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Til orientering fra Yrsa.  

  

Få hjælp til din slægtsforskning af frivillige vejledere på Rigsarkivet.  

Hver torsdag fra kl. 10:00 – 14:00 i november måned stiller frivillige deres viden og erfaring til 

rådighed. Torsdage den 1/11, 8/11, 15/11, 22/11 og 29/11.  

Der er også introduktion til arkivdatabasen Daisy på Rigsarkivet.  

Kom og bliv introduceret til Daisy den 13/11 og 27/11. Vi viser dig, hvordan du finder og bestiller 

arkivalier i arkivdatabasen. Og vi ser på, hvordan du kan benytte indscannede arkivalier hjemmefra.  

  

Gratis adgang til ”Slekt og Data” i Norge.  

Hvis du indmelder dig i Danske Slægtsforskere i Danmark, så får du gratis adgang til ”Slekt og 

Data” i Norge. Danske Slægtsforskere og Slekt og Data har nemlig indgået en aftale om fælles 

medlemsskab i begge foreninger.  

Dette indebærer fulde medlemsrettigheder og fordele for alle betalende medlemmer i begge lande, 

bortset fra tilsendt medlemsblad fra søsterforeningen. Bladene kan dog læses i deres helhed på 

foreningernes hjemmesider www.slektogdata.no og www.slaegtogdata.dk.  

For at få adgang til Slekt og Datas hjemmeside og forum skal du registrere dig hos Slekt og Data, 

Norge https://slektogdata.no  Det kan du også gøre via dette link men du skal være registreret som 

medlem af Danske Slægtsforskere for at få det gratis.  

  

Nyt på Arkivalieronline fra den 20. september.  

Fynske skolearkiver, københavnske skifter m.m. Optagelsesprotokoller, skiftedokumenter er bare 

lidt af det materiale der kom på.  

De digitaliserede arkivalier omfatter:  

• Det fynske skole- og fattigvæsen  

• Kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland  

• Københavnske skifter  

• Aarhus Rådstue og Købstadskommune – forhandlingsprotokoller, 

brandforsikringsprotokoller m.m.  

• Stambøger fra Garderhusarregimentet  

• Nørrejyske pastorater og kirkeinspektioner  

• Nye digitaliseringer fra de frivillige fotografer  

______________________________________________________________________________  
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Velkommen  

  

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nye medlemmer - det er Kirsten Lindaa Pedersen. Vi byder 

dig hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at dit medlemskab vil være til gavn og glæde.  

  

______________________________________________________________________________  

  

  

Bøger anbefalet af medlemmer.  
  

Yrsa Holm Kristensen anbefaler bogen ”Mennesker på sindssygehospital” af Jens-Emil 

Nielsen om Sct. Hans, Risskov, Oringe, Viborg, Middelfart, Nykøbing S, Vedsted og 

Augustenborg.   

Har du aner der på et tidspunkt har opholdt på disse steder, så kan du finde mange gode oplysninger 

heri bogen om stederne – måske din ane!  

  

På de gamle sindssygehospitaler var der baller og underholdning, men 

der var også bælter, remme og luffer i sengene til de mest urolige 

patienter. Og madrasser med halm, som hurtigt kunne udskiftes, når 

det var nødvendigt. Og det var det tit.  

Bortset fra berømte personer som P.S. Krøyer, Amalie Skram, Tove 

Ditlevsen har psykiatriske patienter gennem tiden stort set været 

usynlige. Det prøver denne bog at råde bod på ved også at fortælle om 

nogle af de mange såkaldt almindelige mennesker, der har været 

indlagt på et sindssygehospital. Der er mange triste historier og få 

solstrålehistorier.   
  

De indlagte skulle arbejde, ligesom man også skulle arbejde for at tjene til føden, når man var 

”uden for murene”. Vi læser om beskæftigelse af de indlagte. Om behandlingsformerne og deres 

udvikling gennem årene, - ”Det hvide snit”, medicinsk behandling, som sløvede og gav mere fred i 

sindet, men som også kunne have bivirkninger, som f.eks. epilepsi.  Der var elektrochock og 

psykofarmika-behandlinger, som beskrives. Elektrochok behandlingen beskrives af navngivne 

personer, personale og patienter. P.S. Krøyer og Amalie Skram som vel nogen af de mest kendte 

blandt patienterne.  

  

  

Poul-Erik Wimmer anbefaler bøgerne Kongens Brev og Løftet af Martin Davidsen.  

Kongens Brev:   



Et personligt mareridt begynder for kaptajn Tobias Rens, da  han plaget af sorg 

over tabet af sin hustru i 1660 udnævnes til livvagt for en  række 

indflydelsesrige mænd tæt på kong Frederik III.   

Intetanende hvirvles han ind i et storpolitisk komplot af udspekulerede intriger, 

hemmelige møder og mord – med det formål at frarøve adelen dens altafgørende 

magt og skænke kongen det fulde herredømme.   

Kongens Brev foregår i tiden op til en af de mest afgørende epoker i Danmarks- 

historien – enevældens indførelse.  

  

Løftet er anden del i serien om kaptajn Tobias Rens og hans liv og skæbne  i 

1600-tallets Danmark:   

I det herrens år 1657 spreder en hemmelighedsfuld   

morder skræk og rædsel i København. Spændt og eventyrlysten tager den unge  

Tobias Rens intetanende afsked med kæresten Frida for sammen med Frederik  

III's tropper at drage i krig mod svenskerne i Jylland.  

  

  

______________________________________________________________________________  

  

Gå på opdagelse  
  

Gå på opdagelse i en stor søgedatabase.  

På www.genealogiskforum.dk finder du bl.a. en stor søgedatabase, men der er også mange andre 

gode tips på denne side.  

Vælg f.eks. ”Arkivalier og værktøjer”, vælg ”sognefakta” og skriv f.eks. ”Tårnby” (eller hvad sogn 

du ønsker at se) og tryk ”søg”.  

Så ses en spalte med Kirkebøger og en med Folketællinger, som man kan slå op i. Til højre er der 

en lang række med fakta og info om Tåstrup, som man kan gå igennem, men desuden er der øverst 

søgemuligheder og specielle arkivalier – tryk på ”Søgemuligheder”(den øverste er Tårnby på 

Amager den nederste er Tårnby i Præstø Sogn) og en stor database kommer frem for Tårnby Sogn 

med:  

1. Lokale søgninger  

2. Nationale søgninger  

3. Internationale søgninger  

Vælg f.eks. i ”Lokale søgninger”: Tårnby Lokalarkiv Jordemødre 1767 – 1900 og se:  

  

I 1822 blev der bygget et hus til den daværende jordemor for Maglebylille og 

Tømmerup uden for landsbyen, hvilket blev kaldt bygget "på marken".  

Huset blev bygget til Johanne Mortensen, der var enke efter tømrer Eskildsen. 

Hun havde tre børn boende ved folketællingen i 1834: Karen Halmine ugift pige 

på 29 år, som også bliver jordemor først i Sundbyøster senere i huset ved Amager 

Landevej og Tømmerupvej ligesom sin mor, Marie Kerstine på 17 år og Eskield 

Behoni Eskildsen på 14 år.  

  

http://www.genealogiskforum.dk/
http://www.genealogiskforum.dk/


Arkivet har en fuldstændig fortegnelse over jordemødre i Tårnby Sogn fra 1676 til 1908. De er 

opstillet efter, hvornår de er begyndt som jordemoder.  

  

Der er mange andre muligheder på denne side … f.eks. prøv ”Søg efter dine aner – database” og 

vupti så dukker nye muligheder op du kan søge i dem alle:  

  

1700-tallet Konfirmationer i Tårnby Sogn 1736-1788 Skøder 

fra Tårnby Landsby 1761-1937  

Folketællingen 1787 for Tårnby Sogn  

Folketællingerne for Maglebylille 1787-1890  

Svenskere gift i Tårnby Sogn 1701-1892 Ny database!  Jordebog 

for Tårnby 1719  

1800-tallet Folketællingen 1801 for Tårnby Sogn  

Svenskere ansat i Amager Kystvagt 1808 Ny database!  

Døde svenskere i kirkebogen 1823-1861 Ny database!  

Brandtaksation for Tårnby Landsby 1801-1869  

Matriklen fra 1844  

Af- og tilgangslister 1855-1868 Ny database!  

Svenskere i kirkebogen for Tårnby Sogn Ny database!   

Svenskfødte i folketællingerne 1845-1890  

Folketællinger fra Glasværket i Kastrup 1850-1911  

Kolera i Tårnby 1853 - hvem var de, og hvor gamle var de, da de døde?  

Udvandrere fra Amager til Amerika 1868-1902  

Protokol over ansatte på Kastrup Glasværk 1873-1925 - hvor kommer de 

fra, hvordan arbejdede de?  

  1900-tallet Folketællingen 1901 for Tårnby Sogn  

Svenskfødte i folketællingen 1901 Ny database!   

Folketællingen 1911 for Kastrup Ny database!  

  

Der er også ”Huse og gårde” vælg f.eks. ”Abelsminde”:  

  

Lauritz Crillesen, senere Randsholdt (født 1877), fotograferet i 

haven ved Abelsminde i Tømmerup. Han ser ud til at være 

kommet hjem fra jagt. Han har vildt "på tasken" og ledsages af et 

par jagthunde.Lauritz Randsholdt blev i 1901 gift med Anna 

Raagaard og sammen drev de hendes fødegård "Raagaards 

Minde" på Englandsvej i Sundbyvester.   

Gården var beliggende lige overfor Irlandsvej.  

Abelsminde blev udskiftet, dels fra Viberup, dels fra Skelgaarde. Gården blev opført i  1802 

af skibskaptajn Abel, der døde i 1810. I 1840'erne ejedes gården af musiklærer Stein  og 

efter ham af O. Jacobsen, Clemmen Lorentzen og dennes svigersøn Peter Crillesen.  

Abelsminde blev revet ned i 1970.   

  

  

Prøv selv de mange muligheder på de lokale søgninger.  
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Gå tilbage til den store søgedatabase og gå på opdagelse i de ”Nationale søgninger” og i de 

Internationale søgninger.  

    

F.eks. vælg i Internationale søgninger ”Tyskland Gravsten” og skriv ”Holm” i listen til venstre i 

”Name”, vælg ”Holm”, tryk på ”Arps Mary Holm”.  

   

  Friedhof Tellingstedt (Dithmarschen)   Auf dieser 

Grabstelle sind verzeichnet:   Arps, Jonny * 1908, + 1980  

  Arps, Mary (geb. Holm) * 1911, + 1999  

 Salewski, Dieter * 1947, + 1991  

  

Der er et utal af muligheder i disse søgedatabaser…..   

f.eks. i ”Alle arkivalier” i ”Arkivalier og værktøjer”, skriv et navn og årstal, så søger du i alt dette 

(eller enkelte dele hvis du sætter kryds):  

 
 Afskrifter af arkivalier Scannede arkivalier Papir og mikrofilmede arkivalier  

 
   Digitale systemer Arkivskaber Forskningsdata.  

 og ”Stednavne” er også en fin database – ja, det er bare at gå i 

gang.  

  

Der er nye muligheder på kbhbilleder.dk: Søg efter fotos og se på kortet, hvor i København de 

er taget. Sammenlign nye og historiske kort.  

Det bliver langt lettere at finde rundt på kbhbilleder.dk. Med mobilen i hånden kan du fremover stå 

på et hvilket som helst sted i København og hurtigt få indblik i hvordan netop dette sted har set ud 

gennem tiden.  

Kbhbilleder.dk, der rummer tusindvis af historiske fotografier, er nemlig blevet udvidet med et kort, 

der gør det let at se, hvor de mange fotografier er taget.  

  

Nu kan du:  

- Find historiske fotos ud fra hvor du selv befinder dig i København  

- Søg efter fotos og se på kortet, hvor i byen de er taget  

- Sammenlign nye og historiske kort med en tidslup  

- Se fotos fra et valgfrit årti placeret på et kort fra samme tid  

  

Se de nye muligheder og find kortet på kbhbilleder.dk.   

  



  

  

Tryk på kortet, gør det større ved at 

rulle hjulet på musen og vælg det 

område du vil se f.eks. som her 

Utterslev Torv..  

  

  

Tryk på de røde prikker og billeder  

kommer frem fra området f.eks. som  

her med dette fra Utterslev Torv 53,  

tryk igen på billedet og det bliver i  

stor størrelse med beskrivelse: Bondehuse ud til brev vej. Tv. skilt  Med ”Mejeriet Granlys 

Udsalg”.  

  

Gå selv på opdagelse i de nye muligheder.  

  

Politiets efterretninger 1867-1930 er nu på nettet.  

Københavns Politi udsendte fra 1867 næsten dagligt efterretninger til alle landets politikredse. 

Efterretningerne indeholdt oplysninger om personer, der var efterlyst med grundige beskrivelser af 

de efterlystes fysiske fremtoning for, at det lokale politi kunne genkende dem, hvis de skulle 

befinde sig i deres område.  

Efterretningerne indeholder oplysninger om alle landets efterlyste, ikke kun dem, der var efterlyst 

af Københavns Politi. Alle typer af efterlyste personer. Det kan f.eks. være:  

  

• Værnepligtige, der er udeblevet fra tjeneste  

• Alimentanter, dvs. barnefædre, der skyldte børnebidrag  

• Personer, overgivet til fattigvæsnet  

• Udviste af landet  

• Løsladte, anholdte og afleverede personer til fængslerne  

• lister over tabte og stjålne genstande, de såkaldte koster  

• ligfund, dagsbefalinger, vigtige nye love og andre oplysninger af betydning 

for politiet  

I perioden 1877-1903 er der også lister over prostituerede i København. Det var prostituerede, der 

enten var ind- eller udskrevet som offentlige fruentimmere, var kommet til eller havde forladt 

København eller var dømt for overtrædelse af prostitutionslovgivningen.  

For hver person indeholder efterretningerne som regel navn, alder, fødested, den begåede 

forbrydelse og eventuel straf. Fra 1890erne begyndte politiet også at bringe fotos af de efterlyste 

personer.  

  



Gå ind på www.kbharkiv.dk og vælg ”Søg” i øverste felt, vælg ”Søg i indtastede kilder”, vælg 

”Avanceret søgning”   

Du kan søge i efterretninger på tværs af år og nummer. Prøv at fritekstsøge på et navn ved at sætte 

citationstegn omkring, som f.eks. her "Alfred Herman Jacobsen".  

Sæt kryds i ”Politiets Efterretninger”    

 

 

Der kommer 4 frem med navnet fra forskellige år.  

Vælg f.eks. denne fra 1919 og tryk på ”Til kilden”  

(men se også hvad de andre indeholder om ham fra de andre år)  

  

  

Tryk derefter på det grønne felt ”Efterretning”  

  

Så kommer det originale blad frem med både billeder og tekst 

fra den 6. oktober 1919.   

  God 

fornøjelse 

fra Yrsa  

______________________________________________________________________________  

  

  

  

  

Udfyld felterne og tryk ”Søg”   
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Medlemsaftener i november/december 2018.  
  
Tirsdag den 6. november 2018 - Medlemmernes egen aften.    

ÅBENT om dagen kl. 13:00 – kl. 16:00 for vore medlemmer samt åbent hus arr.   

LUKKET OM AFTENEN  

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.  

  

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen er nu havnet der hvor Glostrup Arkiv holder til, så derfor 

holder vi begge åbent hus fra kl. 13:00 til kl. 16:00 i vore lokaler i Byhistorisk Hus, Hovedvejen 

134, Glostrup. Kom og se hvad vi laver i en slægtshistorisk forening og oplev samtidig hvad man 

kan finde på et lokalarkiv.   

Har I data om f.eks. jeres bedste- eller oldeforældre, så tag det med og lad os se, hvad vi kan finde 

og få en snak om, hvordan I selv kan komme videre. Og hvem ved – måske finder du en spændende 

historie!       

  

Tirsdag den 13. november 2018 - 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.  

  

”Hjælp til selvhjælp”. Som noget nyt vil vi i dag (for dem der har lyst) sætte os sammen med Hans 

Mølgaard om emnet: Politiets efterretninger. Så tag jeres PC med og lad os prøve at gå det igennem 

og udveksle erfaringer.  

  

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:00   

Foredrag af Michael Dupont: Regnskaber og mandtal.  

Før 1814 er rigtig mange kirkebøger gået tabt. Hvad gør man så, når man vil finde sine forfædre? 

Man kan bl.a. finde oplysninger om personer og familieforhold i arkivalier som regnskaber og 

skattemandtal, der kan være bevaret meget langt tilbage i tiden. Og de er slet ikke så kedelige, som 

de lyder!  

Hvad indeholder disse kilder og hvordan bruger man dem? Det er nogle af de spørgsmål, der vil 

blive besvaret under foredraget. Desuden vil vi se nærmere på, hvordan man finder arkivalierne i 

Daisy og i AO.  

  

Tirsdag den 27. november 2018  

Temaaften – Opfølgning af foredraget med Michael Dupont..  

  

Tirsdag den 4. december 2018     

Juleafslutning med gløgg og æbleskiver, julesang, quiz og gevinster.  

______________________________________________________________________________  

  

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

______________________________________________________________________________  

  

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.  

Formand Yrsa Kristensen http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm 

telefon nr. 43 44 97 41  

Kasserer Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm 

telefon. 24 23 77 56  

http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm
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Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk  

  

----------------------------------------------------  

Dette nyhedsbrev er udsendt den 21. oktober 2018.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af november 2018.  

_____________________________________________________________________________________________  


