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Efter den seneste generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning: 
 
Formand  
Yrsa Holm Kristensen  
(Se under bestyrelsen) 
 
Næstformand  
Inge Lind  
(Se under bestyrelsen) 
 
Kasserer   
Birthe Jørgensen    
(Se under bestyrelsen) 
 
Sekretær   
Richard Jørgensen        

(Se under bestyrelsen) 
 
Bestyrelsesmedlem  
Lise Krøner  
(Se under bestyrelsen) 
 
Suppleant  
Holger Jensen  
(Se under bestyrelsen) 
 
Suppleant   
Skjold Eg 
(Se under bestyrelsen) 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer: Mary Rasmussen, Ingrid Gotfredsen og 
Flemming Hatting Hansen. Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering fra Yrsa hvis man er ny arkivbruger: 
 
Introduktionskursus i arkivbrug 
Tid: Tirsdag 21. april 2009 kl. 15:00 - 16:30. Sidste 
frist for tilmelding er 20. april 2009 
Mødested Landsarkivets forhal, kl. 15.00 præcis. 
 
Det kan være overvældende at være ny arkivbruger - 
der er mange ting, man skal finde ud af. Hvad må man 
have med på læsesalen? Og hvad er forskellen på 
selvbetjeningsmagasinet og filmlæsesalen? Hvilke 
oplysninger kan man finde i registraturerne? 
På introduktionskurset får du en kort generel 
introduktion til hvad et arkiv er, til arkivets faciliteter, 
herunder læsesal, filmlæsesal og selvbetjenings-
magasin. Du får indblik i, hvordan du bruger de mange 
registraturer og håndbøger til at finde frem til de 
arkivalier, der indeholder de oplysninger du er på jagt 
efter. 

Vi kommer også ind på, hvordan arkivalierne bestilles, 
hvor de afleveres efter brug og hvorfor det er vigtig at 
være omhyggelig med at udfylde bestillingssedlen 
korrekt. 
 
En god start 
Deltagelse i et introduktionskursus er ikke en forud-
sætning for at benytte arkivet, men det er en god start! 
 
Tilmelding er nødvendig. Der er kun plads til 15 
deltagere pr. introduktion. Det er derfor nødvendigt at 
tilmelde sig introduktionskurset. Du kan tilmelde dig 
på Landsarkivets hjemmeside www.landsarkivet.dk  
vælg her "Alle arrangementer" og tryk dig ind på den 
aktivitetet du ønsker. Der er flere andre arrangementer 
man kan melde sig til på arkiverne. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

http://www.landsarkivet.dk


Til orientering. 
 
Oprydningsdag - ingen ekspedition af arkivalier på 
Rigsarkivet d. 6. april 
Den første mandag i hvert kvartal er der opryd-
ningsdag på Rigsarkivet. Denne dag er der lukket for 
ekspedition af arkivalier. Læsesalen er åben og du kan 
benytte reserverede arkivalier, arkivalierne i 
selvekspeditionsmagasinet samt mikrokort og film 
opstillet i filmlæsesalen. 
   
Læsesalen har lukket påskelørdag 
Husk at alle Statens Arkivers læsesale er lukket 
påskelørdag (11. april). 
 

Brugermøde på Rigsarkivet 
Rigsarkivets årlige brugermøde finder sted d. 21. april. 
Dagsordnen er endnu ikke fastlagt, men der vil være et 
indslag om projektet med digitalisering af Nygaards 
sedler. 
 
Gå på opdagelse på 
www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm  der er 
kommet mange nye ting ind her. Prøv alle de 
forskellige muligheder på siden. 
 
God fornøjelse fra Yrsa 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Prøv Amtshistoriske selskaber i jeres område, hvis I vil finde ”kød” (historie) til jeres slægt. 

 
www.historisksamfund.dk (Historisk samfund for 
Ringkøbing Amt) 
Her kan man læse årbøger fra 1907–2008. De er ved at 
indskanne mere end 100årgange af Hardsyssel årbog, 
der vil blive bragt på hjemmesiden efterhånden med 
de ældste først. I kan søge på forfatter, titel eller 
stikord i alle årgange. 
Vælg: ”Søgning og læsning i Hardsyssel årbog 1907-
2008”. Tryk f.eks. ”Søg efter artikel ved hjælp af 
stikord”. Skriv f.eks. ”jens” og vælg ”årstal” eller vælg 
”alle” og tryk ”start søgning” – og en liste kommer 
frem. 
Vælg f.eks. ”Om Sevel Sogn” i årbog fra 1908 og 
artiklen kommer frem. Læs og tryk videre i artiklen 
øverst eller nederst til næste side. 
 
www.vahs.dk (Vejle Amts historiske Samfund) 

Her kan man f.eks. se/hente årbog fra 2007 på hele 
175 sider med mange gode oplysninger og billeder fra 
området. 
Rul lidt ned på siden og tryk på ”Hent årbog 2007”. 
 
www.vendsysselshistorie.dk (Historisk Samfund for 
Vendsyssel) 
Prøv her f.eks. at vælge ”Kirkegårde”. Så dukker alle 
kirkegårde op i området. Vælg den kirkegård I ønsker 
f.eks. ”Raabjerg” og skriv fornavn  f.eks. ”Hans” ind i 
feltet ”Søg efter” og tryk på  Søg efter.  
Så kommer listen med navne frem. Hvis I ønsker en 
liste over alle navne skal I skrive tegnet % i feltet ”Søg 
efter”. 
Man kan så yderligere se stenen ved at trykke på ”Vis 
stenen”. 
 
Der er mange muligheder på siderne og flere 
forskellige områder findes – prøv selv at lede.  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Sakset fra Rigsarkivet! 
 
Du kan nu finde de mest benyttede arkivalier fra Den 
kongelige Fødsels- og Plejestiftelse i Rigsarkivets 
selvbetjeningsmagasin. Det drejer sig om: Udsætter-
protokoller (1804-1918) og Hovedprotokollerne fra 
Afd. A og B (1774-1925). Arkivalierne er opstillet i 
reol 10, fag 6 og 7 - det er i underste etage. 
 
Fødselsstiftelsen oprettedes i 1750 og varetog tre 
funktioner:   
1. Fødselsanstalten, der ydede fødselshjælp.  
2. Plejeanstalten, der rummede ammestuerne, hvor 
børnene fik den første pleje.  
3. Opfostringsanstalten, hvorfra børnene blev udsat til 
plejeforældre eller deres egne mødre mod en ugentlig 
understøttelse.  
Da stiftelsen oprettedes i 1750, havde den også til 
opgave at opfostre de børn, der blev overladt til 
stiftelsens forsorg - de såkaldte hittebørn. Denne 

opgave overtoges af Den kongelige 
opfostringsstiftelse, der blev oprettet som en 
selvstændig institution i 1770. Fra 1804 samledes 
stiftelserne under samme ledelse under navnet 
Fødsels- og Plejestiftelsen. I 1910 blev stiftelsen lagt 
ind under Rigshospitalet og blev til fødeafdelingen.  
I Daisy kan du finde en oversigt over arkivets indhold. 
Du skal skrive "Fødselsstiftelsen" i feltet arkivskaber.  
Det skal du vide på forhånd, hvis du vil finde 
navnet på en hemmelig fødende. 
Du skal kende barnets navn og helst også året, hvor 
fødslen fandt sted.  
Oplysninger i Fødselsstiftelsens arkiv  
Oplysninger om barnet: 
Arkivet rummer oplysninger om barnets identitet og 
fødsels-/dåbsdato. 
 
 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm
http://www.historisksamfund.dk
http://www.vahs.dk
http://www.vendsysselshistorie.dk


Oplysninger om moderen: 
Med mindre moderen ikke oplyste sit navn til 
Fødselsstiftelsen, kan du også finde oplysninger om 
modernes navn, al-der, civilstand og antal fødsler. 
Oplysninger om plejeforældre: 
Hvis barnet blev sat i pleje, findes der oplysninger om 
plejeforældrene og opgørelser over de plejepenge, som 
pleje-forældrene modtog.  
Tips- begynd med kirkebøgerne. 
Begynd med Fødselsstiftelsens kirkebøger, hvor du 
finder fødselsstiftelsens hovedprotokolnummer på 
barnet og moderen. Numrene henviser til hoved-

protokol over fødte, hvor det blandt andet fremgår, om 
barnet kom i pleje. Hvis det var tilfældet, henviser 
hovedprotokollen til udsætterprotokollen, der rummer 
oplysninger om plejeforældrene.  
Efter 1812 kom barnet ofte i pleje hos den biologiske 
mor, og derfor er udsætterprotokollen den vigtigste 
kilde til identificeringen af mødrene.  
Du kan finde Fødselsstiftelsens kirkebøger på 
Arkivalieronline. Indtil 1910 skal du kigge i 
kirkebøgerne fra det sogn der hed-der Den kongelige 
Fødselsstiftelse. Derefter i Rigshospitalets sogn.  
God fornøjelse fra Yrsa  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener i april 2009 
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan 
være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden 
når foredrag etc. starter. 
 
 
Tirsdag den 7. april 2009  
– 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 14. april 2009  
Temaaften  
– 1. del af ”Kilder til søgning af slægt i 1700tallet og 
der omkring”.  
Hvor Otto Bendixen vil give eksempler på traditi-
onelle arkivalier som f.eks. skatteregnskaber og 
jordebøger og han vil give eksempler på mere 
utraditionelle kildetyper som f.eks. lister over 
lånekorn. Aftenerne vil også rumme eksempler på, 
hvordan internet kan benyttes til at finde disse 
kildetyper f.eks. via DAISY.  
 
Tirsdag den 21. april 2009  
Temaaften  
– 2. del af ”Kilder til søgning af slægt i 1700tallet og 
der omkring”. 

Otto Bendixen fortsætter. De to aftener vil være en 
kombination af foredrag og kursus, hvor deltagernes 
spørgsmål inddrages. 
  
Tirsdag den 28. april 2009  
Foredrag af Karsten Skjold Petersen, museums-
inspektør Tøjhusmuseet    
”Geworbne soldater og landmilits” 
I 1700-tallet bestod den danske hær dels af en 
udskrevet, værnepligtig landmilits, dels af en hvervet 
felthær. Militsen, der var underlagt det berømte 
Stavnsbånd, var kun samlet til 3-4 ugers samlet 
eksercits om året. Denne ”rigtige” hvervede hær er der 
skrevet uendeligt lidt om. Dansk forskning har hidtil 
udelukkende fokuseret på førnævnte Landmilits og 
Stavnsbåndet. Vores viden om den hvervede hær har 
derfor hidtil været meget lille. En stor del af de 
hvervede soldater blev hvervet i udlandet, fortrinsvis 
Tyskland, og mange af dem blev boende i Danmark 
efter endt tjeneste. I foredraget fortælles om 
soldatertjenesten og livet i 1700-tallets garnisonsbyer. 
De vigtigste kildegrupper af interesse for 
slægtshistorikere vil blive gennemgået. 

 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 
 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se under bestyrelsen) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se under bestyrelsen) 
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