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Til orientering 
 
 
 
Vejledning fra Jørgen Green. 
Som lovet ved foredraget i tirsdags den 23. oktober har Jørgen Green sendt mig dette link, som jeg 
herved sender videre, så I kan hente hans omtalte vejledning:  
 
https://dl.dropbox.com/u/36205563/Sl%C3%A6gtsforskning%20i%20H%C3%A6rens%20og%20
S%C3%B8v%C3%A6rnets%20arkiver.pdf 
 
Jeg har selv hentet den efter dette link, som I kopierer ind på nettet. Jeg vil ikke sende den som en 
vedhæftet pdf fil, da den fylder rigtig meget (33 sider). Når I henter den ned skal I være lidt 
tålmodige, fordi det tager et par minutter, da den er så stor. 
Den er rigtig god, fordi I kan trykke jer ind på alle hans ”røde” henvisninger. I kommer så direkte 
ind på den rigtige side i Daisy, hvor de ting ligger, som der kan bestilles om emnet. 
 
 
 
 

Sakset fra Statens arkiver. 
 
Protokoller fra Fødselsstiftelsen bliver sendt til scanning, så de kan blive lagt på 
Arkivalieronline. 
Normalt kan du finde Fødselsstiftelsens udsætter- og hovedprotokoller i selvbetjeningsmagasinet. 
Men for tiden er Fødselsstiftelsens hylder halvtomme, udsætterprotokollerne er nemlig udlånt til 
scanning. Når de om ca. 14 dage kommer retur, bliver hovedprotokollerne også sendt til scanning. 
Vi scanner protokollerne, så de kan blive lagt på Arkivalieronline. 
Både udsætter- og hovedprotokoller er tilbage på hylderne i selvbetjeningsmagasinet i slutningen 
af november. Der går lidt længere tid, inden du kan benytte materialet på Arkivalieronline. Vi 
forventer, at de vil være klar inden for et halvt års tid. 
 
Få en introduktion til arkivdatabasen Daisy 
Synes du det er svært at bruge Daisy? Så kom og få en introduktion til, hvordan du finder og 
bestiller arkivalier i arkivdatabasen Daisy. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Datoer og tidspunkter for introduktionerne finder du i arrangementskalenderen. 
 
     Yrsa 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://dl.dropbox.com/u/36205563/Sl%C3%A6gtsforskning%20i%20H%C3%A6rens%20og%20


 
 
DIS-Danmarks Forum hedder Slægt og Data. En side der virkelig er værd at besøge. Der er også 
mange links. Mikkel Eide Eriksen er ofte god til at dele links. 

Her er der mulighed for at hente Trap Danmark 3. udgave, der udkom omkring år 1900: 

J.P. Trap, Kongeriget Danmark (3. udg.): 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar01trap  - bd. 1 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar02trap  - bd. 2 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar03trap  - bd. 3 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar41trap  - bd. 4 (del 1) 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar42trap  - bd. 4 (del 2) 
http://archive.org/details/kongerigetdanmar00trap  - bd. 5 (trods navnet) 
 
Ude i venstre side kan der trykkes på  PDF-knappen, så bliver det ønskede downloadet til din PC. 
Det synes som om bind 4, i 2 dele, er samme bind, blot gentaget. 
 
Samme indlæg i Forum indeholde i øvrigt flere andre interessante muligheder for læsning. 
Hele tråden kan læses her: 
 
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,44921.0.html  

http://archive.org/details/kongerigetdanmar01trap
http://archive.org/details/kongerigetdanmar02trap
http://archive.org/details/kongerigetdanmar03trap
http://archive.org/details/kongerigetdanmar41trap
http://archive.org/details/kongerigetdanmar42trap
http://archive.org/details/kongerigetdanmar00trap
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,44921.0.html


For yderligere forskning i DIS-Danmark Forum, er adressen her: 
 
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/ 
 
Man kan læse uden at være logget på. Hvis man vil deltage, f.eks. ved at stille spørgsmål, 
skal man registreres, enten som medlem, eller som bruger. 
 

Martin Henriksen 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse: 
 

Skal I skrive slægtsbøger og vil have ”stof” med over området, så er der mange muligheder f.eks.: 
 
Landsbyhistorier (privat hjemmeside) 
Mere end 500 landsbyhistorier er samlet her på siden indtil nu www.landsbyhistorier.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se om der skulle være gode historier fra dit område? 
 
Kilder til Rundetaarn og Trinitatis kirkes historie 
Under arbejdet med at udrede tårnets og kirkens historie dukkede mange interessante og sjove 
kilder op, og for at samle materialet et sted er denne portal blevet lavet www.kilder.rundetaarn.dk 
Der findes bl.a. gamle kort over området og navne/billeder af præster m.m. 
 
Historier i landskabet Vestsjællands Amt 
Gå ind på www.kalmus.dk/historien og vælg et  
område på kort 1 – f.eks. ”Odsherred”. 
Kort 2 kommer frem med angivelse af steder,  
hvor der igen kan trykkes og historierne kommer 
frem. 
 kort 1 kort 2 
Guide til Fanø´s historie (privat hjemmeside) 
Siden indeholder et bredt udvalg af artikler og billeder om Fanø i fortid og nutid. 
www.mitfanoe.dk 
Vælg en af de mange overskrifter med blåt f.eks. ”Handel og håndværk omkring 1890”. Vælg igen 
imellem de mange muligheder der kommer frem – prøv f.eks. ”Set og sket omkring 1890” og I får 
nu rigtig mange informationer og billeder frem. 

God fornøjelse fra Yrsa 

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/
http://www.landsbyhistorier.dk
http://www.kilder.rundetaarn.dk
http://www.kalmus.dk/historien
http://www.mitfanoe.dk


Medlemsaftener i  november 2012 
 
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 6. november 2012 - 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 13. november 2012 - Temaaften   
Ulla Elsted-Jensen vil fortælle om at finde oplysninger og billeder om gamle bygninger i 
København 
 
Tirsdag den 20. november 2012 – 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 27. november 2012 kl. 19.00  
Foredrag af historiker Martin Bork som vil fortælle om sociale relationer blandt landboere. Han 
giver et indblik i landboernes fællesskab og kultur og vil fortælle om, hvordan oplysninger fra en 
lang række kilder som folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, fæstekontrakter, 
matrikelprotokoller og retsprotokoller kan kædes sammen til en helhedsforståelse af menneskene i 
et lokalsamfund.  
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

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

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Kasserer Birthe Jørgensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 30. oktober 2012. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 27. november 2012. 
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