrevet på tyndt 

kopipapir og med gennemslag (karbonpapir). 
 

 

Det er muligt for slægtsforskere med aner i Odsherred at udlede det der populært 

kaldes ’kød på slægten’ af disse første ringbind 1-41. De resterende ringbind 

indeholder slægtsforskning, hvor en stor del af oplysninger omhandler mulige 

nulevende personer, hvorfor det ikke gøres tilgængeligt på nettet. 
 

 

Materialet er fremstillet før internettet kom til verden og derfor er en del af materialet 

bl.a. afskrift af folketællinger vel nærmest overflødigt i dag, men alt er medtaget. 
 

 

Det kræver en vis indsigt i slægtsforskning for at få det fulde udbytte af materialet 

ligesom man skal have tålmodighed til at gennemgå filerne for at finde interessante 

oplysninger om ens aner. 
 

 

I nedenstående oversigt er der i kort form anført, hvad de enkelte filer indeholder. 

Filer er PDF-filer og vil kunne nedtages til egen PC for nærmere gennemsyn. 

Klik på det blå link i kolonnen "Filnavn" 



 

Fil 

navn 

Antal 

foto 

Indhold 

B001 554 Asnæs sogn – Asnæs by 

B002 195 Asnæs sogn – Høve by 

B003 361 Egebjerg sogn – Abildøre, Bråde, Bøsserup, Egebjerg, Frostrup, Gelstrup og 

Glostrup byer 

Men også lidt diverse materiale ind i mellem 

B004 347 Egebjerg sogn – Hølkerup, Lestrup, Stokkebjerg, Strandhuse, Ulkerup og 

Unnerud byer 
Men også lidt diverse materiale ind i mellem 

B005 488 Lidt blandet indhold 

-Yderby og Overby i Odden sogn 

-Nakke og Rørvig i Rørvig sogn 

-Nykøbing sogn (kun lidt) 

-Hørve sogn 

-Skippinge 

-noget fra sydligste Odsherred og også noget uden for Odsherred 

B006 595 Fårevejle sogn 

B007 494 Grevinge sogn 

B008 201 Højby sogn – indeholder noget fra alle landsbyer 

B009 781 Højby sogn – indeholder noget fra alle landsbyer 

B010 105 Højby sogn – indeholder noget fra alle landsbyer 

B011 299 Vig sogn – Hønsinge landsby 

B012 594 Asnæs sogn – Høve by, 

indeholder også oplysninger om andre lokaliteter i Odsherred 

B013 243 Vig sogn – Jyderup landsby 

B014 59 Kalundborg byskriverarkiv, 

noget med relation til Odsherred bl.a. Fårevejle 

B015 128 Fårevejle sogn – Kårup (incl. Ordrup) 

Men også noget uden for Odsherred (Holmstrup og Bro Mølle) 

B016 269 Højby sogn – Lumsås landsby 

B017 327 Nørre Asmindrup sogn, 

noget materiale uden for sognet, men med tilknytning til sognet 

B018 487 Nørre Asmindrup sogn 

B019 309 Nørre Asmindrup sogn 

B020 229 Nørre Asmindrup sogn 

B021 186 Asnæs Sogn – Tolsager landsby 

B022 324 Fårevejle sogn – Veddinge landsby 

desuden lidt om hele sognet samt lidt om Hørve og Vallekilde sogne 

   

http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/Kildehoj%20B001.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B002.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B003.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B004.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B005.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B006.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B007.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B008.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B009.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B010.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B011.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B012.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B013.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B014.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B015.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B016.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B017.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B018.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B019.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B020.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B021.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022.pdf


 

Fil 

navn 

Antal 

foto 

Indhold 

B022A 943 Indeholder udskrifter (afskrift) af kirkebøger men er blevet opdelt i 6 filer 
-B022A-1 32 Nørre Asmindrup sogn 
-B022A-2 109 Asnæs sogn 
-B022A-3 422 Grevinge sogn 
-B022A-4 101 Grevinge sogn (begravelser) 
-B022A-5 275 Grevinge sogn (håndskrevne afskrifter) 
-B022A-6 4 Vig sogn 

B023 618 Vig sogn, alle landsbyer 

B023A 439 Indeholder udskrifter (afskrift) af kirkebøger Fårevejle sogn 

B024 241 Asnæs sogn – Åstofte landsby 

B025 117 ”En blandet samling” 

Asnæs sogn (Åstofte), Fårevejle sogn (Ordrup og Kårup), Vig sogn (Jyderup) 

og Egebjerg sogn 

B025A 71 Tilsyneladende materiale der ikke er kommet på plads i den rette 

sammenhæng. Materialet omfatter hele Odsherred. 

B026A 47 Meddelelser samlet fra personer i Odsherred 

Materiale fra Fyn med relation til slægten Kinnimond 

B027 358 Materiale for hele Odsherred. 

Noget om skøder, kystmilitsen, meddelelser fra folk, restancer og 

fattigprotokoller samt meget mere. 

B028 416 Materiale for hele Odsherred 

Noget om mandtalslister, jordebøger og meget andet 

hovedparten fra 1. halvdel af 1700-tallet. 

B029 111 Fotokopier af diverse fortegnelser og lister. 

Alt håndskrevet, kræver at man kan læse gotisk håndskrift. 

B030 784 Noget om mandtalslister, jordebøger og meget andet 

hovedparten fra 2. halvdel af 1700-tallet. 

B031 584 Materiale om Odsherred før år 1700 

B032 111 Materiale for hele Odsherred noget om 

degne, udensogns copulationer, jordemødre og lejermål 

B033 842 Fæstemål – hele Odsherred i 1600- 1700- og 1800-tallet 

B034 245 Møller 

B035 312 Skifter 

B036 155 En udvandrer med aner i Odsherred 

B037 518 Fårevejle sogn kirkebog, afskrifter opdelt i 3 filer 
-B037-1 203 Fårevejle sogn trolovelser og ægteviede 
-B037-2 293 Fårevejle sogn begravelser 
-B037-3 22 Fårevejle sogn afgangslister, public absolverede 

B038 160 Notater om Odsherred og notater om kilder 

B039 93 Materiale til bearbejdelse (ej færdiggjort af Kildehøj) 

B040 150 Nils Gabrielsson Axelbom – Akselboslægten 

B041 25 Akselboslægten 

 

http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-1.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-2.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-3.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-4.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-5.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B022A-6.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B023.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B023A.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B024.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B025.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B025A.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B026A.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B027.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B028.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B029.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B030.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B031.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B032.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B033.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B034.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B035.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B036.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B037-1.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B037-2.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B037-3.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B038.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B039.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B040.pdf
http://bibod.dk/arkiv/kildehoj/Kildehoj.pdf/kildehoj%20B041.pdf

