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Til orientering
HUSK – vores generalforsamling er tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til skovturen, som vil finde sted tirsdag den 20. maj 2014.
Turen vil i år gå til Naverhulen i Helsingør. Program og tilmeldingsliste følger senere.
Ny bog om gotisk skrift
Bogen udkom den 16. december og koster 99 kr. plus forsendelse 35 kr. Bogen
er på 62 sider. På gammeldags skolemester manér bliver du ført igennem at
lære at skrive gotisk håndskrift. Vi starter med at skrive en linje af hvert
bogstav…
Derudover er bogen spækket med gotiske tekster, du kan gå i gang med at
tyde og en masse gode råd og teori om gotisk skrift. En blanding af skrivning
og læsning er ideelt til at ’knække koden’ og blive bedre til at tyde gotisk.
Bogen kan bestilles ved at sende en email til formand@dis-odense.dk
Stadsarkivets nye hjemmeside
Findes på adressen www.kbharkiv.dk. Den nye side skulle gøre det lettere at få overblik over de
mange muligheder samlingerne rummer. I 2014 vil der ikke længere være åbent om lørdagen, se
de nye åbningstider på hjemmesiden.
Begravelsesprotokollerne er ved at blive scannet. Der sendes ca. 10 protokoller af sted i én uge ad
gangen. Hvis du har brug for at se en bestemt protokol, så kontakt Stadsarkivet inden besøg på
læsesalen. Så undgår du at komme forgæves.
Mere end 4. mio. nye arkivalier på nettet
Frem mod jul publicerer Statens Arkiver ca. 4,1 millioner nye billedfiler med indscannede
arkivalier på nettet. De nye billeder skal findes via arkivdatabasen Daisy.
Der er allerede publiceret end 1 million nye filer, dels med digitaliserede arkivalier fra Den
Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses arkiv og dels lægdsruller, det vil sige fortegnelser over mænd
der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Og frem mod udgangen af året publiceres de
resterende godt 3 millioner digitaliserende arkivalier.
De nye digitaliserede arkivalier kan ikke ses i Arkivalieronline, men skal findes via arkivdatabasen
Daisy. Ved årets udgang vil Statens Arkiver i 2013 have publiceret i alt 5,4 millioner filer med
billeder af indscannede arkivalier, der alle kan findes via Statens Arkivers arkivdatabase Daisy.
Træk et nummer - Vejledning af Rigsarkivets vejledningsvagter
Den 3. januar tog Rigsarkivet et nummersystem i brug i vejledningen. Skal du tale med
vejledingen, skal du trække et nummer. Der er sat to nummerskærme op på læsesalen. Fra din
plads på læsesalen kan du følge med i hvornår det bliver din tur.
Stop for kontrol
Der er monteret to låger ved sikringsskranken. Lågerne er som udgangspunkt lukkede og det bliver

tydeligt at der ikke er adgang til og fra læsesalen, før du har fået kontrolleret hvad du har med ind
og ud af læsesalen. Når sikringsvagten har kontrolleret og godkendt hvad du tager med, åbner han
lågen.
Nyhed! Få hjælp til din slægtsforskning af en erfaren slægtsforsker fra DIS-Danmark
Fra tirsdag den 7. januar vil et antal erfarne slægtsforskere fra DIS-Danmark, hver tirsdag fra kl.
10 til 14, stå klar på Rigsarkivet til at hjælpe nye slægtsforskere godt på vej.
Emnerne vil hovedsagelig være anvendelsen af kirkebøger og folketællinger, angivelsen af kilder
og disses troværdighed, samt anvendelsen af skemaer og IT. Vejledningen foregår i ”Skolestuen”.
Der er ingen tidsbestilling. Slægtsforskerhjælpen er en forsøgsordning, der løber frem til 30. april
2014.
Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Find et sognekort.
Ideens ophavsmand til disse sognekort var Trøst-Hansen. Samlingen er med sine 853 sognekort
formentlig den mest komplette samling. Kortene viser billeder af præster, præstegårde, kirker,
skolelærere og skoler. Nederst på kortet står alle billederne noteret med dato og årstal.
Gå ind på www.library.au.dk/materialer/saersamlinger/sognekort
Til venstre på siden ses de amter der findes kort fra. Tryk på ”alfabetisk oversigt over sogne”, hvis
du vil se en liste over alle sognene.
Vælg f.eks. ”Østbirk sogn” og dette flotte kort kommer frem – lige til at skrive ud.

Prøv dig frem i dine sogne, du er måske heldig at finde et kort fra dit område?
Leif Sepstrups hjemmeside
Hvis du leder efter en gravsten, så prøv http://sepper.dk og vælg ”Projekt gravsten”, vælg det sogn
du vil søge i (der er flere sider).
Se også dødsfald i ”Afskrift af Kirkebøger” og ”Tyste flygtninge/krigsgrave i Jylland”.
Tyske flygtninge/soldater begravet i Aalborg

På denne side www.dki-01.dk/fl_aalborg kan man søge efter tyske flygtninge/soldater der er
begravet i Aalborg. Databasen indeholder 1.352 personer.
Skifteprotokoller
Hvis nogle af jer har fynske aner, kan jeg anbefale siden www.faesterogskifter.dk, der indeholder
ca. 29.000 navne på døde fynboer i perioden ca. 1690-1850 med link til skifteprotokollen.
Indtil videre fortrinsvis landbefolkningen (godsskifterne). Der arbejdes videre på at blive helt
færdige med de fynske godsskifter i løbet af de kommende måneder.

Vælg ”søg” i menuen, skriv f.eks. Hans Sørensen i
udvidet søgning. En liste kommer frem, tryk f.eks.
på Hans Sørensen, Øster Hæsinge, og hans data
kommer frem.
Tryk dig videre ind i skifteprotokoller m.m. fra denne
side.

MyHeritage udvider med millioner af historiske data.
Databasen har mere end 300.000 registrerede brugere i Danmark, 470.000 i Sverige, 350.000 i
Norge og 200.000 i Finland, hvilket samlet gør MyHeritage til den største nordiske base for
brugere af date vedrørende familie og stamtræ. Alene for Danmark findes der 14 millioner navne.
På den gratis database www.Myheritage.dk kan man
indsætte 250 personer på sin helt egen side. De to større
databaser koster penge.
Man kan søge efter sine aner i søgefeltet og se om der
”popper” nogle navne op fra andre databaser? Hvis dette er
tilfældet, kan man henvende sig til den webansvarlige for
siden og anmode om tilladelse til at blive medlem af siden,
og kan derved se ”dybere ind”.

Københavns kirkebøger
Husker I at der findes et register til Københavns kirkebøger indtastet af Arne Julin, som man kan
søge i.
Skriv i Google: Registre til Københavns kirkebøger. Og vælg en af dem der kommer frem.
Vælg øverst på siden: Registre til Københavns kirkebøger, så kommer man ind på forsiden og kan
vælge her imellem viede par, døde og fødte børn og søge under navnet.
Eks.ved fødte:
B: Hans Henrich
Født: 15.07.1804
F: Hans Henrich Beuthin – tømmermand Døbt: 24.08.1804
M: Anne Abelone Petersen
Sogn: Skt Petri
og ved vielse:

Johannes Andreasen - slagtersv.
Trol: 16.05.1775
Anne Valentinsdatter
Viet: 21.02.1777
Anm: Hun som Valentin Svendsens datter Sogn: Trinitatis
God fornøjelse fra Yrsa
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Medlemsaftener februar 2014
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi
kanvære 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.
_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i februar 2014
Tirsdag den 4. februar 2014 – 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 11. februar 2014
Temaaften – ”Rejsen til Amerika”
Ulla Elsted-Jensen vil fortælle om sin farfars rejse 1912-1920.
Tirsdag den 18. februar 2014 – Medlemmernes egen aften (Gotisk gruppe)
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 25. februar 2014 kl. 19
Foredrag af Erik Kann - Fagre ny verden, om at arbejde med slægtsforskning uden kirkebøger og
folketællinger.
Det er de fleste slægtsforskeres drøm at komme så langt tilbage i anerækkerne som muligt.
Forfølger du også denne drøm, indebærer det nødvendigvis, at du på et tidspunkt ”rammer muren”
og må i gang uden kirkebøger og folketællinger. En stor og på flere måder anderledes udfordring
end den anejagt, du kender fra 1800-tallets anden halvdel. Skal du godt i gang med den opgave,
kræver det, at du både ved hvilke kilder, der findes, og hvordan du anvender dem. Begge dele af
centrale emner i aftenens foredrag, som gennem praktiske eksempler viser, hvorledes du tager de
første spæde skridt for at komme videre uden kirkebøger og folketællinger.
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