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Til orientering fra Yrsa

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået tre nye medlemmer og det er Bente Ahlstrand, Lise Schneider
og Jytte Grønbech Andersen.
Og så er vore tidligere medlemmer Hanne og Tommy Christiansen vendt tilbage til vores forening.
Vi byder jer alle hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer
til gavn og glæde.

Arkivalieronline
Du kan nu benytte Arkivalieronline på din iPad eller andre tablets. En række andre fejl og
uhensigtsmæssigheder er desuden rettet. Desuden virker fuldskærmsvisning nu i alle browsere (hvis
ikke så klik Ctrl+F5).
Det har i lang tid været umuligt, at se bl.a. lægdsruller og københavnske skifter i Arkivalieronline.
Fejlen er nu rettet, og du kan nu uden problemer se disse arkivalier.
Arbejdet fortsætter med at løse de andre problemer, der fortsat er med Arkivalieronline.

Fredag den 22. januar 2016 kom der flere søgemidler på Arkivalieronline og Daisy, bl.a. journaler,
registre og kopibøger i amternes arkiver.
Det er 100.000 billedfiler ud fra Thisted Amts og fra Aalborg Stiftamts arkiver. Journaler, registre
m.m. er søgemidler til de mange journalsager i amtsarkiverne. De kan benyttes til at finde konkrete
sager på det familieretlige område som skilsmisse, faderskab og adoption.
Men gennem søgemidlerne får man også adgang til de mange funktioner, som amtmændene varetog
i kraft af deres rolle som centraladministrationens øverste repræsentant uden for hovedstaden.
Sager vedr. justitsvæsen, fattig- og skolevæsen, skifte og overformynderi, udskrivningsvæsen og
landvæsenskommissionssager er blot nogle af stikordene.
På Arkivalieronline finder du materialet under det overordnede tema ”Øvrige samlinger”. Du kan
også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i Daisy.

Folketællinger
På Arkivalieronline kan du finde folketællinger fra hele landet for perioden 1787-1940.
Hele folketællingen for 1940 bliver tilgængelig på Arkivalieronline i løbet af 2016.
Folketællinger der ikke kan findes på Arkivalieronline, f.eks. nyere tællinger og folketællinger fra
Færøerne og Grønland, skal ses på Rigsarkivet. Via Daisy kan du bestille de folketællinger, du er
interesseret i.
Yrsa
______________________________________________________________________________

Gotisk Studiegruppe
Gotisk Studiegruppe skal arbejde med gennemgang af bogen:

Gotisk – lær at læse og skrive gotisk.
Udgivet af foreningen DIS – Odense.
Der vil være 3 lektioner i efteråret 2016 og 4 lektioner i foråret 2017.
Gruppen kan være på max. 10 deltagere.
Jeg vil introducere/lede gruppen, men der er tale om et fælles arbejde og ikke undervisning.
Gruppen skal arbejde med fælles opgaver og tekster, men der vil ikke være mulighed for at
få hjælp til egne tekster. Her henvises til andre medlemmer i foreningen ved tirsdagsmøder.
Tirsdag d. 8. februar vil jeg orientere nærmere, f.eks. om fælles indkøb af bogen.
Annie Aabin
______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Fanger i Odense tugthus
Her findes registre med navne fra fanger i Odense tugthus 1849-1865.
Gå ind på www.virgo-fyn.dk/index.php/tugthus og tryk på ”Tugthus 1849-1865, Odense”
Brug også menuen i venstre side til at finde andre spændende fynske kilder.
Nyheder!
- Skaarup 1921-1926 døde
- Odense 1686-1880 drejerlav
- Sanderum 1885-1891, fødte
- Odense 1629-1875 skomagerlav
- Sanderum 1892-1908, fødte
- Odense 1674, 1684-1860 snedkerlav
God fornøjelse fra Yrsa

Medlemsaftener i februar 2016
Tirsdag den 2. februar 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 9. februar 2016
Annie orienterer om studiegruppe vedr. Gotisk skrift til efteråret 2016/forår 2017 (i alt
7 aftener)
Tirsdag den 16. februar 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 23. februar 2016
Foredrag af Hans Peter Poulsen: Den Kongelige Fødselsstiftelse
”Arkivalierne fra Den Kongelige Fødselsstiftelse i København var tidligere lukket
land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De
vigtigste protokoller, hovedprotokoller og udsætterprotokoller, ligger på nettet, og kan
give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på
Rigshospitalet. Foredraget fortæller om Fødselsstiftelsens historie og viser en række
eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.”
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________
Sammen med dette Nyhedsbrev sendes følgende dokumenter:
Efterlysning fra Norge
Slægtens litteraturliste
______________________________________________________________________________
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