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Til orientering fra Yrsa
Tilmelding
Tirsdag den 3. november 2015 vil Hans Mølgaard samle en mindre gruppe på 8 personer vedr.
opfølgning af vores temaaften den 13. oktober (eks. på hvad oplysningerne i lægdsrullerne bl.a.
kan bruges til).
Tilmeld dig på listen hos Yrsa Holm Kristensen
De gamle politi-efterretninger skal digitaliseres.
Lister over bl.a. efterlysninger og forbrydelser frem til 1940 digitaliseres af FamilySearch. Fra
1867 modtog alle landets politikredse 3 gange om ugen et internt blad med lister over bl.a.
efterlysninger og begåede forbrydelser. Bladene er siden samlet i en række bind kaldet Politiets
efterretninger som står på Stadsarkivet. Efterretningerne fortsætter til 1986.
Politiets efterretninger rummer efterlysninger fra hele landet. Efterretningerne er i dag en rigtig
spændende kilde for slægtsforskere. En slægtsforsker vil kunne bruge efterretningerne til at spore
aner, der har haft et liv på kant med loven og til og med få meget præcise oplysninger om færden,
skæbne og noget så sjældent som udseende.
Derudover er efterretningerne, med deres navneregistre, en god indgang til meget andet
arkivmateriale fx fængselsvæsenets forskellige arkiver, der befinder sig i Rigsarkivet.
Sønderjyske fyrstearkiver på Arkivalieronline.
Nu kan du også finde sønderjyske fyrstearkiver på Arkivalieronline. Gå ind på Arkivalieronline
under temaet Sønderjylland og hertugdømmerne og se den lange liste over indhold.
Under betegnelsen De sønderjyske fyrstearkiver, gemmer sig en samling af fyrstearkiver med
tilknytning til Sønderjylland/Slesvig:
De schauenburgske hertuger af Slesvig og grever af Holsten, 1409-1460
Hertug Frederik (d. 1.), 1488-1523
Hansborgarkivet – Hertug Hans den Ældre, (1330-)1541-1580
De gottorpske hertuger, (1328-)1546-1714
Hertug Hans den Yngre, 1559-1658
Hertug Christian af Ærø, 1627-1628
De sønderborgske hertuger, 1623-1665
Hertugerne af Sønderborg-Augustenborg, 1667-1816
Hertugerne af Sønderborg-Nordborg, 1649-1650
Hertugerne af Sønderborg-Glücksborg (ældre linje), 1622-1779
Hertugene af Sønderborg-Plön (-Nordborg), 1626-1729

Yrsa
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Gå på opdagelse.
Et godt link til at finde materialet fra arkivalier online.
Gå ind på ao.salldata.dk og vælg type. Du kan udskrive, vælge lysstyrke og meget mere.

Har du skippere, styrmænd (skibe) i dine aner?
Så prøv Skippere.dk som er en hjemmeside over danske skippere og styrmænd i perioden 17071839.
Siden indeholder en database, hvori der kan søges oplysninger om mere end 13.886 eksaminerede
skippere og styrmænd, 4.001 skibe og 10.770 destinationer som var skibenes rejsemål.
Der er blandt andet oplysninger om skippernes navne og fødested, alder, hvilke skibe de har sejlet
med samt skibenes type og tonnage. Skippernes passage af Øresundstolden ved Helsingør,
Borgerskab i København m.m.
Skriv f.eks. Hans Christian Holm og tryk Søg, så ses disse oplysninger:

Tryk på ld: 9286 og se de skibe han sejlede med. Der kan også søges direkte på skibsnavne.
Find billeder og oplysninger
Gå ind på danskebilleder.dk som er en billedsamlinger fra arkiver og biblioteker. Databasen
indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder m.m.
Vælg f.eks. Tårnby og vælg Bodil Mikkelsdatter på side 3 og se foto og oplysninger:
Tårnby
Datering:
ca. 1850
Beskrivelse: Bodil Mikkelsdatter, gift med Ole Peter Jacobsen, som
ejede Kastrupgård fra 1875 til 1893.
Barndomshjemmet var Lykkeshøj.

Find aner i Norge.
Gå ind på http://arkivverket.no/Digitalarkivet
Vælg ”Avansert personsøk”, skriv f.eks. Ole Holm og sæt hak i ”Folketellinger” og tryk Søg.
Vælg evt. Ole Pedersen Holm og se her husstandsmedlemmer med fødselsdata, fødested m.m.
Gå selv på opdagelse i de andre kildekategorier.
God fornøjelse fra Yrsa
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Medlemsaftener oktober 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 6. oktober 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 13. oktober 2015 Temaaften
Hans Mølgaard vil fortælle/vise ”Eksempler på hvad oplysningerne i lægdsrullerne bl.a. kan bruges til”.
Tirsdag den 20. oktober 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 vil i dag samler en gruppe om Legasy i den store sal, så mød op og deltag hvis du bruger
slægtsprogrammet Legasy.
Tirsdag den 27. oktober 2015 Foredrag af Magne Lund.
Magne Lund, medforfatter til bogen ”Fra Altona til Dybbøl - Midtjyske soldater i krigen 1864” fortæller historien om
Dybbølsstillingen - med de 10 skanser. Slagene fra den 17. marts, 28. marts og 18. april beskrives med de oplysninger
om sårede og faldne midtjyske soldater.
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Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
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