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generalforsamling
Ulla Oest-Larsen blev valgt til dirigent, hvorefter formanden aflagde 

beretning for 1995.

I beretningen nævnte formanden bl.a., at foreningen har en lille 

medlemsfremgang på 6 medlemmer, så vi nu er oppe på 438.

Bestyrelsen er fortsat modstandere af, at RA har fjernet papirkopierne af FT, 

men vi må desværre finde os i det. Til gengæld er kopierne afleveret til 

DANSK DATA ARKIV i Odense, hvor de bliver brugt til kilde

indtastning, så vi om føje år kan søge oplysningerne på EDB.

Erstatningen for XEROX-kopieme er ikke god, idet man har valgt at 

kopiere på mikrokort med hvid skrift på blå bund. Bestyrelsen har ikke fået 

en fuldgyldig forklaring for denne kopiering, idet vi har fået flere forskellige 

forklaringer - alt efter hvem man spurgte - “Holder bedre, er billigere, bedre 

for øjnene”.

Som led i kopispredningen er der sket en nyfotografering af kirkebøgerne op 

til 1891, umiddelbart betragtet er det en god ting, idet man på alle statens 

arkiver - RA, LA og erhvervsarkivet i Aarhus - vil kunne se kirkebøger fra 

hele landet - og vi må erkende, at “mormon-filmene” er meget slidte/ridsede. 

Når de nye filmkort kommer til RA, vil alle kirkebøger på rullefilm blive 

fjernet, det betyder, at også filmede kirkebøger efter 1891 vil forsvinde. 

Krogh-Thomsen har engageret sig stærkt i dette problem og har fået at vide, 

at disse filmruller vil blive stående, og jeg har fået det bekræftet hos RA.s 

arkivchef Birgit Løgstrup - jfr. blåt “Arkivnyt”.
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Landsarkivet for Sjælland har et meget stort problem, idet mange filmkort 

bliver stjålet - det er sørgeligt, at der findes slægtsforskere, der kun tænker 

på sig selv - at tænke sig STJÆLE andre slægtsforskeres mulighed for at 

forske, det er sørgeligt. LA har ikke midler til at erstatte tyverierne, så i de 

tilfælde, hvor kortet er væk, er der mulighed for at få bragt den gamle 

rullefilm ind. Den samme mulighed vil blive overvejet på RA, men der vil 

ikke blive generel fremtagning af rullefilm, så vi må lære at bruge 

filmkortene. Formanden opfordrede til, at vi meddelte det til personalet, hvis 

vi bemærkede, at der skete tyveri afkort.

Det højttaleranlæg, som vi købte sidste år, er allerede benyttet så meget, at 

det er på vej til at tjene sig ind, idet evt. leje af et sådan anlæg er kr. 500 + 

moms pr. gang.

Vi er stadig medlem af Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger 

(SSF), hvor størstedelen af foreninger er samlet. SSF besluttede på Årsmøde 

1995, at der skulle ske en kulegravning af vedtægterne. Robert Oest- 

Larsen har været med i det udvalg, der skulle kulegrave vedtægterne.

SSF var medarrangør af Nordisk Slægtsforskerkonference, der skulle 

afholdes 31. maj til 2. juni 1996, desværre var der ikke nok tilmeldte fra de 

andre nordiske lande, så man måtte aflyse.

Foreningen er også medlem af Dansk Historisk Fællesråd (DHF), det er et 

forum, som vi sætter meget højt, idet vi føler, at DHF med blandingen af 

fagfolk og amatører har den fornødne gennemslagskraft på mange områder. 

Vi afholdt en Slægtsforskerdag den 23. september i DSB-skolen med 

temaet: “Vore fremmede forfædre”. Der var 121 tilmeldte, der hørte 4 

foredrag om indvandrere gennem tiderne.
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Formanden sluttede sin beretning med at takke den øvrige bestyrelse for det 

gode samarbejde.

Dirigenten satte derefter beretningen til debat: Der var enkelte indlæg, bl.a. 

nævntes det, at prisen for deltagelse i den Nordiske konference var for høj - 

ikke kun for pensionister. Det nævntes, at FT 1787, 1801 og 1845 er 

opstillet som rullefilm i “Mormonernes” slægtshistoriske Center.

Beretningen blev herefter godkendt.

Kassereren forelagde derefter det reviderede regnskab, der blev godkendt. 

Kontingentet blev vedtaget uændret kr. 100 for enkeltmedlemmer og kr. 50 

for de ekstra medlemmer på adressen.

Robert Oest-Larsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Genvalgt blev 

Jørgen Aasberg, Gyda Mølsted, Sv. Vinther-Knudsen og nyvalgt blev 

Tommy P. Christensen. Som suppleant valgtes Inger Lerche.

Sv. Aa. Trolle-Christensen modtog genvalg som revisor og Johannes 

Frederiksen nyvalgtes som revisorsuppleant.

Under eventuelt redegjorde Sv. Vinther-Knudsen for de 2 studiegrupper i 

gotisk læsning, som han har ledet denne vinter.

Formanden sluttede med at takke Robert Oest-Larsen for det meget gode 

samarbejde i bestyrelsen . Endvidere takkede han dirigenten for den gode 

ledelse af generalforsamlingen.
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Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig uændret: Formand 

Jørgen Aasberg, kasserer Lone Wredstrøm og sekretær Gyda Mølsted. 

Øvrige medlemmer er Erling Dujardin, Anna Margrethe Krog -Thomsen , 

Tommy P. Christensen og Sv. Vinther-Knudsen, samt suppleanten Inger 

Lerche.

Rebslagerskilt fra Ålborgfra 1777. 
Rebslagernes vedtagne marke fra 
gammel tid var 3 tampe, hang
ende fra en vandret arm (tegning 
a f  Aage Jørgensen).



REGNSKAB FOR ÅRET 1995
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INDTÆGTER (1994)

K o n t in g e n t
B e ta lt  i  1995 43.500,-

F o ru d b e ta lt i  1994 9.605,- 41.515,00 k r .  (40.855,-)
t  b e ta lt  vedr.1996-5- 11.590,-

Gæstekort 225,00 k r .  (210,-)

Renter 2.783,26 k r .  (1.919,99)

Særhæfter 550,00 k r .

Underskud 10.621,16 k r .

55.694,42 k r .

UDGIFTER (1994)

Slægt & Stavn 14.243,64 k r . (19.278,22)

Medlemsmøder 6.374,75 k r . (5.240,-)

Lydanlæg 14.500,00 k r .

Årsmøder SSF + DHF 4.313,75 k r . (2.145,50)

Kont. andre fo re n in g e r 3.949,01 k r . (4.091,43)

K o n to ra r t ik le r 2.635,75 k r . (3.706,88)

Porto 6.806,95 k r . (8.868,68)

U d flu g t 305,00 k r . (378,50)

Slægtsdag 2.565,57 k r .

55.694,42 k r .

AKTIVER PASSIVER

Kontantbeholdn ing 0,00 k r . E genkap ita l p r . 1 .1 .95 74.381,11 k r

Girokonto 3.431,61 t  fo ru d b e t. i  1994 -  9 .605,00 k r

Checkkonto 3.451,66 65.744,95 k r . + fo ru d b e t. fo r  1996 11.590,00 k r
Højrentekonto 58.861,68

t  underskud •r 10.621,16 k r

65.744,95 k r .
65.744,95 k r .
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SSF’s Weekendkursus 1996
SSFs weekendkursus i 1996 vil blive afholdt i dagene 11 .-13. 
oktober på Snoghøj Folkehøjskole.

Foreløbigt progra m:
Lektor Knud Prange, Lokalhistorisk Afdeling: Om at illustrere sin 
slægtshistorie.
Landsarkivar Hans H. Worsøe, Aabenraa: Find skifterne og lad dem for
tælle.
Arkivar Ole Degn, Viborg: Landstingsarkiverne og deres ukendte ind
hold.
Arkivchef Birgit Løgstrup, Kobenhavn: I godsarkiverne kan mesten alle 
findenog etafint o res se.
Kultursociolog Hanne Willert, København: I had har min slægts historie 
med lokalhistorie* at skaffe?
Projektmedarbejder Charlotte S. I I. Jensen, København: Hvad kan Sta
tens Arkiver gøre for bedst at imødekomme de besøgendes ønsker om 
råd og vejledning?

For at sikre den bedst mulige udbredelse af programmet, vil dette blive 
tilsendt alle, der deltog i 1995, desuden vil det kunne rekvireres ved 
henvendelse til:

Kursusleder Hans H. Worsøe, Tækkerløkke 34A, 6200 Aabenraa, eller 
SSF’s formand Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, 9000 /Val
borg.

Det endelige program vil sammen med tilmeldingsblanket blive tilsendt 
i løbet af juni måned. Tilmeldinger modtages fra 1. juli, idet hurtig til
melding tilrådes, da der plejer at være stor interesse for at komme med.

Kursusledelsen



Meddelelser fra Rigsarkivet
Et nyt Rigsarkiv?

Sidste gang der i Danmark blev bygget 
et nyt rigsarkiv, var i 1720. Resultatet 
blev den bygning, der i dag hedder 
geheimearkivet. Det nye arkiv lå kilet 
ind mellem centraladministrationen i 
"Den røde bygning” og Kongens biblio
tek.

Heldigvis har Rigsarkivet faet udvidelser 
siden da. I 1910 blev Det Kongelige 
Biblioteks gamle bygninger overdraget 
Rigsarkivet, som bl.a. indrettede læse
sal og magasiner der. Det var den læ
sesal, der blev forladt i 1994 til fordel 
for den nye i Christian IV’s Provianthus. 
Men heller ikke det var tilstrækkeligt til 
at rumme papirerne fra den voksende 
centrale adminstration. Det blev nød

vendigt at leje magasiner ude i byen - 
sidst en stor lagerhal i Glostrup, i en 
afstand af 16 km fra arkivet på Slotshol
men.

Rigsarkivet har nu 130.000 hyldemeter 
arkivalier, selv om der altid er blevet 
gennemført kassationer i papirmæng
derne.
Den voksende administration i 
1960'erne resulterede i en stærk forø
get arkivproduktion. Da den nye arkiv
lov fra 1992 pålægger embederne at 
aflevere arkivalier efter 30 år, står vi 
over for at skulle modtage store 
mængder i det kommende I O-år. 
Omkring år 2000 vil der være fyldt op i 
de nuværende magasiner, så der må 
gøres noget for at skaffe plads til de 
afleveringsmodne arkivalier.



Også Folketinget har pladsproblemer 
og har derfor set nogle muligheder i 
Rigsarkivet, der jo ligger lige på den 
anden side af Rigsdagsgården.

Når der skal bygges nyt, er det tanken 
at anbringe Rigsarkivet og Landsarkivet 
for Sjælland under samme tag. Der er 
udarbejdet et programoplæg til nybyg
geriet, men Folketinget har ikke truffet 
beslutning endnu.

Det nye samlede arkiv kunne ligge i 
Ørestaden på Amager, hvor Køben
havns Universitet og en del af Det 
Kongelige Bibliotek også er anbragt. En 
ny undergrundsbane, Citybanen, vil 
lette transporten for de besøgende og 
personalet.

Måske vil nogle sukke over at forlade 
Slotsholmen. Men det vil give os mulig
hederfor at planlægge og bygge et nyt 
Rigsarkiv for første gang siden 1720. Vi 
vil igen kunne samle arkivalierne. Vi vil 
kunne planlægge læsesale og kontorer 
uden hensyn til gamle bygninger. No
get vil gå tabt, men meget vil blive vun
det.

Filmlæsesal

Lys
Endelig har vi fået ændret lysstyrken på 
filmlæsesalen. Foråbentlig har vi fundet 
en mellemløsning, der tilfredsstiller bå
de lys- og mørkefolket. Vi har ikke 
modtaget hverken klager eller glædes

udbrud, så vi tillader os at tolke det 
således.

Ringbind
Ved indretningen af den nye læsesal 
blev der opstillet nye ringbind med mi
krokort og -fortegnelser. Som enhver 
kan overbevise sig om, er de allerede 
efter to års brug fuldstændig slidt i la
ser. Chefkonsen/ator Arne Møller Pe
dersen har set på forholdene og me
ner, at det både skyldes lysforhold, 
manglende inddeling af hylderne og 
kvaliteten af mapperne.

Vi vil rette os efter hans anvisninger og 
bringe forholdene i orden inden opstil
lingen af de mange nye mikrokort med 
kirkebogsoptagelser fra hele landet.

Kirkebogsfilm efter 1892 
Vi har på flere brugermøder diskuteret 
opsætningen af de nye mikrokort af 
kirkebøger indtil 1892 til erstatning for 
de gamle mormonfilm. Reaktionen har 
været et stærkt ønske fra brugerne om 
at beholde filmene efter 1892. Dette 
ønske har vi besluttet at efterkomme, 
selv om det vil give en række plads
problemer på filmlæsesalen. Det drejer 
sig nemlig om 1587 film, har Ole Dahl 
Hansen optalt det til.

Vekselautomat
Der vil i nærmeste fremtid blive hængt 
en vekselautomat til mønter op i 
vestibulen ved siden af telefonen. Hvis 
der ønskes veksling af sedler, må vi 
henvise til banken i Børsgade v/ 
Knippelsbro.
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Brandinstruks i læsesalen

I .situation: Klokkerne ringer!

Der kan være brand et andet sted i 
Provianthuset, eller alarmen kan være 
falsk.

Derfor:

1. Gå til Vestibulevagten og få nær
mere oplysning.
Hvis vagten ikke er til stede: Ring til 
Folketingets Vagtcentral 33375607 
eller til
S.E.S. Kontrolcentral 33926464.

2. Kun hvis der gives ordre i telefon 
eller højttaler, skal publikum forlade 
bygningen. Der er 5 flugtveje. Dår
ligtgående skal hjælpes. Elevatorerne 
må ikke benyttes.

3. Medarbejderne lukker døre og vin
duer og forlader bygningen.

4. Medarbejderne forsøger at holde 
adgangsvejene tilgængelige for

brandfolkene og giver dem alle 
nødvendige oplysninger.

2.situation: Det brænder i Læsesalen
eller Nærmagasinet!

1. Publikum beordres til at forlade byg
ningen. Dårligtgående skal hjælpes. 
Elevatorerne må ikke benyttes.

2. Der er 6 brandtryk: Knus glasset, 
tryk på knappen.

3. Medarbejderne forsøger at slukke 
ilden. Der er 5 brandposter: Abn 
lågen og brug vandslangerne. Lykkes 
det ikke at slukke ilden, følges punk
terne 4-5.

4. Medarbejderne lukker døre og vin
duer og forlader bygningen.

5. Medarbejderne forsøger at holde 
adgangsvejen tilgængelige for brand
folkene og giver dem alle nødvendi
ge oplysninger.

Åbningstider i foråret 1996

Hverdage: kl. 9.00-17.00  
Lørdage: indtiLI. apwk kl. 9.00 -17.00

l . q ö - 1 5 .  juni: kl. 9.00-14.00  

15. juni -15. august: lukket
6. april (påskelørdag): lukket 
4. maj (bedelørdag): lukket 

Grundlovsdag, 5. juni: lukket

Sakset fra Rigsarkivets "Arkivkontakt" nr. 1/96
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Aner på Island -

Kilder i København

Sprog - Kort - Litteratur.

Indhold :

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9. 
3.10

Udtale.
Mere sprog.
Kilder.
Trykte kilder.
Folketællinger mm. 
Biografiske leksika. 
Stater, akademikere.
GI syssel og altingsmænd 
Handelen efter 1787. 
Geografiske områder. 
Geografi.
Historie.
Indgangsbønner.

13
14
15 15
15
16 
17
17
18 
18 
19 
19 
19

Dette lille hefte indeholder tørre facts fra et foredrag 
om islandsk slægtsforskning via litteratur i København.



1.___Udtale.

Islandsk
a
au
â
d
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e
é
ei
f 1
fn
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ey

ng
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ô
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û
Y, Y 
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Da_________ Som i dansk ord

A
øy
au
d
blødt d
æ
je
æj
bl
bn
v
f
g
h
kv
e
I
dl
ng+g
dn
ä
ou 
rrr ! 
y/ø 
u
i / i

ej
ø

harve
højere
havn
dag
gade
ven
fjende
læge
æble
åbne
(hvis det står mim vokaler)
(ellers)
(hårdt el blødt som på dansk)
(skal udtales) 
kvad
hede
is
hutle
langgade
(eft '-vokaler, æ, el tvelyd)
solgt
lov
(stærkt tungespids-R, rul på det!) 
(mlmting Y og 0, som på svensk) 
hus
(se under i og i )
(som i engelsk think)
bajer
sørge

o Trykket ligger ALTID på første stavelse.

o Isiandsk-kursus :
Studieskolen: 30 tim 560 kr (450)
Begyndere / øvede.
Studieskolen, Antonigade 6, 1106 K, 3314 4022.
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2. Mere sprog.

o Alting bøjes - også stednavne! Både med endelser og omlyd. 
Ex: Anna -> önnu (genetiv / ejefald)

o Navne på gårde ender ofte på:

Bøjninqsform Nominativ Dansk

-å -å -elv IKKE -å
-brekku -brekka -skrænt
-dölum -dalir -dale
-felli -fell -fjeld
-firdi -fjördur -fjord
-fjöllum -fjöll -fjelde
-hôl i -höll -høj
-koti -kot -kåd -bol
-nesi -nes -næs
-stödum -stadir -steder
-tungu -tunga -tunge
-vogi -vogur -vig
-völlum -vellir -sletter
-ökrum -akrar -agre

Titler.

b. betyder oftest bondi = bonde.
s. eller sr. betyder sera = pastor.

Hreppstjöri = en af de 5 bønder der ledede et hrepp.
Hrepp ca= kommune.

Lögréttumadur = lovrettemand, sad i altingets lovgivende forsam
ling: Lovretten.

Forfædre:

En person introduceres ofte med en kort mands-anelinie:

Gudrun Jönsdottir, profast i Steinnesi, Pétursson, hrepp
stjöri å Einarsstödum, Sigurdsson, lögréttumadur å Vardgjå.

Udlagt:

Gudrun var datter af Jon,
Jôn var provst på Steinnes og søn af Pétur,
Pétur var sogneråd på Einarsstadir og søn af Sigurdur, 
Sigurdur sad i Lovretten (Altinget), boede på Vardgjå.



15
3. Kilder.

o Kirkebøger skidt ført/bevaret før ca 1800.

o Mormonernes mikrokort IGI, Iceland = 2 x 50 kort.
= International Genealogie Index.
Dåb og vielse før 1900 fra kirkebøger og mormoner.
Vær forsigtig med ældre oplysninger uden sogn.

o Islands Genealogiske Selskab eller Slægtsforskerforening: 
Ættfræôifélagiô. Box 829, îs - 121 Reykjavik, Island.

o Islands Nationalarkiv: (både rigs- og landsarkiv)
h jööskjalasafn islands, Laugavegur 162, ÎS - 105 Reykjavik 
Fax 55 25 720.

3.1. Trykte kilder.

o Alt trykt før 1940 (195x) er på
Det kongelige Bibliotek, evt Universitetsbiblioteket.

3.2. Folketællinger mm.

o Manntal å islandi 1703. Rvik 1947.
Kgl.Bibl: 39 - 59 4°
Navneregister på mikrokort på Rigsarkivet i Rvik.

o Manntal å islandi 1801. 3 bd. Rvik 1980.
Kgl.Bibl: 3k - 80 / 176.
Navneregister trykt 1984.

o Manntal å islandi 1816. 2 bd (6 hæfter). 1947 - 1974.
Ny udgave påbegyndt 1992.
Med personernes fødested!
Ikke på Kgl.Bibl. 2 hæfter kan købes hos Ættfræôifélagiô. 
Navneregister trykt 1990.

o Manntal â islandi 1845. 3 bd. 1982 - 1985.
Ikke på Kgl.Bibl. Kan købes hos Ættfræôifélagiô. 
Navneregister trykt 1986.

o Jarôabôk Ârna Magnûssonar og Päls Vidalins.
Jordebog 1703 - ca 1710 
Nævner bonden, beskriver gården.
Alle gårde undtagen øst- og sydøstlandet.
Kgl.Bibl: 39 - 46 4°, 10 bd.
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3.3. Biografiske leksika.

o Pâli Eggert ôlason: îslenzkar Æviskrâr. 6 bd. ca 8000 pers. 
Rvik 1948 - 1965.
Biografisk leksikon fra landnam til 1965.
Rettelser og tilføjelser i flere omgange: Slå op 5 steder! 
GI altingsmænd søges også i Lögréttumannatal!
Kgl.Bibi: Står fremme på læsesalen.

o Brynleifur Tobiasson: Hver er madurinn? 2 bd. 800 s. 1944. 
'Blå Bog'. 3.735 biografier af folk som lever 1904 - 1944.

o Jôn Guônason: islenzkir Samtidarmenn. 3 bd. Rvik 1965-70. 
'Blå Bog'. 6.000 biografier af folk som lever 1962 - 1965.

o Vilhelm G. Kristinsson (red): Samtiöarmenn. 1 bd. Rvik 1993. 
'Blå Bog'. 2.000 biografier af nulevende pr 1993.
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3.4. Stater, akademikere.

o Studenterne fra .... rummer også de islandske.
Eet bind pr år 1812 + 1821-1921.

o Danske stater rummer i reglen også islændere fra KU.

o Bjarni Jönsson frå Unnarholti: îslenzkir Hafnarstûdentar.
420 s. Rvik 1949.
Alle 1252 isl. studenter ved KU til 1944.

o Sveinn Nielsson: Prestatal og prôfasta â islandi. 2' udg.
400 s. Rvik 1949-51.
6900 præster. 'Islands Wiberg'

o Gunnlaugur Haraldsson: Lögfrædingatal 1736 - 1992. 3 bd.
Rvik 1993. Register i bd 4, som forhåbentlig snart udkommer. 
1500 jurister. Heraf mange som virkede i DK.
Der er 3 tidl udgaver af Agnar Kl Jönsson: 1950, 1963, 1976.

o Gisli ölafsson (red): Læknar â Islandi. 3 ’ udg. 735 s. Rvik 
1984.
Alle læger indtil 1980.
Udgave 1 & 2 af Lårus H Blöndal 1944/45 og 1970.

o Ingibjörg Böövarsdöttir (red): Lyfjafrædingatal 1760 - 1982. 
Rvik 1982. 366 s.
Alle Apotekere.

o Geir Jönsson (red): Mjôlkurfræôingafélag islands: saga og 
félagatal. 350 s. Rvik 1990.
Mejerister.

o Jön Helgason: Danske Embedsmænd. Artikel på 45 s. Islandsk 
Aarbog 1933 (udgivet af Dansk-Isiandsk Samfund).
Nævner (vist) dem alle, men med få oplysninger.

3.5. GI syssel- og altingsmænd.

o Bogi Benediktsson: Syslumannaævir. Rvik 1881-1932. 5 bd. 
Sysselmænd 12xx-1900, anelister og efterslægtstavler. 
3.500 s. Navneregisteret fylder 566 s!
Anelister skal kontrolleres i senere værker.
Kgl.Bibl: 42 - 57 8°

o Einar Bjarnason: Lögréttumannatal. 606 s. 1952-55. 
Altingsmænd 1271 - 1800.
NB Mange af dem står ikke i islenzkar Æviskrår.
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3.6. Købmand efter 1787.

o Carl Pontoppidan: Samlinger til Handels Magazin for Island. 
1787. S 221 liste over købmænd ved monopolets afslutning.

o Beretning om den Dansk-Islandske Handelskonference 1925. 77 
s. Kbh 1925.

Erindringshefter og historiebog om handelen, nævner en del køb
mænd:

o Dines Petersen: Dansk-Islandsk Handel 1872 - 1918. 18 s. Kbh 
1934.
Rummer en del købmands-navne.

o Dethlef Thomsen: En gammel islandsk Købmands erindringer.
40 s. Kbh 1934. Særtryk af Dansk-Islandsk Samfunds Årbog 
1934.
Rummer en hel del købmands-navne.

o Bjarne Nielsen: Firmaet Chr. Nielsens Historie 1885 - 1935. 
88 s. Kbh 1934.
Rummer en del købmands-navne.
Kgl.Bibi : 45 - 96 4°.

o Matthias Thordarson: Dansk-Islandsk Samhandel 1787 - 1942. 
120 s. Kbh 1942. Islandsk Handelsforening 50 års Jubilæum.

3.7. Geograf i ske områder.

Af den righoldige slægtstavle-litteratur er her plukket 3 store 
værker, som hver omfatter et geografisk område.

o Jôn Guönason: Strandamenn. Rvik 1955.
Alle gårde og deres beboere i Strandasysla 1703 til 1961. 
Strandasysla er østsiden af den store NV-lige halvø.
Kgl.Bibi : 42 - 87e 8°.

o Jön Guönason: Dalamenn. Rvik 1966.
Alle gårde og deres beboere i Dalasysla 1703 til 1953. 
Dalasysla er vestsiden af tangen ud til den store NV-lige 
halvø.
Kgl.Bibi: 4-63 / 105. 3 bd.

o Ættir Austfiröinga. 9 bd. 1953 - 1968
Efterslægtstavler fra Østfjordene. Samlet navnereg. 
Kgl.Bibi: 4-68/125
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3.8. Geografi.

o Holger Hedemann & Morten Stender: Island. 105 s.
Kbh 1976. Der er kommet nyere udgaver.

o Kort :
1:750.000 hele landet.
1:250.000 landet i 9 blade, med navneregister bagpå. 
Nordisk Korthandel, Studiestræde 26, 1455 K, 3313 2638. 
Gads Boghandel, Strøget.

3.9. Historie.

o Björn Thorsteinsson: Island. 1985.
Politikens danmarkshistorie, supplementsbind.

3.10.______ Indgangsbønner.

o Kristin H Pétursdôttir: îslensk ættfrædi - Icelandic gene
alogy. 450 s. Rvik 1994.
Bibliografien. Beskriver 1.600 pers.hist. bøger.
Omfattende registre.
Kgl.Bibl: referencesamlingen MEN LZCH ISLE.

o Jôn Helgason: islendingar i Danmörku fyr og siöar. 250 s. 
Rvik 1931.
ca 1000 Islændere som levede og døde i DK til 1931.

God anejagt!

Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H 
2700 Brønshøj

Telefon 3180 0202 
fra sep 3880 0202
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Set Hvor de danser lystigt, 
De leger bal i dag,

Selv Bruno danser trøstigt, 
Men klodset uden smag.


