
Vælg f.eks. ”bind 1 side 104” og se lærerne ved Husum skole på de næste par sider. Gå selv på opdagelse i  

de andre bøger, man kan bladre i alle bøgerne på hele reolen.  

  

  finde.  

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen  

Nyhedsbrev oktober 2016  

  

II  

________________________________________________________________________________  

  

Her kommer så det jeg glemte i første omgang ☺  

________________________________________________________________________________  

  

Gå på opdagelse  

  

Salldata.dk  

Der er en masse spændende data gemt under hvert billede, prøv dig frem.  

Vælg f.eks. ”Gamle indscannede bøger …..” og vælg bøgerne ”Dansk skolestat” (der findes bind 1,2,3,4).  

Gå selv på opdagelse i de mange andre emner, 

der er mange spændende ting at   

Snyd ikke dig selv for ”Links til sider på 

nettet….” Kategori: vælg f.eks. ”Indtastede 

kilder”. Vælg ”Statstidende” og se indeks til 

dødsboer i Statstidende, hvor der kan søges 

med fødselsdato under året, og få sidste kendte 

navn, adresse og fødselsdato, dødsdato.  

  

Historiske Årbøger.  

Findes bl.a. på Claus Rønlevs hjemmeside, gå ind på www.historiskeaarboger.dk  

Historiske årbøger er en oversigt over, hvad der er udgivet af de amtslige og regionale historiske selskaber. 

Hvis årbøgerne er scannede, er der link til filerne. Hvis ikke, er der omtale og link til et bibliotek, hvor de 

kan lånes.  

Vælg ”Historiske årbøger”, tryk på f.eks. ”Fra Holbæk Amt/Fra  

Nordvestsjælland”, tryk i teksten på ” www.nordvestsjaelland.dk”, tryk i 

teksten på ”Register” og her kan du søge blandt artikler og forfattere til 

årbogen siden 1907. Artikler fra årene 1907 til 1958 kan downloades som 

PDF.  

Vælg f.eks. ”1909 Joh. Høirup: Det gamle Bomhus (Holbæk)” og læs 

historien om bomhuset, se billede af huset samt beskrivelse over bommand 

Jens Christian West m.m.  

  

Prøv også ”Stamtavler”, vælg f.eks. ”Vejle Amt”, tryk ”Stamtavler”  

samlede af lærer J.J. Ravn 1908”, tryk i teksten ”her” og se den lille bog med de stamtavler J.J. Ravn har 

samlet.  



Gå selv på opdagelse i flere af de andre muligheder - se også hvad de ”gode” historier gemmer.  

  

Har du aner på Fyn - Se dødsattester frem til 1940.  

264.000 fynske dødsattester er nu affotograferet af DIS-Odense www.dodsattester.dk  

Vælg f.eks. 1900-904, vælg Assens by, nr.3 og se Mortenline Anne Marie Jespersens dødsattest.  

 

  

  God fornøjelse fra Yrsa  

______________________________________________________________________________  

  

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.  

Formand Yrsa Kristensen flyr(snabela)mail.tele.dk telefon nr. 43 44 97 41  

Kasserer Annie Aabin annie(snabela)dkdata.dk telefon. 24 23 77 56  

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv(snabela)forum.dk  

  

----------------------------------------------------  

Dette nyhedsbrev er udsendt den 24. november 2016.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af november 2016  

  

_____________________________________________________________________________________________  

    

  Prøv også de mange andre muligheder som  

  DIS-Odense hjemmeside tilbyder.  

  

  

  

  

  


