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Til orientering fra Yrsa
Rigsarkivet om lørdagen
I månederne oktober til marts kan du igen gå på arkivet hver lørdag fra kl. 9:00 – 16:00.
HUSK
Vores juleafslutning den 1. december kl. 19:00
Uffe Poulsen havde et godt foredrag om billedprogrammet Gimp den 29. september 2015.
Programmet Gimp kan downloades gratis fra nettet. Uffe har lagt en god vejledning ud, hvor han
viser nogle af mulighederne i programmet.
Gå ind på Youtube.com og skriv UKP slægtsforskning gimp.
Hans Mølgaard havde den 13. oktober mange gode eksempler på, hvad oplysningerne i
lægdsrullerne kan bruges til. Hans har lavet et godt skema til brug for notering af de forskellige
opslag, og dette skema bliver lagt ind på vores hjemmeside til brug for dem der er interesseret i en
kopi.
Rigsarkivet
Disse registre og opslagsværker, der normalt er opstillet på Rigsarkivets læsesal i København, er
sendt til scanning. Det forventes lagt på Arkivalieronline inden jul.
Alfabetisk register over juridiske petita 1736-1899
Alfabetisk register over toldvæsenets personaleakter
Ansøgninger om gejstlige embeder 1853-1915
Embedsudnævnelser under Rentekammeret (3 bd. 1660-1848)
Folioregistratur 230: Pergamenter og ældre papirbreve
Fortegnelse over journalnumrene i Kultusministeriets 3. Kt.
Højesterets domssager
Indbyggere på de Dansk-vestindiske Øer 1650-1825
Landsarkivet for Sjællands matrikelregistre i A4-format (i alt 27 stk.)
Patenter udtagne i Danmark 1864-1897
Register til forseglingsprotokol 1720-1771
Register til Svenstrup Gods Fæsteprotokoller
Register til Svenstrup Gods fæsteprotokoller
Registre til Københavns Universitets matrikel (6 bd. 1611-1829)
Rentekammerets kongelige resolutioner 1660-1719 og 1720-1812
Udenlandske gesandter i Danmark indtil 1914
Udnævnelser inden for kirke, højere skoler og universitetet
Vielser i de danske landsogne 1661-1792 af Holger Malling
Vielsesregister for Frederiksberg Sogn

Der arbejdes stadig på at forbedre Arkivalieronline. Arbejdet har vist sig at være mere kompliceret
end forventet, og det er muligt, at det kommer til at tage længere tid end planlagt..
I øjeblikket er den største opgave at få udbedret problemerne med hastigheden. Det er bl.a. den
fejl, som medfører at billedviseren nogle gange forbliver tom. Desværre har det vist sig at være

mere kompliceret end forventet, og vi er stadig ved at analysere de mulige årsager. Der er også
kommet en ny fejl, som i mange tilfælde gør, at der ikke vises en resultatliste, når du f.eks. har
valgt en kirkebog. Også denne fejl arbejder vi målrettet på at løse. Alt i alt betyder det, at det kan
komme til at tage længere tid end planlagt at få rettet fejlene.
Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Fødselsstiftelsen
lå i København og i Århus.
En kirkebog for fødte fra Fødselsstiftelsen i Århus
kan ses under Århus Amt, Sankt Johannes Sogn
1910-1913 F.

Anbragte børn fra opfordringshuse
Fortegnelse over ankomne børn fra opfordringshuse i København kan ses i flere kirkebøger fra
landet.
F.eks. Hjembæk Sogn, Holbæk Amt 1774-1814. Her kan man se en fortegnelse over ankomne
børn
fra København fra 1781 til 1807. Ved ankomsten er børnene blevet indskrevet i kirkebogen her
selv om de var født tidligere i København.

Der kan i enkelte kirkebøger ses beretninger om enkelte plejebørn og regnskab over udbetalt
plejeløn.
I kirkebogen for Roskilde Domsogn
Børn udenfor ægteskab født andetsteds og af fattigvæsenet erkendt forsørgelsesberettiget i
Roskilde kan ses under 1884-1889 opslag 145,146 og 147.
Se om noget tilsvarende findes for jeres område.
God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener november 2015
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.
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.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 3. november 2015 - 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.
Hans Mølgaard sætter sig i dag sammen med de tilmeldte 8 pers. om emnet ”Hvad kan oplysningerne i lægsrullerne
bruges til”. Husk at medbringe jeres PC.
Tirsdag den 10. november 2015
Temaaften - Vi får besøg af Per Andersen der vil fortælle ”Om at finde nulevende personer”.
Arbejdet kræver en lidt anden tilgang end den klassiske slægtsforskning. I virkeligheden er der brug for en
kombination af detektivarbejde og slægtsforskning.
Tirsdag den 17. november 2015 – 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 24. november 2015 kl. 19.00
Foredrag af områdeleder Jan Pedersen fra Rigsarkivet.
Jan Pedersen fortæller historier fra retsbetjentarkiverne, der bugner med kilder og historier.
Vi skal høre om tinglysning, skifter, domme og også høre om Sine Jensen, der kom så galt afsted.
retsbetjentarkiverne rækker helt tilbage til dengang, man sad under de store egetræer og traf vigtige
beslutninger, og helt frem til 1919, hvor den store retsreform trådte i kraft.

______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
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