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Til orientering
Introduktion til arkivdatabasen Daisy på Rigsarkivet
Få en gratis introduktion til, hvordan du bruger arkivdatabasen Daisy. Størsteparten af Statens
Arkivers samlinger er nu at finde i arkivdatabasen Daisy. På Rigsarkivet skal alle arkivalier
findes og bestilles via Daisy. Men hvordan er det lige du gør det?
Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op i udstillingsområdet på Rigsarkivets læsesal.
Tirsdag 12. november 2013 kl. 10:00 - 11:00 eller torsdag 28. november 2013 kl. 10:00 - 11:00
Hvad kan jeg finde i Slægtsforskerens mest anvendte arkivalier
Kirkebøger:
Periode fra ca. 1645.
Fødsler, konfirmationer, vielser og dødsfald, til- og fraflytning.
Folketællinger:

Periode fra 1787.
Alder, køn, civilstand, erhverv, familieforhold, bopæl, fødested (fra

1845).
Fæsteprotokoller:

Periode fra ca. 1700 – 1919.
Ejendomsoplysninger (størrelse, type), overtagelses/fratrædelsestidspunkt, overtaget fra/afgivet til. Årsag til
fæstefratrædelse.

Skøde- og panteprotokoller:
Periode fra ca. 1600.
Ejendomsoplysninger (størrelse, type), Overtagelses/fratrædelsestidspunkt, overtaget fra/afgivet til, ejendommens pris.
Skifteprotokoller:

Periode fra ca. 1700.
Familieforhold (enke, børn, øvrige slægtninge), bopæl, fast ejendom,

indbo, formue.
Lægdsruller:

Periode fra ca. 1790.
Alder, fødested, faders navn, opholdssted, højde.

Borgerskabsprotokoller: Periode fra ca. 1500 – 1853.
Fødested, erhverv.
Bemærk, at oplysningerne i skemaet er vejledende. Det er sjældent, arkivalierne findes i en ubrudt
række fra hele den angivne periode, og man kan ikke regne med altid at finde alle typer af
oplysninger.

Ophør af Forlaget Skùvanes.
Forlaget lukket og slukker ved udgangen af 2013, derfor er der nu udsalg på tre bøger vedr.
Færøerne samt ”Kalender for slægtsforskerre”. Gå ind på hjemmesiden www.Skuvanes.dk her kan
man læse lidt om bøgerne.
Det drejer sig om:
”Færingerne og deres land” 282 sider, oprindelig pris kr. 238 - NU kr. 75
”Grind, Færøernes hvalfangst”, oprindelig pris kr. 185 - NU kr. 30
”Børn og unge i Føroyom”, oprindelig pris kr. 148 – NU kr. 20
”Kalender for Slægtsforskere”, oprindelig pris kr. 198 – NU kr. 40
Bestilling: Forlaget Skúvanes, Skuvanes@mail.dk
v/Heini Madsen, Lærkevænget 16, 9430 Vadum. Tlf. 9827716 & 40418222.
Yrsa
_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Husk at bruge den nye DigDag.
DigDag virker ikke så godt i Explorer, vælg af åbne den i en anden browser f.eks. Google-Chrome
eller Fire Fox.
Søg på www.digdag.dk hvis du f.eks. skal finde Herred, Birk eller Købstad (byfoged) eller et sogn
i f.eks. København i et bestemt år. Oplysningerne kan bruges ved bestilling i Daisy, når man skal
se i retsbetjentarkiverne eller søge i et sogn fra København i Arkivalieronline.
Sæt prik i ”retslig” og åben den på krydset.
Vælg f.eks. prik i ”Herred”, vælg tid ”1840”, tryk på ”Zoom ind” på højre side. Flyt kortet ved at
trykke på de små mærker på siderne af kortet til det sted du ønsker at se f.eks. omkring Svendborg.
Klik på kortet f.eks. lidt over Svendborg, så kommer der oplysning om området, som ses i venstre
side, at det er ”Sunds-Gudme Herreder fra 1833 til 1853”. Prøv at klikke på Ollerup (til venstre for
Svendborg) der kommer nu ingen tekst frem, så det område er nok ikke et Herred, men måske er
det et Birk?

Gå tilbage ved at trykke på det lille røde kryds og sæt i stedet prik i
”Birk”, vælg tid ”1840” og tryk nu på kortet ved Ollerup, så er der
”bid”, området er ”Lehn Birk fra 1781til 1853”.

Gå igen tilbage ……prøv også prik i ”Købstad” (byfoged), tryk på kortet ved Svendborg og se at
området er ”Svendborg Købstad fra 1838-1883”.

Man kan endvidere få to kort over hinanden og se evt. ændringer i

områderne i de valgte år.
Vælg ”Søg på dobbelte kort”. I øverste rude: vælg tid ”1840”, sæt
prik i ”Retslig”, vælg f.eks. prik i ”Birk”.
I næste rude: vælg tid ”1906” sæt prik i ”Retslig”, sæt prik i ”Birk”
og vælg farve ved at trykke på den lille firkant med farver, vælg
”Rød”.
”Zoom ind” omkring Svendborg og så ses ændringen her i ”Lehn
Birk” i år 1906 (i forhold til år 1840).

Kortet er rigtig godt til København, hvis man skal finde sognet for en bestemt gade. Her kan man
trykke på gaden på kortet og så få sognets navn i det valgte år.
Sæt prik i ”Kirkelig”, vælg tid f.eks. ”1875” og sæt
prik i ”Sogn”.
”Zoom ind” på København til gaderne kommer
frem, vælg f.eks. at trykke på ”Pilestræde”, og se at
Pilestræde er Helligånds Sogn fra 1805 til 1908.
Gå tilbage ved at trykke på det røde kryds, ret tiden
til ”1800”, tryk igen på Pilestræde, og nu ses
Pilestræde som Nikolai Sogn fra 1662 til 1805.
Prøv også ”Søg på stednavne”, hvor der også findes forskellige kort. Der kommer hele tiden nye
ting ind på DigDag, så prøv dig frem.
Måske har du aner i en fredet eller bevaringsværdig bolig?
Så gå på opdagelse på siden fra Kulturstyrelsen, Fredede & Bevaringsværdige bygninger
www.kulturarv.dk/fbb/index.htm
Vælg f.eks. kommune ”Ishøj” og vej ”Torslunde Bygade nr. 44” og tryk på ”Søg”, så kommer der
et kort frem. Tryk på den røde bygning, vælg fremsøgte bygninger og åben Torslunde Bygade.
Så fremkommer alle oplysninger om denne bygning og evt. et billede af huset som her. Tryk på
billedet for at få det i en større størrelse.
Aner omkring Horsens?
Gå på opdagelse på en meget spændende side www.horsensbilleder.dk/velkommen der findes foto,
vejvisere, artikler og meget mere.
Vælg ”Foto” og der kommer en meget lang alfabetisk liste, vælg f.eks. ”Barrit” og se 2 sider med
billeder fra Barrit.
Som en nyhed kan man slå op i vejvisere fra 1900 til 1946. Prøv også ”Artikler” og se blandt andet
her en spændende artikel fra Horsens Togthus.
En anden spændende side er Horsens Leksikon.
En god side at gå på opdagelse www.horsensleksikon.dk Prøv f.eks. ”Gader og Veje” som
indeholder 186 sider med artikler og billeder om gader og veje på Horsensegnen.
God fornøjelse fra Yrsa

_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i november 2013
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 5. november 2013 - 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 12. november 2013
Temaaften
Jan Wibrand fortæller fra sin nye bog – om at skrive en slægtsbog i WORD, i modsætning til brug
af de i mange slægtsprogrammer indbyggede standardsystemer.
Det handler om at indarbejde lokale historier og topografiske ”input” fra såvel den tid, som det
sted, hvor de pågældende aner boede/levede.
Så det vil naturligvis føre frem til, hvor og hvordan man finder sådanne (mulige) ”inputs”.
Tirsdag den 19. november 2013 – Medlemmernes egen aften. (samt tydning af gotisk skrift)
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 26. november 2013 kl. 17:00 - HUSK at der holdes lukket i foreningen om
aftenen.
Udflugt til Frederiksberg arkiv, Frederiksberg Rådhus(max 25 deltagere, så det er først-til-mølleprincippet). Vi skal mødes senest kl. 16:30 foran Frederiksberg rådhus. Vi går samlet hen til det
sted, hvor vi bliver lukket ind kl. 16:45, så kommer man senere dertil kan man ikke komme ind.

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