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Til orientering fra Yrsa

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem og det er Bent Andesen. Vi byder dig hjertelig
velkommen i foreningen, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til gavn og glæde.

Vedr. generalforsamlingen den 8. marts.
Vi mangler en suppleant i bestyrelsen – hvem er frisk?

I MyHeritage kan man nu gratis se Irlands folketællinger for 1901 og 1911.
Vedr. folkeoptælling 1901 er der 4.424.125 optegnelser udført den 31. marts 1901 og
folkeoptælling 1911 udgør 4.370.252 optegnelser udført den 2. april 1911.
Det dækker alle 32 amter i landet og opgjorde hele den irske befolkning (omkring 4,4 millioner
personer). Der er opgjort en husstand pr. side og der er optegnede informationer om navn,
slægtsskab til familieoverhoved, alder, ægteskabelig status, beskæftigelse og fødested.

Flere sønderjyske arkivalier på Arkivalieronline
Et stort antal sønderjyske arkivalier fra lokaladministrationen fra perioden 1500 - ca. 1920 er nu
tilgængelig på Arkivalieronline. Der er bl.a. materiale fra retsbetjentens, købstadens, amtets og
amtstuens, landrådens, kirkevisitatoriets, godsets og kogens arkiver.
Den første del er blevet tilgængelig på Arkivalieronline i form af næsten 380.000 billedfiler. De
består primært af tingbøger, justitsprotokoller og retsprotokoller, samt mange andre ting fra
retsbetjentenes arkiver. Det omfatter bl.a. retsprotokollerne fra Tønder købstad, som går helt tilbage
til 1573 med bl.a. et righoldigt indhold af oplysninger om borgerskaber, handel med fast ejendom,
konflikter om gæld og ære, testamenter og arvesager.
Derudover er der enkelte sager fra lavsarkiverne samt materiale fra amtsretterne vedrørende fast
ejendom. Endelig er der et stort, men uafsluttet, materiale fra Tønder landråds militærsager (18671920). Det omfatter bl.a. stamruller men også meget andet.

Gå på opdagelse i materialet, som du finder under temaet Sønderjylland og Hertugdømmerne i
samlingerne:





Retsbetjente indtil 1867, Sønderjylland
Amtsretter 1867-1920, Sønderjylland
Lavsarkiver, Sønderjylland
Landråder, Sønderjylland

Du kan også se alle de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.
Yrsa
______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Arkivalieronline
Vælg hjælpemidler så kommer en lang liste med bl.a. mange gode navneregistrer.
Vælg f.eks. ”Register til fæsteprotokol”, og vælg ”Flenstofte Gods” så ses en sådan navneliste med
oplysninger:

Gratis billeder på nettet
Billeder er beskyttet af copyright, men her er to bud på kilder til gratis billeder.
Flickr.com
Billeddatabasen Flickr har både rettighedsbeskyttede og Creative Commons-billeder, men det
smarte ved Flickr er, at du kan vælge kun at søge på de sidste. Når du har lavet en søgning, kan du
oppe i søgeparameter bare vælge ’License’. I menuen, der kommer frem, kan du vælge kun at se
Creative Commons-billeder.
Archive.org
På Archive.org kan du finde et hav af rettighedsfrit materiale. Kun meget lidt af det tilgængelige
materiale må ikke videreanvendes. Her er videoer, du kan tage screenshots af, billeder, tekst, lyd og
musik. Det kan være lidt uoverskueligt til at begynde med, men når først du er i gang, kan du bruge
timer på at rode rundt i ’arkivet’.

God fornøjelse fra Yrsa

______________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer
“Ingen sang over min vugge” af Vibeke Rejnholt Pheiffer.
Oldemor Frederikke Jensen`s liv. Bogen giver råd om, hvordan vi i egen forskning kommer videre.
Anmeldt: http://mellemgaard.dk/product/ingen-sang-over-min-vugge-1354/
“Vi mødes I Brugsen” af Kristian Ditlev Jensen
Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte. Samvirke.

Få hjælp af en erfaren slægtsforsker
På Rigsarkivets læsesale i København, Odense og Viborg kan du få hjælp til din slægtsforskning af
frivillige vejledere.
Er du nybegynder eller er du kørt lidt fast i et problem? Erfarne slægtsforskere stiller regelmæssigt
op på Rigsarkivets læsesale i København, Odense og Viborg for at hjælpe andre slægtsforskere.
Det er ikke nødvendigt at booke sig ind til slægtsforskerhjælpen på forhånd, du skal bare møde op.
Det er en gratis service, og alle er velkomne.

Hvad kan jeg få hjælp til?
Du kan få hjælp til lidt af hvert. Emnerne vil hovedsagelig være anvendelsen af kirkebøger og
folketællinger, angivelsen af kilder og disses troværdighed, samt anvendelsen af skemaer og IT. Du
er meget velkommen til at komme med specifikke spørgsmål der vedrører de hyppigst anvendte
kildegrupper. For eksempel:






politi- og justitssager
faderskabssager/uægte børn
adoption
skifter
lægdsruller

Du kan også få hjælp til arkivsøgning i Sverige, Tyskland og USA samt læsehjælp til tydning af
håndskrift.

Hver torsdag
De frivillige vejledere er til stede på læsesalen i København hver torsdag i perioden september til
juni.
De frivillige vejledere kommer fra Foreningen DIS-Danmark

1. halvår 2016
Første gang: 7. januar
Sidste gang: 28. april

Tidspunkt
Du kan får vejledning fra kl. 10 til kl. 14.

Sted
Vejledningen finder sted i Rigsarkivets skolestue.
_____________________
Jeg benyttede mig af tilbuddet forleden, fik kompetent hjælp og kom tilfreds videre i min søgen af
svenske aner i ”Arkiv Digital”.
Det kan anbefales, når man er kørt fast i ens slægtsforskning!
Niels Holger Jensen

Medlemsaftener i marts 2016
Tirsdag den 1. marts 2016 – Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale
med, hvis du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19:00
Generalforsamling.
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:00
Temaaften- Ulla Elsted-Jensen fortæller/viser”Vilhelmines mødrende linie”.
Jeg vil fortælle om min oldemor, Vilhelmines mor, der trods modgang klarede sig godt igennem et
langt liv. Og så vil jeg koncentrere mig om Vilhelmines mormors linier - især på Langeland og i
København.
Jeg vil fortælle om, hvordan jeg endelig fik "hul på dem" - også der hvor kirkebøgerne var væk - og
viser en række eksempler på hvad jeg har fundet frem ved hjælp af mange forskellige typer
kildemateriale.
Tirsdag den 22. marts 2016 AFLYST på grund af påske.
Vi holder lukket denne dag, da mange rejser på påskeferie/sommerhus.
Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19:00 Foredrag af Otto Bendixen
Vi skal høre om alle dem der flyttede fra land til by, og hvad der blev af dem.
_____________________________________________________________________________________________

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________

Sammen med dette Nyhedsbrev får du en pdf-fil af Michael Duponts powerpoints om fattigvæsenet.
Hvis du gerne vil have det tilsendt som powerpoint kan du give besked, så får du den tilsendt. Men
du skal være opmærksom på, at den fylder 35 MB, så det skal din mail-boks kunne modtage.
Hans Mølgaard
______________________________________________________________________________
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