Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev februar 2011
_____________________________________________________________________________________________

Skovturen den 28. maj 2011
HUSK Ifølge tidligere udsendte meddelelse at tilmeldingsfristen i år er senest den 1. februar 2011
_______________________________________________________________________________________________

Velkommen
Vi har fået 3 nye medlemmer i vores forening: Henning Andersson, Benny Klitbo og Birgit
Larsen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen og vi håber, at jeres medlemskab vil blive jer til
gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________________________

Legacy
Da vi den 8. februar 2011 igen skal have besøg af Anne Marie Holck, som skal vise os mere om
slægtsprogrammet ”Legacy”, kunne det være en ide at de medlemmer der benytter dette program
sætter sig sammen i en gruppe tirsdag den 1. februar og noterer de problemer/spørgsmål vedr.
programmet, som de gerne vil have svar på.
Jeg vil så sende spørgsmålene til Anne Marie Holck inden hendes besøg.
_______________________________________________________________________________________________

Den 12. april 2011 kl. 14.00 er der foredrag på Frederiksberg Bibliotek.
Bibliotekar Michael Bach vil holde et foredrag på ca.
Der er et begrænset antal, der kan deltage, hvorfor
1½ time, hvor han fortæller – ved hjælp af
tilmelding er nødvendig. Der kan deltage 25 og det er
powerpointshow – om deres tilbud til slægtsforskere,
efter princippet ”først til mølle…
først og fremmest om slægtsbøgerne, dertil lidt om
biografiske opslagsværker.
I kan tilmelde jer på min mail;
lmkroener(snabela)webspeed.dk eller på
Før og efter er der fri adgang til at gå rundt på
biblioteket. Der er ingen arrangeret rundvisning.
tilmeldingslisten på tirsdagsmøderne.
Der vil blive serveret kaffe med brød/uden betaling.
_______________________________________________________________________________________________

Genline
Ved Georg Agerby`s foredrag den 11. januar kom han
ind på ”Genline” – en database - hvor man kan søge
sine svenske aner.
Jeg lovede at udsende lidt om dette på skrift - Ja, man

godt kan se Genline i Danmark!
Men Genline er jo en betalingsside, så der kan man
ikke bare lige søge! Jo, det kan man nu godt alligevel.

Og hvad kommer det mig ved ? Vil du sikkert spørge.
Hvis du ikke har aner i, eller har anden tilknytning til
Sverige, så har du fuldkommen ret. Du kan være
ganske ligeglad.

Men, så er du ikke så almindelig, som du selv tror.
Tusinder af danskere er i dag efterkommere efter
de utallige fattige svenske piger og karle, der på

1800-tallet drog til det rige Danmark, for at finde
noget at leve af. Hvis de havde haft penge, så var de
ikke stoppet her, men var draget videre til det
forjættede land Amerika,, men det var der altså en
stor del, der ikke havde. Så de blev i det, der
kaldtes ’lille Amerika’.
Mange rejste efter nogle år tilbage til Sverige, men
endnu flere blev her. De kønne svenske piger havde

ikke svært ved at finde en mand, og hvis ellers karlene
kunne holde sig nogenlunde ædruelige, så fik de sig
en kone.
Vidste du, at en stor del af Danmarks jernbanenet er
bygget af svenske ’Rallare’, altså folk der lagde railes,
som det hedder på amerikansk? Vi kaldte dem for
’Børster’, selvom det ikke var børster de lagde. Og
børsterne har også efterkommere her.

Så der er altså ret mange, som det kommer ved, at GENLINE er til at se i Danmark.
GENLINE er et firma, som har taget som opgave, at
gøre de svenske kirkebøger tilgængelige på
INTERNET. Man har dannet et firma, som scanner
arkivalier ind på nettet, så de kan ses som billeder. I
princippet det samme som ARKIVALIERONLINE
gør med de danske fra arkiverne (uden sammenligning
i øvrigt). Da det er et privat firma, så må man have
penge i kassen, og det får man, ved at kunderne tegner
abonnement på firmaets ydelser. F. eks. koster et års
abonnement 1.995 sv. kr og f.eks. 20 dage koster 149
sv.kr.
Hvis man ikke mener at have behov for et selvstændigt
abonnement, så er der alligevel ingen grund til
fortvivlelse. Det har været muligt , at få en række

biblioteker til at tegne abonnement, så det er nu muligt
at læse kirkebøgerne her. Jeg har kendskab til at
følgende biblioteker deltager:
Gentofte Bib., Frederiksberg Bib., Københavns
kommunes Bib., Tårnby Bib., Roskilde Bib., Herlev
Bib., Hvidebæk Bib.,Aalborg Bib., Rønne Bib.,
Helsingør Bib., Næstved Bib., Odense Centralbib.,
Slagelse Centralbib. og Vejle Bib.
Glostrup Bibliotek og Albertslund Bibliotek er
desværre ikke med på listen, men hvis du har behov
for at læse de svenske kirkebøger, så spørg på
biblioteket, og få dem eventuelt til at tegne
abonnement.

Du kan læse mere om ”Genline” på hjemmesiden
www.genline.se
_______________________________________________________________________________________________

Så er kirkebøgerne igen på arkivalieronline.
I 2010 blev en række kirkebøger tilbage til 1925
midlertidig fjernet fra Arkivalieronline, fordi de
indeholdt senere tilførte personnumre, der ikke må
offentliggøres.
150 frivillige har gennemgået kirkebøgerne efter
særlig tilladelse og underkastet tavshedspligt. Hver

enkelt side i kirkebøgerne er blevet gennemgået, det
drejer sig om i alt ca. 800.000 sider i 3235 kirkebøger,
og der er fundet personnumre på 5668 sider i 302
kirkebøger eller hver tiende.
Alle kirkebøgerne er nu renset for personnumre og
tilbage på websitet til glæde for de mange brugere.

_______________________________________________________________________________________________
Set på AO:

20. januar 2011
Arkivalieronline uden log ind
Det er nu muligt at se kirkebøger og folketællinger på
Arkivalieronline uden at logge ind som bruger først.
Statens Arkiver har fjernet log ind til Arkivalieronline.
Det betyder, at du som bruger kan gå direkte ind på
websitet og straks begynde at se i folketællinger og
kirkebøger.

Brugerne vil heller ikke længere blive udsat for
timeout, mens de er i gang med at benytte kirkebøger
og folketællinger.
Der skal stadig benyttes log ind, når du skal bestille
arkivalier i arkivdatabasen Daisy eller se dine
personlige sider på www.sa.dk.

_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse i en ny korttjeneste der tilbyder adgang til
Danmark 1945 – set fra luften.
I 1945 blev Danmark overfløjet og fotograferet af de allierede styrker. Oplev Danmark fra oven lige efter 2.
verdenskrig. Zoom helt ind på Danmark og opdag masser af spændende detaljer, som fandtes i 1945 under krigen som
måske er forsvundet i dag.
Man kan frit bruge kortet til venstre på siden, men hvis
man ønsker at zoome længere ind og få alle detaljer med, få adgang til et større kort, søge efter adresser, steder m.m.
……ja, så koster det altså 250 kr. i abonnement.
Det lille prøvekort findes på http://i-gis.dk vælg produkter, vælg flyfoto 1945.
Tryk der på kortet hvor du ønsker at se, tryk derefter op (på barometeret til venstre på billedet) for at zoome ind.
Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Hvis du har aner i Kolding, så følg med i den nye digitale
tidslinje over Koldings historie
http://Koldinghistorie.dk er en ny formidlingsportal
for byens historie og går foreløbig frem til
renæssancen.
Hovedaksen i hjemmesiden er en tidslinie, der ved et
simpelt klik udvides med tekst, billeder og kort og
nogle enkelte 3D-tegninger.
Skaberen af den nye hjemmeside er Morten Hansen,
der er projektansat på Kolding Stadsarkiv.
Historien, der fortælles, er Koldings historie i
middelalderen fra 1231 - den første gang Kolding
nævnes i en skriftlig kilde, Kolding Valdemars

Jordebog - og frem til reformationen. Den vil løbende
blive udvidet med flere begivenheder, artikler og
billeder. Målet er at den føres helt frem til i dag.
For øjeblikket kan du på denne side dykke ned i
Koldings middelalderhistorie på den interaktive
tidslinje. Klik på de grå eller farvede bokse for at åbne
en af de mange artikler. Du kan også åbne menuen
under byvåbenet i venstre
hjørne og f.eks. gå på opdagelse og hoppe rundt i
gamle kort. (Klik kortet op til stor størrelse)
God fornøjelse fra Yrsa

_______________________________________________________________________________________________

Til medlemmer af Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening:
Der er stiftet en ”filial” af denne forening her på
Sjælland. Medlemmer af hovedafdelingen, kan deltage
gratis i denne afdeling. Andre interesserede skal melde
sig ind i slægtsforeningen først.
Der har indtil nu været afholdt to møder. Møderne
afholdes den første tirsdag i hver måned kl. 13.30 hos

Anette Schønwandt. Det koster ikke noget at deltage,
men jeg har foreslået, at man betaler lidt f.eks. 5 kr.
hver gang, da der
serveres kaffe med brød og bliver lagt husly til.
Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at
kontakte Anette Schønwandt på tlf. 2420 1719 eller
email:

Anette.schownwandt (snabela) gmail.com eller mig på
email: lmkroener (snabela) webspeed.dk eller når vi
ses i foreningen.

Anette bor Vestergårdsvej 8, 3630 Frederikssund.
Med venlig hilsen og godt nytår

Lise Krøner

_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i februar 2011
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.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 1. februar 2011 – 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 8. februar 2011 kl. 19
Temaaften med Anne Marie Holck
som vil fortælle og vise os, hvordan slægtsprogrammet ”Legasy” kan bruges.
Tirsdag den 15. februar 2011 – 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 22. februar 2011 kl. 19
Foredrag af seniorforsker Jørgen Mikkelsen
Ældre fængselsarkiver og deres muligheder. Der kunne jo være forbrydere i vore aner?
Dette foredrag afholdes i samarbejde med Sokkelund Herreds Genealogiske forening og derfor vil
tilmelding til denne aften være nødvendig.
Tilmelding kan ske pr. telefon eller pr. mail til formanden Yrsa Holm Kristensen.

_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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