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_____________________________________________________________________________________________

Sommerhilsen fra bestyrelsen.
Forårets møder er ved at være slut og dette er det sidste Nyhedsbrev inden vi går på sommerferie.
Første mødeaften efter sommerferien bliver tirsdag den 1. september. På denne første aften vil det
nye nummer af Slægten ligge klar til udlevering.
Det næste Nyhedsbrev vil blive udsendt sidst i august måned.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på glædelig gensyn til september.
_______________________________________________________________________________________________

Lille rettelse
Der smuttede et enkelt fornavn, i sidste nyhedsbrev, i listen over bestyrelsen. Fulde navn er Niels
Holger Jensen, øvrige oplysninger er rigtige nok.
_______________________________________________________________________________________________

Weekend kursus.
Så er programmet kommet for tilmelding til
Tilmeldinger skal ske direkte til Gitte B. Høstbo på
weekendkursus: Slægtshistorisk weekend "På rejse
mail: (Se hjemmesiden)
med vore aner" på Nørgaaards Højskole i Bjerringbro
den 18. - 20. september 2009.
Al erfaring viser, at interessen er stor, kurset bliver
Det kan varmt anbefales, vi var flere fra vores
hurtigt overtegnet, så tilmeld jer hurtigt.
forening der deltog sidste år.
Se SSF`s hjemmeside www.ssf.dk
Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Slesvigske stednavne og kort.
Hvis ens aner har slået sine folder i Slesvig, så findes
www.rostra.dk/slesvig
der en meget nyttig hjemmeside, hvor der er registreret
På en underside til ovennævnte ligger der også nogle
flere tusinde stednavne fra området på dansk, tysk og
udvalgte historiske kort, som er indskannet til netbrug.
frisisk. De er sorteret alfabetisk og man kan selv vælge
www.rostra.dk/slesvig/historiskekort.html
hvilket af sprogene, som listen skal være sorteret efter.
God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse på "Rakkerdatabasen".
Rakkerdatabasen er opbygget af Willy Søndergaard
Jensen og omfatter ca. 2.400 personer fra 1700- og
1800-tallet. Oplysningerne om personerne er hentet fra
især kirkebøgerm folketællinger, retsarkivalier, avisartikler og fattigvæsensprotokoller.
Der er tale om en enestående base - ikke alene er der
en lang række oplysninger om personerne, men også
deres familierelationer er medtaget.

Der er fri afgang til at søge i databasen på:
www.rakker.dk
Tryk f.eks. på 408 ved Total antal efternavne og vælg
så det bogstav for efternavn som du søger. Tryk derefter på navnet og du kommer videre. Tryk igen og
flere muligheder dukker frem.
God fornøjelse fra Yrsa

_______________________________________________________________________________________________

Kilder til Slægtsforskning før 1800
Bestyrelsen fik den fremragende ide at inviterer Otto Bendixen til at holde foredrag/undervise 14.
og 21. april 2009 om mulighederne for at finde oplysninger fra den tid, der ligger forud for året
1800.
Tak for det. Otto Bendixen udleverede en liste, som vil have en blivende værdi og derfor gengives
her i let redigeret udgave.
Generelle kilder
Kirkebøger
Respektive Landsarkiv, samt på Arkivalie Online
Skifteprotokoller
Respektive Landsarkiv
Skøde og panteprotokoller
Respektive Landsarkiv

Matrikelkort
Kort og Matrikelstyrelsen, samt på internet, hvor
gamle matrikelkort er lagt ud. Dette gælder dog ikke
udskiftningskortene fra ca. 1790.
Fæsteprotokoller
Respektive Landsarkiv
Lånekorn
Rigsarkivet (krongods) og Respektive Landsarkiv
(private godser).

Årene 1700-1800
1802 Kommissions (Bygningsskatten)
Rentekammeret Rigsarkivet
Omkring 1800 Vejkort
Kort og tegningssamling Rigsarkivet
Omkring 1800 Bygningshjælp
Rentekammeret Rigsarkivet
Omkring 1800 Selvejerskøder
Respektive Landsarkiv
Omkring 1795Arvefæsteskøder
Respektive Landsarkiv
1792 Brandforsikring
Respektive Landsarkiv
1791 Hoveriforeninger
Rentekammeret Rigsarkivet
1790 Lægdsruller
Landsarkivet for Sjælland
Før 1790 Reserveruller
Omkring 1790 Udskiftningsforretninger og
Udskiftningskort
Rigsarkivet og Kort- og Matrikelstyrelsen
1789 Hartkornsspecification
Rentekammeret Rigsarkivet
1788 stavnsbåndet ophæves
1787 Folketælling mikrofice
På Rigsarkivet, på DDA og Arkivalieronline
1778 Hartkornsspecification
Rentekammeret Rigsarkivet

1773 Hoverireglement
Rentekammeret Rigsarkivet godsarkiver i respektive
Landsarkiv
1773- Landvæsentkontorer
Rentekammeret Rigsarkivet
1771 Oeders efterretninger kun Sjælland, Møen og
Bornholm
Rigsarkivet og DDA
1770 Hoverireglement
Rentekammeret Rigsarkivet godsarkiver i respektive
Landsarkiv
1769 Generalhoverireglement
Rentekammeret Rigsarkivet
1765 Jordebøger og auktionskataloger over salg af
Ryttergods
Rigsarkivet
1762 Kopsskat for alle over 12 år
Rigsarkivet
1733 Jordebøger for Rytterdistrikter
Rigsarkivet
1718-20 Krigs og portionsjordebøger fra Rytterdistrikter
Rigsarkivet
1711 Kop, hesteskat (bønder, husmænd og inderste
var fri)
Rigsarkivet
1704-05 Hartkorns, rentepenge, kop og hesteskat
Rigsarkivet

Før 1700
1682-99 Kop og kvægskatter Bønder, husmænd,
inderste og børn over 10 år
Rigsarkivet

1688 Matrikel
Rigsarkivet

1686 Modelbog ejere og brugere 1686 og 1664
Rigsarkivet
1685 Krigs- og Portionsjordebog
Rigsarkivet
1682 Markbog
Rigsarkivet
1680 Ekstraktmatriklen med brugernavne 1680 og
hartkorn 1664-80
Rigsarkivet
1664 Matrikel
Rigsarkivet

1662 Matrikel
Rigsarkivet
1661 Jordebøger indsendt til rentekammeret
Rigsarkivet
efter 1660 Amtsarkiver
I Rigsarkivet og Respektive Landsarkiv
før 1660 Lensjordebøger og skattemandtal
Rigsarkivet
1651 Præsteindberetninger ang gårde, huse og bol
(Danske Kancelli)

Trykte registreringer
Kan ses på Statens Arkiver og hjemlånes via bibliotek.
1550-1660 Kancelliets Brevbøger
1535-1765 Kronens skøder
1535-50 Danske kancelliregistranter. Kbh 1881-82
før 1513 Rep Dip Dan Med
(Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis)
Oversigt over de tidligste arkivalier fra middelalderen.
Flere af disse arkivalier er på pergament, på latin.

Endvidere nævnte Otto Bendixen Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 Bind I og bind II, det er
et slags lexikon, hvor man kan se hvad der er skrevet
indenfor kulturområdet, f.eks. egnsbeskrivelser.
Martin Henriksen

_______________________________________________________________________________________________

Højtaleranlæg!
Jeg har på foreningens vegne søgt om midler i
Foreningsunionens materialetilskudsordning til indkøb
af et højtaleranlæg. Jeg kan med glæde fortælle jer at
der har været møde i Foreningsunionen vedr. disse
materialetilskud og vores anmodning er blevet
bevilget.
Vi får nu mulighed til at købe vores eget højtaleranlæg, så alle fremover kan høre hvad der bliver

sagt ved vores møder. Det bliver et mindre anlæg, men
det skulle være godt nok som et almindeligt
højtaleranlæg.
Det er bestilt og bliver leveret hurtigst muligt.
Med venlig hilsen Yrsa

_______________________________________________________________________________________________

Foredrag april 2009
Jeg vil næsten tro, at højtaler bliver taget i brug til denne begivenhed:
Tirsdag den 28. april 2009
Foredrag af Karsten Skjold Petersen, museumsinspektør 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.

_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i maj 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 5. maj 2009
– Afslutning af forårssæsonen
Vi hygger os sammen. Smørrebrød bliver bestilt til
dem der har bestilt og betalt for dette. Vi spiser kl.
19.00 og øl, vand og rødvin kan købes som vi plejer.
Lørdag den 16. maj 2009
– Skovtur
Skovturen går i år til Frilandsmuseet i Lyngby for dem
der er tilmeldt og har betalt. Vi mødes kl. 10.45 ved
hovedindgangen på Kongevejen 100, hvor vi kl. 11.00
bliver vist rundt i ca. 1½ time.

Husk fornuftigt tøj og fodtøj, da vejret ikke kan
bestilles.
Efter rundvisningen går turen til restauranten ved
hovedindgangen, hvor der kl. 13.00 serveres:
Gammeldags oksesteg med surt, sauce og kartofler
incl. en øl eller vand. Derefter dessert og en kop kaffe.
Ekstra drikkevare betales selv af hver deltager
(Sodavand kr. 25.00, Kildevand kr. 22.00, Øl på flaske
kr. 29.00)

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