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Til orientering fra Yrsa
Rettelse.
Jeg skrev i sidste nyhedsbrev velkommen til nye medlemmer og der iblandt Winnie Aagaard –
hendes rigtige navn er Winnie Agergaard Olsen.

Den 11. oktober 2016 vil Linda Weibel og Flemming Hatting Hansen på en temaaften fortælle/vise
om MyHeritage. De vil gerne i forvejen have ideer/spørgsmål til, hvad man gerne vil have
belyst. Så giv Linda eller Flemming en seddel på jeres ønsker hurtigst muligt.
Hvis der bliver tid, vil de til sidst forsøge at søge efter nogle af jeres aner i MyHeritage.

Introduktion til Daisy og frivillig vejledning.
I løbet af efteråret afholder Rigsarkivet introduktioner til arkivdatabasen Daisy på læsesalen i
København. Når du søger i arkivdatabasen Daisy, sker det nu i en optimeret udgave, hvor en række
sider har fået nyt, forbedret design, der lever op til lovgivningens krav om digitale
selvbetjeningsløsninger. Sider med nyt design omfatter i første omgang: Brugeroprettelse, Mine
sider og sider til bestilling af arkivalier. De øvrige sider i Daisy vil blive re-designet på et senere
tidspunkt.
Kom og hør, hvordan du får mest gavn af Daisy.
tirsdag d. 11. oktober kl. 13:00 – 14:30
tirsdag d. 25. oktober kl. 10:00 – 11:30
tirsdag d. 22. november kl. 13:00 – 14:30
tirsdag d. 6. december kl. 10:00 – 11:30
Du behøver ikke tilmelde dig – bare mød op ved sikringsskranken ved indgangen til læsesalen.
Husk også den frivillige vejledning i slægtsforskning. Erfarne slægtsforskere står klar til at hjælpe
dig hver torsdag kl. 10:00 -14:00.

Folketællinger 1885 og 1895 kan nu ses på Arkivalieronline.

Det blev markeret med et foredrag den 21. september af Michael Dupont og Charlotte S.H. Jensen:
Hvordan arbejder man med folketællingerne? Hvad kan man bruge dem til? Hvordan finder man en
person i folketællingerne? Hvordan kan man kæde folketællingerne sammen med oplysninger i
lægdsrullerne, politiets mandtaller og registerblade etc. ?
Der blev lavet en videooptagelse af foredraget og den vil blive lagt på sa.dk., så hurtigt det kan lade
sig gøre. Så dem der ikke var til foredraget kan se det der.

Folketælling 1845 for Slesvig kan nu også ses på Arkivalieronline.
Det var den sidste folketælling før den Første Slesvigske Krig (1848-51), og der gik 10 år inden den
næste tælling kom i 1855. Det var også den sidste slesvigske folketælling på tysk (med tyske
skemaer) for hele Slesvig, herefter (1855 og 1860) benyttedes dansk i Nord- og Mellemslesvig.
Som i det øvrige land er der fra og med denne folketælling også oplysninger om fødested
(Geburtsort).

Kære ejer af bogen Gotisk - lær at læse og skrive gotisk!
Vi har nu opdateret hjemmesiden med endnu flere gotiske tekster og løsninger. Du finder
billedfilerne med den gotiske skrift på www.gotisk.dk og løsningerne dukker op, når du logger dig
ind.
Flere af de nye tekster er lidt sværere end dem i bogen, men der skal jo også være lidt sjov til jer,
der er blevet lidt bedre nu.

HUSK! Glostrup Kulturnat den 29. oktober.
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen vil være til stede i Glostrup Centret fra kl. 11 til kl. 16.
______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Blekinge
Har du aner i Blekinge, så er Blekinge Slägtforskerförenings hjemmeside et besøg værd.
www.blekingesf.se/vara-register/kyrkbaenkar-i-blekinge/foerkaerla-kyrka

Har du aner der var ansat i post- og telegrafvæsenet?
Gå ind i Post & Tele Museums portrætdatabase http://person.pdd-museum.dk/personer
Du kan søge i de digitaliserede portrætter. Alle portrætter er navngivne og ofte vil der også være
informationer. Der kommer løbende nye billeder og oplysninger ind.

Søg: Skriv f.eks. Jensen i feltet Fritekst, vælg det første billede Anders Jensen og
ved at trykke på navnet kommer disse oplysninger:

Anders Jensen født 1/6 1886 i Brøndsted, død 26/1 1967. Ved stilling
vises en hel række samt flere tjenestesteder, og så får man her denne lange beskrivelse:
Søn af gårdejer Niels Jensen og hustru Else Jensen, født Poulsen. Gift 19. august 1923 med Gudrun
Agnete Jensen (14. marts 1894 - 5. september 1977), født Tranekjær Nielsen, datter af Grossist
Lauritz Andreas Nielsen og hustru Anna Nielsen, født Tranekjær. Indtrådt i Postvæsenet 2.
september 1902 som postelev i København, Fagprøve 1905. Fra 1. maj 1906 Medhjælper /
postassistent i 5. lønningsklasse i København. 21. juni 1909 løjtnant. 1. juni 1911
Assistent/postekspedient ved overpostembedet i København. 1. februar 1927 kontrollør II ved
postvæsenets oplysningskontor og returpostkontor. 1. juli 1931 kontrollør i København. 27. august
– 31. december konstitueret postmester i Lyngby under postmester Peter Sofus Thomsens sygdom.
1. maj 1937 overkontrollør i København, 1. november 1945 postmester ved Indleveringspostkontor
28 i København. 30. juni 1956 afskediget i nåde og med pension efter ansøgning pga. alder. Ridder
af Dannebrog. Kaptajn i reserven Artilleriet fra 1. november 1923. Begravet på Solbjerg
Parkkirkegård, Frederiksberg ligesom hans hustru.

Adelsslægter
Har du aner blandt adelslægter så prøv http://finnholbek.dk/genealogy
Vælg f.eks. under h - nr. 17 Hartvigsen, vælg Magdalene Jørgensdatter Hartvigsen, så ses dette
skema med oplysninger:

Den digitale byport

Gå ind i www.byhistorie.dk/den-digitale-byport Vælg f.eks. Borgervæbninger, vælg en by og gå på
opdagelse der og i alle de andre muligheder.

Illegale blade
Bl.a. komplette digitaliseringer af nogle af besættelsesårenes vigtigste illegale blade, som kan
printes ud www.illegalpresse.dk
Se f.eks. navne og adresser på kvinder, som bladene formodede havde et forhold til tyske soldater,
samt artikler og billeder.

Grønland
Se de grønlandske kirkebøger på www.arkiv.gl
Vælg ”kirkebøger”, vælg f.eks. Nuuk/Godthåb, vælg Nuuk 1890-1901, vælg f.eks. døde mandkøn,
brug pilene på siden af bogen for at komme frem og tilbage i bogen. (Man kan også trykke på
siderne nederst på siden). For igen at få fuld skærm tryk på Esc

Et ”hav” af gode oplysninger.
Det er en god ide at gå på opdagelse på http://viborgslaegt.dk
Vælg f.eks. ”Links” og se de mange muligheder.
God fornøjelse fra Yrsa
______________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer
Poul Wimmer vil anbefale bogen: Winni Østergaard: Til deres dages ende - Helvigs liv og
slægt.
Refs hedder landsbyen i Thy, hvor Helvig Pedersdatters liv udspiller sig. Helvig er en historisk
person, der levede i årene 1816 til 1898, og i Winni Østergaards tre romaner om hende følger
læseren ikke blot kvinden, så at sige fra undfangelse til begravelse, men får samtidig et storslået og
realistisk billede af Danmark i det nittende århundrede. Intet i Winni Østergaards romaner er grebet
ud af luften. Alt er hentet ud af arkiverne og kirkebøgerne. I Til deres dages ende udfolder
forfatteren, hvad der gemmer sig på indersiden af en helt almindelig landarbejderkvindes liv, fra
hun bliver gift i 1852, til hun dør i 1898. Billedet af Helvig Pedersdatter, af landsbyen, af nøden,
fattigdommen, kærligheden og de uendeligt mange sygdomme og dødsfald viser et liv i udvikling
og forandring. En stillestående almuekultur, der vendes på hovedet med jernbanetrafik, østrigske
besættelsesstyrker og arbejde, der ikke længere er knyttet til jorden. Det er underklassens og det
folkelige Danmark, Winni Østergaard fremkalder i sine tre romaner om almuekvinden Helvig
Pedersdatter. 1830-1839, 1840-1849, 1850-1859, Danmark, Thy, landliv, familien, kvinder,
fattigdom, enlige mødre, historie, tjenestefolk.

Medlemsaftener i oktober 2016
Tirsdag den 4. oktober 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.
(2. møde Gotisk studiegruppe med 8-10 personer med Annie Aabin)
Tirsdag den 11. oktober 2016 Temaaften.
Linda Weibel og Flemming Hatting Hansen vil vise/fortælle om MyHeritage.
Tirsdag den 18. oktober 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 25. oktober 2016 kl. 19: Foredrag af Mette Gundel – Bødler, natmænd, rakkere og
kæltringe
Mette Gundel fortæller om straffeloven i Danske Lov, og om bødlens, rakkernes og natmændenes
arbejde, som blev betragtet som urent og uærligt, og som medførte total isolation i det offentlige
rum. Endvidere fortælles også om en anden udstødt befolkningsgruppe: De omvandrende
pæredanske kæltringer, som i over 300 år vandrede hjemløse rundt på hedeområderne i Jylland med
deres kvinder, børn og gamle. Det er 300 års glemt danmarkshistorie.

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