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ERINDRINGER FRA KØBENHAVN 

1920-50

Københavns kommune indbyder Dem til at skrive barndoms- og 
ungdomserindringer fra København. Vi håber, at opgaven vil interes
sere Dem, og vi ved, at vore efterkommere -  både vore oldebørn og 
fremtidens historikere -  vil læse erindringerne med stor interesse.

Hvad kan De skrive om?

Emnet er København 1920-1950. D.v.s. Deres egne erindringer om en 
kortere eller længere periode i København mellem 1920 og 1950. De må 
selvfølgelig også gerne fortælle forhistorien før 1920, og hvad der 
videre skete efter 1950, hvis det passer ind i Deres beretning.

Skriv mellem 2 og 100 sider i et almindeligt dagligt sprog, om hvad De 
har set og oplevet i København.

De kan skrive om et langt livsforløb, eller en enkelt dag, en spændende 
oplevelse, en arbejdsplads, legekammeraterne eller skolen og lærerne. 
De kan også fortælle på grundlag af billederne i Deres album, men så 
skal billederne sendes med. Det vigtigste er, at det, De fortæller, er 
noget, De selv har oplevet.

Det mest interessante for vore efterkommere er faktisk, hvordan 
hverdagen formede sig ”i gamle dage”. Fortæl hvor og hvordan De 
boede, hvem De var sammen med, og hvordan dagligdagen gik fra 
morgen til aften. Hvornår stod man op og gik i seng, måltiderne, hvad 
havde man på, renlighed, børns og voksnes arbejde, hvad talte man om 
og med hvem, familieliv og selskabelighed, hvem legede man med, og 
hvad legede man? Dette er ikke ment som et spørgeskema, og De må 
selv vælge, hvad De vil skrive om. Kan De ikke komme i gang på anden 
måde, så begynd ved 5 års alderen. De fleste mennesker kan huske 
nogenlunde sammenhængende fra den alder.
Husk at skrive Deres navn og adresse på erindringerne, og meget gerne 
nogle korte oplysninger om Dem selv, om hvornår og hvor De er født, 
Deres arbejde og hvem Deres forældre var.
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Hvem kan være med?

Alle, der har været i København i kortere eller længere tid mellem 
1920 og 1950, kan deltage, både danskere og udlændinge. Vi håber dog 
især at få erindringer fra folkepensionister i Danmark.

De fleste vil nok skrive alene. Men De kan også være en gruppe jævn
aldrende, der mødes og skriver i fællesskab, f.eks. om barndommen 
dengang sammenlignet med nutiden. Eller De kan slutte Dem sammen 
med nogle, med hvem De i fællesskab har løst en opgave, f.eks. på en 
arbejdsplads eller i en forening. Det vil vi også meget gerne høre om.

Vi håber at få erindringer fra mange mennesker. Jo flere, der skriver, 
og jo mere forskellige, de er, desto værdifuldere er materialet for 
historikerne.

Praktiske oplysninger

Erindringerne skal enten være maskinskrevet eller håndskrevet på 
papir -  og ikke på lydbånd eller edb-diskette. Kommafejl og stavefejl 
spiller ingen rolle.

De bedste eller mest interessante erindringer bliver præmieret. Der vil 
være 10 præmier på hver 3000 kr. kontant, samt muligvis nogle 
ekstrapræmier. Bedømmelsen vil blive foretaget af en komité af 
sagkyndige, fortrinsvis historikere.

Uddelingen af præmierne vil foregå ved en festlighed på Københavns 
rådhus. Det vil ske i efteråret 1996.

Uddrag af de bedste erindringer vil desuden blive offentliggjort i 
Historiske Meddelelser om København 1996, som også udkommer i 
efteråret 1996.

Alle indsendte erindringer vil blive bevaret i Københavns Stadsarkiv. 
Stadsarkivet har i forvejen 2000 erindringer om København, hovedsa
gelig fra tiden før 1920, så det kan i sin helhed blive en meget værdifuld 
samling om livet i vort århundrede.



- 6 -
I de første 25 år vil en erindring kun kunne læses af andre end komite
en og redaktionen med forfatterens tilladelse. De kan dog med det 
samme skrive det, hvis De ønsker, at Deres erindringer skal være 
offentligt tilgængelige uden forbehold. De vil alligevel stadig have 
ophavsret til det, De har skrevet.

Erindringerne skal sendes til Københavns Stadsarkiv, Københavns
rådhus, 1599 København V, senest 1. oktober 1995.

Københavns kommune vil være taknemmelig for alle bidrag, og vi tror, 
at De også selv vil kunne få glæde af at mindes gamle dage på denne 
måde.

Helle Linde 
stadsarkivar

KØBENHAVNS KOMMUNE * * KULTURBY 56 * * KØBENHAVNS STADSARKIV
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En hurtig genvej til vore 
manglende aner!

Besøg Frederiksberg 
bibliotek. - Sådan kom jeg 
tilbage til Gorm den Gamle.
Hvem har ikke prøvet at løbe tør for gode 
ideer til hvordan man slipper om bag den 
tidstærskel, som sættes af et givet sogns 
ældste bevarede kirkebog. I stedet for at 
knokle med diverse mere eller mindre ulæ
selige skifter, fæsteprotokoller, skattelister 
eller lignende, så skulle du unde dig selv 
et besøg på Frederiksberg Hovedbibliotek, 
der har en meget stor samling af slægts- 
litteratur.

Biblioteket har den største samling af dens 
slags udgivelser, faktisk mere end Det kon
gelige Bibliotek, men men men, du har 
ikke mulighed for at låne materialet med 
hjem, du har bare at møde op på læsesalen. 
På med vanten, eller rettere sagt af med 
den, for du skal sidde på den flade i en del 
timer for at bladre igennem kartotekskort 
i mere end 10 bibliotekskasser. Hvert kort 
repræsenterer en bog eller artikel i et større 
værk, så med lidt held kunne det jo være 
at andre havde arbejdet med netop en af 
dine aner eller sognet, hvor de slog deres 
folder.

Og hvordan gribes så arbejdet an? Du er 
kørt fast et eller andet sted, så hjemmefra 
sikrer du dig en liste over de aktuelle aner 
med tilhørende sogne. Har du en efter- 
slægtstavle i et par niveauer for hver, så

vil det også være brugbart. Dernæst må 
du lave lidt researcharbejde. Hvad hedder 
nabosognene rundt om de sogne, hvor dine 
aner opholder sig? Navnene noteres.

Du væbner dig med tålmodighed, et stykke 
papir og en spids blyant, og gennemgår 
naturligvis først og fremmest kasserne for 
de slægstnavne, som du søger. Ofte frem
går det af titlen på værket "En slægt Dit 
fra sognet Dat". Hansen, Jensen og lig
nende findes naturligvis også, men ikke i 
noget uoverskueligt antal. Måske har du 
allerede held her. Typisk er der taget ud
gangspunkt for en eller anden ane i 17- 
1800 tallet. Der følger så en opremsning 
af dennes aner. Dernæst føres efterslæg
ten nogenlunde op til vore dage. Fælles 
for begge lister er større eller mindre hi
storier om hver af bogens nævnte perso
ner, gerne med eksempler på uddrag fra 
kirkebøger, fæste- eller skifteprotokoller.

Du noterer dig bibliotekskortets oplysnin
ger, henvender dig til informationen, som 
øjeblikkeligt fremskaffer den ønskede 
bog. Fordelen ved dette arbejde er, at det 
er let at gå til og ikke mindst, det er læse
ligt for alle og enhver. Derefter skal du så 
igang med det tidskrævende arbejde. Det 
er jo  ikke helt utænkeligt, at din ane flyt
tede uden for sognet, eller også kunne en 
af dennes søskende have giftet sig i det 
pågældende sogn.
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Plan 2 består således i at gennemgå de 
mange tusinde kort, hvilket vil tage en 
dags tid. Søgekriteriet er navnet på det 
ønskede sogn samt tilgrænsende nabo
sogne. Det vil sige, at du rekvirerer samt
lige bøger hvor disse sognenavne optræ
der i titlen, og derefter kontrolleres disse 
for eventuelle oplysninger om dine aner, 
hvilket kan gøres relativt hurtigt. Person
ligt har jeg på denne måde sikret mig mere 
end 10 bøger i Thisted området med bun
ker af efterkommere. Et adeligt sidespring 
i 1600 tallet har jeg fundet i en bog om 
Jespersen fra Undløse, hvorved jeg har sik
ret mig en indgang til masser af informa
tioner i Dansk Adels Årbog. Og en gen
nemgang af disse har så bragt mig ned til 
Gorm den Gamle. Tidsindsatsen på biblio
teket er godt 2 dage.

Kildeangivelse
Som alt andet skriver jeg disse oplysnin
ger ind i mit PC program, hvor jeg husker 
at angive kilden. Når jeg så senere har tid, 
ja  så forestår der et stort arbejde med at 
finde disse kilder frem; at gennemgå og 
vurdere dem, for derefter at be- eller af
kræfte mine nuværende oplysninger. Der
efter resterer der blot at endevende diverse 
bøger om de europæiske kongehuse, jo her 
bliver der virkelig brug for EDB-registre- 
ring.

Desværre må du ikke låne de fundne bø
ger med hjem, så husk 1 kr. pr. side A4 til 
kopimaskinen, hvis du ikke ønsker at 
skrive materialet af.

Desværre er kortene kun tilgængelige på 
kort. EDB søgning har du til gengæld 
mulighed for at fortage hos Mormonerne. 
Disse har et meget stort bogarkiv i Utah, 
USA. Du har nu mulighed for at bruge 
samme søgekriterie som ovenfor beskre
vet, dvs. du finder mulige bogtitler. Men 
bøgerne skal bestilles hjem i form af mi
krofilm, hvilket tager op til et halvt år, og 
prisen er godt 30 kr. pr. stk. Til gengæld 
er der mange titler her som ikke forefin
des på Frederiksberg Hovedbibliotek.

Alt i alt har jeg haft utrolig glæde af de 
relativt fa antal timer, jeg har lagt i biblio
teks besøg på disse 2 lokaliteter. Det har 
givet mig megen inspiration til mit videre 
arbejde. Let og elegant er der blevet ser
veret et par hundrede aner samt tusindvis 
af efterkommere.

Afhængigt af, hvad man nu ønsker at ta
ste ind i sit slægtsprogram, er der basis 
for adskillige ugers arbejde. Ganske vist 
er der ikke så meget EDB i denne lille ar
tikel, men alligevel. Så held og lykke med 
dit arbejde.

Amo Guzek
Hvidovrevej 228, 3.tv.
2650 Hvidovre 31 78 73 18

Sakset fra DIS-foreningens 
blad "Slægt & Data" 1994 nr.2



Brugerundersøgelse
Rigsarkivet har startet en ny serie vejledninger, 
som i udstyr er ganske simpel. De enkelte foldere 
bliver fremstillet på Rigsarkivet egen kopimaski
ne og kan derfor uddeles gratis. Formålet med 
denne serie er at give en direkte jordnær vejled
ning i meget benyttede arkivaliegrupper eller i 
arkivfonds, der efter nyregistrering fortjener at 
få større bevågenhed fra publikum end tidligere. 
Det blev i 1994 til følgende foldere: Folketæl
linger 1769-1940, Private Personarkiver, Skibsteg 
ninger i Rigsarkivet, Den kongelige Civilliste og 
Slægtsforskning i Rigsarkivet - om at begynde.

Vi har planer om at fortsætte serien, og vil 
derfor gerne høre brugernes mening om den. Er den 
nu så god, som vi selv mener? Hvilke forslag til 
forbedringer, kan brugerne anvise os? - inden for 
de givne rammer, selvfølgelig. For at få svar på 
disse og mange andre spøgsmål, vil vi her i for
året iværksætte en brugerundersøgelse, som vi hå
ber, De alle vil medvirke i. Vi vil vende tilbage 
til sagen, når vi har udarbejdet spørgeskemaer 
til undersøgelsen.

Reserverede arkivalier
Som beskrevet i Rigsarkivets introduktionshefte 
”Velkommen til Rigsarkivet" er det muligt at re
servere arkivalier til benyttelse på læsesalen.
De kan blive stående i reservationsmagasinet i 14 
dage fra den sidste benyttelsesdag, men derefter 
må man regne med, at de sættes på plads igen. 
Folketællinger og lægdsruller kan dog ikke reser-



veres. Begrundelsen er, at disse arkivaliegrupper 
benyttes så meget, at det ikke er hensigtsmæssigt 
for hverken publikum eller ekspeditionspersonale 
at have disse arkivalier reserverede.

Mikrokort af folketællinger og kirkebøger 
I 1994 modtog Statens Arkiver en særlig bevilling 
fra Kulturministeriet til fremme af kopispred
ningen. Det nyoprettede Statens Arkivers Film- 
ningscenter gør det nu muligt også for Rigs
arkivets brugere at købe mikrokort af kirkebøger
ne indtil 1892 og de ældre folketællinger, i 
første omgang til og med 1850. Prisen pr. kort er 
15 kr. + et ekspeditionsgebyr på 20 kr. Kortene 
bestilles på en blanket, som bl.a. fås på Rigsar
kivets læsesal. En vejledningspjece om det nye 
kopibestillings-system er under fremstilling. 
Spørgsmål om den nye ordning bedes rettet til 
Statens Arkivers Filmningscenter på Landsarkivet 
i Viborg, tlf. 86 62 17 88.

Priser på fotografisk arbejde
Pr. 1. januar 1995 er priserne på fotografisk 
arbejde i Statens Arkiver justeret, så de ligger 
på niveau med tilsvarende statsinstitutioner. 
Kopier af mikrofilm og specialfoto er blevet 
dyrere, hvorimod prisen pr. stk. for almindelige 
fotokopier stadig kun er 1 kr. ved selvkopiering 
og 2 kr. ved bestilling (plus forsendelsesgebyr).



Genbrug af fotokopier af folketællinger
De fotokopier af ældre folketællinger, som tid
ligere var opstillet på læsesalen, er som bekendt 
nu erstattet af mikrofilm og og mikrokort til 
selvekspedition. Men de gamle papirkopier gør 
stadig gavn. De er overført til Dansk Data Arkiv 
i Odense, hvorfra Kildeindtastningsprojektet, som 
bl.a. omfatter indlægning af folketællinger på 
edb, koordineres. Dette indtastningsarbejde 
udføres med en stor frivillig arbejdsindsats af 
slægtsforskere.

Publikumsafdelingen 
Januar/marts 1995

ARKIVKONTAKT - meddelelser til Rigsarkivets 
brugere - udsendes løbende med information til 
publikum angående læsesalsbetjeningen og nye mu
ligheder for at benytte Rigsarkivets samlinger.
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Arkivbesøg
Nationalmuseet tjener mange andre formål end at udstille samlingerne. Der 
findes et stort bagland, som publikum ikke almindeligvis ser.

Der er magasinerne med de ikke-udstillede genstande, og arkiver og biblioteker, 
der fungerer som medarbejdernes redskab i arbejdet med indsamling, bevaring 
og registrering og udforskning af Danmarks kulturarv. Det arkiv, der hører til 
perioden Middelalder og Renæssance, hedder Antikvarisk- topografisk Arkiv 
og er et hovedarbejdsredskab for alle, som ønsker at beskæftige sig med danske 
kirkebygningers historie. Arkivet rummer desuden vigtigt materiale om borge, 
herregårde, præstegårde og andre historiske bygningsværker i by og på land.

Den ældste del af beretningsmaterialet i arkivet er fra begyndelsen af forrige 
århundrede, da Den Kgl. Oldsagskommission gennem præsterne rundt om i 
landet begyndte at indsamle oplysninger om fortidens monumenter.
Siden da har Nationalmuseet registreret og samlet materiale om bevarings
værdige, kulturhistoriske mindesmærker: Bygningsundersøgelser, udgravnings
beretninger, opmålinger, fotografiske registreringer, restaureringsrapporter osv.
- ikke alene fra Danmark men også fra omfattende aktiviteter på Grønland, 
Færøerne og Island.

Arkivet rummer en stor mængde tegninger, akvareller og stik. A f særlig stor 
interesse er naturligvis gamle gengivelser af de bygninger eller genstande, der 
ikke længere findes, som fx. tegninger af forsvundne gravsten eller præcist 
udførte akvareller af overkalkede kalkmalerier.
Derudover rummer arkivet de originale arkitekttegninger til nogle af vore mest 
markante bygningsværker, og endelig finder man omkring 1/4 mill, fotografier, 
hvoraf de ældste er langt over 100 år gamle.

Arkivet er topografisk ordnet (dvs. efter sted) ifølge Trap Danmark (4. udg), 
sådan som landet var opdelt før kommunalreformen 1970 : efter sogn, herred og 
a m t; eller købstad og amt.

Desuden er det muligt for kalkmaleriernes vedkommende at søge efter motiv, 
f.eks. Jesu fødsel.

Til arkivet hører et stort bibliotek med hovedvægten lagt på Danmarks topografi 
foruden i et vist omfang almindelig historie, kultur- og kunsthistorie.
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For at gøre publikum opmærksom på det omfattende arkiv og bibliotek, er der 
indrettet en lille udstilling i rum 122, der indgår i den permanente udstilling om 
Danmarks Middelalder og Renæssance.

Der er offentlig adgang til arkiv og bibliotek tirsdag til fredag kl. 10 - 16. 
Adresse: Frederiksholm s Kanal 12,1220 København K.

Hjemlån finder ikke .sted, men det ønskede materiale kan studeres på arkivets 
læsesal.

Jes Fabricius Møller

Dette er sakset fra Nationalmuseets kvartalsfolder.
Støder De på et specielt arkiv eller bibliotek, så skriv til "Slægt & Stavn", så vi 
kan bringe en omtale. Der kan sidde en medforsker og lige netop mangle en 
brik, som kan findes via et sådant arkiv eller bibliotek.

Lone Wredstrøm
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Subskriptionstilbud
Nørvang herreds skifter
Uddrag af 635 skifter fra årene 1723-1826, nemlig af samtlige på landsarkivet i 
Viborg bevarede skifter fra de 7-8 private herregårde i Nørvang herred i Vejle 
amt. Hertil knytter sig et fælles register over arveladerne og deres ægtefæller, i 
alt 1374 navne. - Udgivelsen er uundværlig for alle, der interesserer sig for 
slægtsforbindelser mellem bondeslægter i 1700-tallet, hvor kirkebøgerne ofte kan 
være vanskelige at arbejde med; skifternes oplysninger vil bevise de afstamnings
forhold, man fra kirkebogen havde en formodning om!

Tyrsting herreds tingbøger
Uddrag eller referat af 552 indførsler fra årene 1660-64 og 1681-83, nemlig ind
holdet af samtlige bevarede tingbøger fra Tyrsting herred, ligeledes i Vejle amt, 
fra før retskredsreformen i 1680’erne. Uddragene af disse mange sager er alle for
synet med overskrifter efter indhold, hvorefter der oplyses om sagsøger, sagsøgte 
og et kort referat af sagen med henvisninger til andre indførsler vedrørende sam
me sag. Til samtlige indførsler findes registre over personnavne samt 5 oversigter 
over skifter, afkald, øvrige arvesager, lovbydelser og skøder. - Udgivelsen er u- 
undværlig for ålle, der arbejder med enten lokalhistorie og slægtsforskning i Tyr
sting herred, en effektiv nøgle til de ellers så svært tilgængelige tingbøger.

Begge udgivelser er udarbejdet af bibliotekar Erik Brejl, Ringkøbing, og vidner 
om stor akkuratesse og grundighed i udarbejdelsen. Begge publikationer anbefales 
på det varmeste som gode forbilleder for andre, der måtte have lyst til at arbejde 
med at lette indgangen til de gamle arkivalier. - Hver af de to publikationer udgi
ves som A5-hæfter på ca. 80 sider med kulørt, kraftigt omslag.

De to udgivelser koster hver kun 50 kr. + forsendelse.

Bestilles hos udgiveren, tidsskriftet SLÆGTEN.
Ekspedition: Birgit Øskov, Vesterbrogade 6, 3.th. 15, 9400 Nørresundby 
Telefon 98 17 63 76.

Undertegnede bestiller hermed:
Nørvang skifter .... (antal eksemplarer), Tyrsting tingbog .... (antal eksemplarer)

Navn:

Adresse:

Telefon:



Dette er formentlig den tidligste gengivelse af Frederik 3.s gamle Kgl. Bibliotek, opført 1663-73, og i dag 
identisk med Rigsarkivet i Rigsdagsgården lige over for Folketingstrappen. Udsnit af Hoffmanns dekorere
de københavnskort fra 1726.-D et kgl. Bibliotek. "København fø r og nu - og a ld r ig  Bind 1"

A R K IV N T T
Livligt møde på læsesalen:

I sidste nummer af "Arkivkontakt" inviterede Publikumsafdelingen 
læsesalens brugere til "gå-hjem-møde" på læsesalen i den sidste 
time af åbningstiden den 25. oktober 1994. Brugere, som måske 
ville fortsætte arbejdet, kunne være i fred i den aflukkede PC- 
læsesal eller filmlæsesalen. Hvor mange ville komme, hvordan 
ville reaktionerne være på dette udspil?

Der kom både arbejdende gæster og gæster udefra, og det meste 
af hovedlæsesalen var fyldt, da arkivchef Birgit Løgstrup bød vel
kommen med nogle ord om mødets program og ideen bag et 
møde af den art. Efter et kort indlæg ved arkivar Margit Mogen
sen med overskriften "Brugersynspunkter gør gavn!", udspandt 
der sig med Birgit Løgstrup som ordstyrer og besvarer af
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spørgsmål en lille halv times livlig debat med de 
fremmødte.
Blandt de ønsker, der fremkom, kan nævnes aften
åbning og flere lettilgængelige hjælpemidler, der 
kan lede slægtsforskere og lokalhistorikere på 
vej i Rigsarkivets ofte komplicerede system af 
registraturer og samlinger.
Mere åbningstid kunne Birgit Løgstrup ikke love 
foreløbig, men gjorde opmærksom på, at der kunne 
bestilles arkivalier én lørdag til benyttelse den 
næste, og at mange arkivalier kunne reserveres.
Med hensyn til vejledninger pegede Birgit Løg
strup på Publikumsafdelingens nye serie af små, 
gratis hæfter. Et nyt hæfte var netop emnet for 
mødets sidste punkt. Her introducerede arkiv- 
arkivfuldmægtig Henrik Stissing Jensen hæftet 
"Skibstegninger i Rigsarkivet", hvor det enkelt 
og klart omtales, hvad man kan finde i den store 
samling af tegninger fra Søetaten, og ikke 
mindst, hvordan man bestiller tegningerne frem 
til læsesalen.
Henrik Stissing Jensen gav desuden deltagerne 
smagsprøver på Rigsarkivets øvrige samling af 
kort og tegninger, som spænder over flere hundre
de år, og som bl.a. er en værdifuld kilde for 
lokalhistorikere.
Der kom en række gode spørgsmål frem ved mødet, 
f.eks. om formidling af forslagskassens indhold 
til andre gæster og reaktioner herpå fra Rigs
arkivet .
Birgit Løgstrup ønskede også på dette felt en 
åben dialog med brugerne og lagde op til, at 
debatmøder med nye programpunkter kan blive et 
vigtigt led i den stadige og nødvendige dialog 
med brugerne.
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Nummertagning ved vejledningen:
For at forbedre forholdene ved vejledningsskran
ken er der opsat en nummerrulle, så man i til
fælde af kø kan komme til i korrekt orden. Man 
kan som hidtil få personlig vejledning kl. 9-12 
og 13-15.30.

Mikrofilmlæseapparater:
På filmlæsesalen er der to læseapparater, som 
tilrejsende uden for Sjælland har fortrinsret 
til, men man kan ikke reservere plads ved dem på 
forhånd.
Man kan sidde ved apparaterne i to timer ad gan
gen, og naturligvis længere, hvis der ikke er an
dre, der venter.
Læs videre i folderen "Brug af Rigsarkivets film
læsesal", som kan tages ved indskrivningen på 
filmlæsesalen.

Vejledning om Den kgl. Civilliste:
Med enevældens ophør bortfaldt kongens ret til at 
bestemme over statens finanser, men til gengæld 
gav staten kongen en årlig ydelse. Den fik navnet 
"Kongens Civilliste", og arkiver, der rækker fra 
1849 til begyndelsen af vor århundrede, rummer en 
mængde spændende sager om f.eks. de mennesker, 
der havde tilknytning til hoffet, eller som søgte 
hjælp.
Der er gode indgange til sagerne, og en vejled
ning og præsentation af arkivet er skrevet. Den 
foreligger i løbet af kort tid som gratis infor
mationshæfte .



17

Efterlysning

Vi har modtaget følgende efterlysning, som hermed bringes i redaktørens 
oversættelse:

Gotlands Genealogiska Förening blev stiftet i april 1986 og virker indenfor 
Gotlands Län med møder for slægtsforskere som mødes og udveksler erfaringer 
og forøger kundskaberne indenfor emnet. Siden 1990 har foreningen udgivet 
medlemsbladet "Orä fallk”, som udkommer 2 gange årligt.

Gotlands Genealogiska Förening påtænker i løbet af 1995 at udgive et skrift 
med titlen:"Personer, släkter och händelser under Gotlands dansktid”.

Derfor indbydes danske slægtsforskere og historikere til sammen med 
foreningens medlemmer til at indsende artikler om danskere, som flyttede til 
Gotland eller gotlänninge/gutar som flyttede til Danmark. Alt om personer, 
slægter eller hændelser gennem Gotlands tid under den danske krone, som 
varede i ca. 280 år.

Som tak for indsendte artikler i A4-format, tilsendes et eksemplar af det nævnte 
tidsskrift.

Artiklerne sendes til: Gotlands Genealogiske Förening 
Solbergagatan 8 
S - 621 45 Visby SVERIGE

Samme forening har også udgivet en forska rforteckning 1994, som kan købes 
ved at indsætte SV.KR. 35,00 på foreningens svenske girokonto 85 80 38 -3.

Lone Wredstrøm
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A rkiv
skatter

Riksarkivet och släktforskaren

SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND 
Årsbok 1994

”Det behöver knappast sägas att de personhistoriska källorna tillhör det 
värdefullaste och mest utnyttjade materialet i Riksarkivet. Riksarkivet 
har av naturliga skäl aldrig varit så dominerat av släktforskningen som 
landsarkiven, men detta innebär inte att det skulle saknas en tradition 
inom genealogisk forskning. Snarare skulle man kunna påstå att denna 
tradition är synnerligen stark. .

Det är nu for tiden självklart, att arkivmyndigheterna lägger ned kraft 
på att främja all forskning som utnyttjar de historiska källorna. Lika 
viktigt är det, att vi inte uppfattar arkivmyndigheter och forskare som om 
de stod fast förankrade på olika sidor om den symboliska disken. Arkiv
myndigheten skall inte bara samla materialet utan även göra aktiva 
insatser för att det skall bli tillgängligt och levande. Och så långt som 
möjligt skall vi även vara beredda att bearbeta det. De som uteslutande 
arbetar med forskningen skall å andra sidan vara medvetna om att 
arkiven existerar, vad de innehåller samt att utnyttjandet är förbundet 
med många slag av källkritiska överväganden.

Tillgången till goda källor är avgörande for en rättvisande bild av 
enskilda personers liv. Det är inte bara en fråga om vetenskap utan även 
om grundläggande rättvisa. I särskilt stor utsträckning gäller detta for 
det personhistoriska materialet. Innehållet i de i Riksarkivet förvarade 
arkiven får i denna volym en god presentation.

Vi kan i Sverige dra fordel av en ovanlig kontinuitet i det historiska 
källmaterialet från den tid nationalstaten tog form i början av 1500-talet. 
Från 1600-talet vidgas materialet så att vi kan följa de enskilda perso
nerna i skattelängder, kyrkbokforing och krigsutskrivning. Att vaka över 
kontinuiteten är ett viktigt mål for framtiden. Att källorna utnyttjas är 
också en angelägen uppgift. Men det riktigt fruktbara ligger i ett nära 
förhållande mellan forskning och arkiv.”

BOGEN FINDES I FORENINGENS BOGBESTAND
Erik Norberg 
Riksarkivarie
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Fremad! Ti nu skal det gælde. 
Ingen pardon har fortjent,
Og I må ej råbe „Helle“
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