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Til orientering fra Yrsa
Kontingentbetaling for året 2015
Vi mangler stadig kontingent fra flere medlemmer. Kontingentet er kr. 250 pr. person og kr. 400
for ægtefæller/samlevende.
Husk at vi har skiftet bank til: Arbejdernes Landsbank – Reg. 5326 konto 0246075
Politiets mandtaller.
Fra 1866 til 1923 (ej at forveksle med Politiets registerblade) er nu færdigregistreret.
Slægtsforskerhjælp
Husk, at du hver torsdag i tidsrummet 10-14 kan få hjælp af erfarne slægtsforskere fra DISDanmark. Vejledningen finder sted i Rigsarkivets skolestue. Det er ikke nødvendigt at booke sig
ind til slægtsforskerhjælpen på forhånd, du skal bare møde op.
De frivillige vejledere er desuden klar til at hjælp og vejlede om slægtsforskning lørdag d. 7.
marts. Det er ligeledes fra kl. 10-14.
Få hjælp på Rigsarkivets Brugerforum på Facebook
Mangler du hjælp til at komme videre fra ét arkivalie til et andet? Eller har du svært ved at tyde en
gotisk tekst? Så er der hjælp at hente på Rigsarkivets nye vejledningsside på Facebook:
Rigsarkivets Brugerforum.
Rigsarkivet lancerede kort før jul en ny Facebookside tilegnet dialog mellem Rigsarkiv og brugere,
og brugere imellem. Alle er velkomne til at slå et spørgsmål op på væggen, og alle inviteres til at
dele viden og besvare de spørgsmål, der bliver stillet - døgnet rundt.
På hverdage mellem kl 10 og 15 kan der desuden chattes med en arkivar om arkivfaglige
spørgsmål.
Vedr. Inge Lind`s gennemgang den 10. februar.
Så lovede vi at udsende oplysninger om, hvorledes man finder hvilke godser der hører til hvilke
byer for de jyske godsarkiver samt øst for Storebælt.
Inge Lind har sendt mig dette over de jyske:
1 http://www.sa.dk
2) Tryk på “brug arkivet” i øverste blå bjælke.
3) Tryk på “Udgivelser til download” i venstre menu
4) “Stedsregister til Nørrejyske Godsarkiver” finder under Landsarkivet for Nørrejylland lidt
nede på siden.
5) Registret er en PDF-fil, som man kan læse eller gemme på egen computer.
Ulla Elsted-Jensen har sendt denne meddelelse vedr. øst for Storebælt:
Man kan bruge Michael Duponts bog der hedder: Sognenøgle til skifteprotokoller fra private
godser, institutioner, præstekald m.m. øst for Storebælt. (Den har været udsolgt - om den kan
købes nu vides ikke).

Vores forening har den gamle registrant (1948) af Axel Nørlit: Skifteprotokoller i Landsarkivet for
Sjælland m.m., og den er jo lige til at bruge om tirsdagen.
Renskrevne kirkebøger
Jette Badstue oplyser om en god hjemmeside, hvor der er renskrevne kirkebøger nede omkring
Ribe, siden hedder www.horsboel.dk og man skal ikke lade sig snyde af, at den hedder Slavs
herred, for den omfatter også andre herreder, der er 35 forskellige sognes kirkebøger fra
kirkebøgernes begyndelse og til 1814.
1,3 mio. nye billedfiler med scanninger af historiske kilder - så meget nyt materiale har
Rigsarkivet allerede publiceret online i 2015. Materialet kan ses via arkivdatabasen Daisy.
Det nye materiale rummer en bred vifte af arkivalier, som åbner for at arbejde med forskellige
emner.
For slægtsforskere er kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller og lægdsruller nogen af de mest
benyttede kilder. I januar 2015 publicerede arkivet omkring 27.000 filer med lægdsruller i tillæg til
dem, der var i forvejen.
Er du interesseret i ejendomshistorie er det skøde- og panteprotokoller med ordlyden af tinglyste
dokumenter og de tilhørende registre, som du skal bruge. Herigennem kan man fx opstille en liste
over de skiftende ejere, se købs- og salgspris for ejendommen og se hvilke lån, der er blevet
optaget. I januar kom der 900.000 billedfiler af skøde- og panteprotokoller fra de fynske retskredse
ud på nettet.
I Orlogsværftets arkiv er der en samling af skibstegninger fra perioden 1630-1890. Tegningerne er
ved at blive digitaliseret, og den første smagsprøve på godt 2.700 af i alt 15.000 er nu publiceret
online. Her får man et spændende indblik i den danske flådes skibe, skibsinventar og ornamentering, teknisk materiel og bygninger gennem mere end 250 år.
Alle arkivalier fra Geheimekonseillet kan nu ses online. Under Enevælden var Geheimekonseillet i
perioden 1670-1770 kongens øverste rådgivende organ, hvor de vigtigste statssager kunne
refereres og forhandles af 5-6 medlemmer i kongens nærværelse. Det var især de udenlandske
sager, der blev drøftet. Alle Geheimekonseillets protokoller og dokumenter er scannet - i alt
25.000 billedfiler - så der er rig lejlighed til at se, hvad der blev drøftet i de 100 år, hvor kongerne
Christian V, Frederik IV, Christian VI, Frederik V og Christian VII regerede.
_____________________________________________________________________________________________

Arkiv billeder

Her åbnede fredag den 20. februar 2015 kl. 16.00 formidlingsportalen http://arkiv.dk med
danmarkshistoriens største fotoalbum leveret af 550 danske lokal- og stadsarkiver.
På http://arkiv.dk kan du se næsten en million billeder og søge i arkivernes samlinger.
Materialet stammer fra 1600-tallet til i dag og dækker blandt andet over fotos, dagbøger, plakater,
breve, regnskaber, personlige papirer, dias, lydbånd, film, artikler og meget mere fra
privatpersoner, foreninger og virksomheder.
Nedenfor kan du se et par eksempler af de mange tusinde billeder, som kan findes på
http://arkiv.dk
Her åbner fredag den 20. februar 2015 kl. 16.00 formidlingsportalen arkiv.dk med
danmarkshistoriens største fotoalbum leveret af 550 danske lokal- og stadsarkiver.
På arkiv.dk kan du se næsten en million billeder og søge i arkivernes samlinger.
Materialet stammer fra 1600-tallet til i dag og dækker blandt andet over fotos, dagbøger, plakater,
breve, regnskaber,
personlige papirer, dias, lydbånd, film, artikler og meget mere fra privatpersoner, foreninger og
virksomheder.
Nedenfor kan du se et par eksempler af de mange tusinde billeder, som kan findes på
http://arkiv.dk
KH Flemming
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Glostrup station før 1918
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Medlemsaftener marts 2015
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til
gaden når foredrag etc. starter.
Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved
døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på
klokken.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 3. marts 2015 – 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 10. marts 2015 kl. 19:00
Generalforsamling
Tirsdag den 17. marts 2015 – Medlemmernes egen aften
Temaaften- Ulla Elsted-Jensen fortæller fra sin slægt.
Tirsdag den 24. marts 2015
Annie Aabin og Kay Høyer samles i gruppe med 8 medlemmer om lægdsruller.
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 31. marts 2015 kl. 19:00
Foredrag af Jørgen Mikkelsen
Militære arkivalier og deres anvendelsesmuligheder. Foredraget giver en række smagsprøver på
forskellige typer af arkivalier af slægtshistorisk interesse, fx stambøger og -blade, sager om
erindringsmedaljer, kadetbedømmelser og listebøger. Desuden omtales nogle af de mange
hjælpemidler til brugen af militære arkivalier.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
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