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Nyhedsbrev august 2016  

  

  

  

______________________________________________________________________________  

  

Velkommen til vores første aften efter 

sommerferien.  
  

Så tager vi nu hul på en frisk sæson med slægtsforskning.  

Tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 åbner vi igen dørene i  

vore lokaler på Sydvestvej, og vi starter som sædvanlig den dag  

med gratis kaffe/te.  

Vi indleder denne første aften som ”Medlemmernes egen aften”, hvor alle vil have mulighed for at 

fortælle om deres slægtsforskning i sommerferien.  

  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efterårets foredrag:  

  

1. Den 27. september 2016. Hans Peter Poulsen viser/fortæller om skolearkiverne.  

  

2. Den 25. oktober 2016 Mette Gundel fortæller om Bødler, natmænd, rakkere og kæltringe.  

  

3. Den 15. november 2016 udebesøg til Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 kl. 16:00.  

  

4. Den 6. december 2016 Juleafslutning.  

  

Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt hver måned, hvor hele programmet for måneden 

omtales.  

Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra tirsdag den 6. september 2016.  

  

Bestyrelsen/Yrsa Holm Kristensen, formand.  

  

______________________________________________________________________________  

  

Velkommen  

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået nye medlemmer og det er Helle Jensen, Winnie Aagaard, Per Jan 

Andersen og Torben Pøhler. Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres 

medlemskab vil være jer til gavn og glæde.  

______________________________________________________________________________  

  



Gruppen mødes: Tirsdag d. 13. september, 4. Oktober, 1. November samt 4 gange i 2017.  

  

Gotisk Studiegruppe skal arbejde med gennemgang af bogen:  

 

Vi ser på alfabeter, små bogstaver, skriveøvelser (frivilligt, men kan anbefales) samt, hvilke 

emner www.gotisk.dk kan tilbyde.  

  

Jeg vil introducere/lede gruppen, men der er tale om et fælles arbejde og ikke undervisning.  

Gruppen skal arbejde med fælles opgaver og tekster, men der vil ikke være mulighed for at få hjælp 

til egne tekster.   

Her henvises til andre medlemmer i foreningen ved tirsdagsmøder.  

  

Glæder mig til vi ses. Annie  

______________________________________________________________________________  

  

Til orientering fra Yrsa  

Nyhedsbrevet  

Vedrørende vores nyhedsbreve på hjemmesiden, så vil det sidste år blive fjernet fra siden om en 

måned. Hvis I ønsker at tage kopi af disse, skal dette gøres inden udgangen af september måned. De 

vil så blive lagt på igen lidt efter lidt, men hele tiden sådan, at ca. et år mangler.  

Men i øvrigt ligger alle nyhedsbrevene også i en mappe i foreningen, så for vore medlemmer kan de 

ses der.  

Grunden til fjernelsen er: ”At flere (der ikke er medlem af vores forening) har oplyst, at de meget 

gerne vil have vores nyhedsbreve, men at de ikke behøver at være medlem af vores forening, da de 

kan tage dem fra vores hjemmeside.”   

Vi vil selvfølgelig gerne dele vor viden, men vi skal også bruge medlemmer der betaler kontingent, 

så vores forening kan fungere med foredrag m.m., og nyhedsbrevene er jo først og fremmest 

beregnet til vore medlemmer.  

  

Alle fynske dødsattester op til 1940 er nu tilgængelige på nettet.  

Slægtsforskerforeningen DIS-Odense har digitaliseret mere end 250.000 billeder af alle fynske 

dødsattester frem til 1940. Billederne er lagt ud på Rigsarkivets hjemmeside og kan søges via Daisy 

samt på Arkivalieronline, hvor de ligger under ”Find din slægt”.   

  

Tyske kammerkancelli er nu på Arkivalieronline.  

Nu kommer der flere arkivalier om Sønderjylland og hertugdømmerne på Arkivalieronline - denne 

gang fra centraladministration i København. Det er kammerkancelliets resolutionsprotokoller med 

tilhørende bilag fra perioden ca. 1700-1848.  

Resolutionsprotokollerne indeholder beslutninger i de sager, som kammerkancelliet behandlede. Ofte 

var det sager, som var rejst af lokale embedsmænd, og som omhandlede lokale forhold. I de mange 

oplysninger finder du derfor både den store såvel som den lille historie.  



Du finder de digitaliserede arkivalier under temaerne Sønderjylland og Hertugdømmerne og Øvrige 

samlinger i samlingen Tyske Kammerkancelli 1770-1848.  

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.  

  

Arkivalieronline husker nu tidligere åbnede sider.   

Hvis du accepterer cookies fra Rigsarkivet, husker Arkivalieronline nu de sidste 10.000 sider, du har 

benyttet i nyere browsere, som du måske allerede har bemærket. I ældre browsere er grænsen på 

huskede sider 400. Tidligere besøgte sider er markeret med grøn i billedviseren.   

Valgbokse på sider med bl.a. kirkebøger er ændret, så det nu er muligt at vælge indhold i boksene 

mere intuitivt, og så listen med indhold altid afspejler de gjorte valg.   

  

Journaler med registre fra Handelsministeriet 1909-1940 og Ministeriet for Offentlige 

Arbejder 1850-1940 er nu på Arkivalieronline.  

I dag kender vi de to ministerier som Erhvervsministeriet og Transportministeriet. Journalerne er 

søgeindgang til ministeriernes sager, og hovedemnerne er handel og søfart, kanaler og havne, veje, 

færger og jernbaner.  

Det er kun protokollerne og de tilhørende registre, der nu er blevet digitaliseret, men hermed er der 

givet let adgang til at få et overblik over sagerne og deres indhold. Sagsakterne skal forsat bestilles 

og benyttes på en læsesal. Find materialet på Arkivalieronline i samlingen Erhvervsministeriet og 

Transportministeriet under temaet ”øvrige samlinger”.   

  

Journaler og kopibøger.  

Der kan nu også ses flere søgemidler som journaler og kopibøger fra Aalborg Stiftamts arkiv. Under 

”øvrige samlinger i samlingen Amter og len”. Materialet er fra perioden efter 1848. Søgemidlerne 

kan benyttes til finde konkrete journalsager på de forskellige områder, som amtmanden varetog i 

kraft af sin rolle som centraladministrationens øverste repræsentant uden for hovedstaden.  

Det betyder, at søgemidlerne f.eks. er indgangen til sager vedr. justitsvæsen, fattig- og skolevæsen, 

skifte og overformynderi, udskrivningsvæsen og landvæsenskommissionssager. På det familieretlige 

område er der sager vedr. bl.a. faderskab, skilsmisse og adoption.  

Du kan bruge Stiftamts kopibøger og journaler til at forberede dit næste besøg på læsesalen. Ved 

hjælp af disse søgemidler kan du finde journalnummeret på den eller de sager, som du gerne vil 

benytte. Det kan fx være sager vedrørende faderskab, skilsmisse eller adoption. Ud fra 

journalnummeret kan du forudbestille journalsagen i Daisy.  

  

  

Navneregistre og andre søgemidler nu på Arkivalieronline  

Du kan finde dem alle på under temaet ”hjælpemidler” og i øvrigt, hvor det er relevant, f.eks. i 

forbindelse med kirkebøger og skiftesager. I de registre og søgemidler, der nu bliver uploadet, kan du 

bl.a. finde:   



  

• Navneregistre til sønderjyske personregistre  

• Navneregistre til kirkebøger  

• Navneregistre til borgerskaber  

• Godsskifteregistre  

• Registre til Landhusholdningsselskabets arkiv  

• Hjælpemidler fra Rigsarkivet  

  

Folketællingen 1940.  

HELE folketællingen 1940 er nu tilgængelig på Arkivalieronline.  

  

HUSK dit sundhedskort, når du skal besøge Rigsarkivet.  

Fra 1. juni er der indført en ny ordning. Du skal nu indscanne dit sundhedskort ved ankomst til 

læsesalen, i stedet for at skrive dig ind i læsesalens besøgsprotokol.  

Første gang du besøger læsesalen, skal du have billede-ID med, så du kan blive oprettet i systemet.  

  

HUSK Slægtsforskerdag 2016  lørdag den 5. november 2016 i Herlev medborgerhus. Tema er 

”Forfædrenes transportmuligheder”.   

Se program og tilmelding på: www.genealogi-kbh.dk  

______________________________________________________________________________  

  

Gå på opdagelse  

  

Brandforsikring/Brandtaksationer  

Hvis man leder efter Brandforsikring/Brandtaksationer efter 1872 for f.eks. Brønshøj, Glostrup, 

Rødovre m.v., så skal man gå ind og bestille i Daisy.  

Men det findes et sted, som man måske ikke lige tænker sig. I arkivskaber skriver man nemlig  

Frederiksberg Branddirektorat og i år skrives 1857-1903, hvorefter der vises 2 svar:  

  

1903-1956 Branddirektoratet for Frederiksberg 1857-

1903 Frederiksberg Branddirektorat  

  

Se begge igennem og bestil så videre hvad man har brug for.  

Prøv også at skrive branddirektorat i arkivskaber og registratur i arkivserie, så kommer en lang liste 

frem, som kan ses på nettet.  

  

Søger man efter ”kassebørn”.  



De findes under Den Kgl. Opfostringsstiftelse fra 1771 til 1804 og under Den Kongelige Fødsels- og 

Plejestiftelse fra 1804 til 1806.  

Gå i Daisy og skriv i arkivserie: Protokoller over kassebørnene.  

  

Danske emigranter.  

Lille database taget fra Københavns Politi optegnelser af mennesker udvandrer fra Danmark til byer i 

Riley County. Datoen er den for emigrant registrering, ikke nødvendigvis den dag han / hun sejlede.   

www.rootsweb.ancestry.com/~ksriley/danes.html  

 
  o.s.v.  

Billeder fra Familie Journalen.  

Find billeder fra personers mærkedage f.eks. runde fødselsdage, jubilæum m.m. fra 1913, 1914, 

1915, 1916, 1917, 1918 og 1920 fra Familie Journalen på privat hjemmeside. Gå ind på 

www.steenthoustrup.dk   

  

Hvis man vil søge på f.eks. et navn, en by m.v., så vælg 

først årstallet f.eks. 1919 del 1, tryk på navneliste 1919,1, 

tryk på  Ctrl plus f og der kommer så et søgefelt frem, skriv 

f.eks.   

København, og alle dem med 

København vises.  

  

F.eks. ses: “nr. 15 Adolphine Due,  Laur. Skausgade 5, København”.   

Man ser så nummeret på billedet  (15) og kan tælle sig frem til per- sonen på billedvisningssiden, 

som den 8. juni fyldte 75 år.   

Man kan selvfølgelig også bare se alle billederne igennem ved at trykke manuelt frem på billedsiden.   

D.S.K., Sønderborg Amtskreds: Medlemskartotek (1936 - 1950)  

Find dine aner i medlemslisten af foreningen for dansksindede sønderjyske krigsdeltagere 19141918, 

som står opført i navneorden.   



Gå ind på: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/132/762933/18343565  

Vælg, navn A-JU eller JØ-Å. F.eks. A-JU, opslag 14, Chresten Peter Andersen og få mange gode 

oplysninger samt evt. billeder. På næste opslag ses hver gang personens egen underskrift.  

 

  

Vejle Stadsarkiv har 4. juni 2016 åbnet ny hjemmeside med byrådssager fra 1865 og frem.  

En guldgrube af viden om det lokale demokrati i Vejle. Gå ind på www.byraadsarkivvejle.dk I 

gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Oversvømmelse, 

tuberkulose, bolignød, hundeskat og mange andre historier fra Vejles historie kommer nu frem i 

lyset. ”Det er simpelthen en guldgrube af kildemateriale, der viser, hvordan det lokale demokrati og 

Vejle har udviklet sig gennem tiden”, siger Uffe Thyssen, afdelingsleder på Vejle Stadsarkiv. ”De 

gamle sager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle”, og 

der vil løbende være en tilvækst af sager.  

  God fornøjelse fra Yrsa  

______________________________________________________________________________  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Medlemsaftener i september 2016  
  

Tirsdag den 6. september 2016 - 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. september 2016    

1. møde: Gotisk studiegruppe med 8-10 personer med Annie Aabin samt  

Gruppe med Hans Mølgaard ”Spørgetime i lægdsruller”   

  

Tirsdag den 20. september 2016 – 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 27. september 2016 kl. 19:00       

Foredrag af Hans Peter Poulsen - Skolearkiverne         

Skolernes arkivalier giver oplysninger om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et 

overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.  

  

______________________________________________________________________________  

  

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

______________________________________________________________________________  

  

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.  

Formand Yrsa Kristensen flyr(snabela)mail.tele.dk telefon nr. 43 44 97 41  

Kasserer Annie Aabin annie(snabela)dkdata.dk telefon. 43 64 44 69  

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv(snabels)forum.dk  

  

---------------------------------------------------- Dette 

nyhedsbrev er udsendt den 28. august 2016.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 25. september 2016  

_____________________________________________________________________________________________  


