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________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem - det er Lisbeth Andersen.
Vi byder dig hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at dit medlemskab vil være til gavn og
glæde.
________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa.
Tirsdag den 24. april 2018 har vi udebesøg til Nyboder.
Vi skal se Nyboders Mindestuer: Særarrangement kl. 17:00 indeholdende en rundvisning i
mindestuerne, smagsprøver på forskellige drikkevarer med relation til Nyboder og Christian 4. og
en quiz hvor viden om blandt andet Nyboder og Christian 4. vil blive testet.
Vi mødes kl. 16:55 ved Sankt Pauls Gade 24.
Der er et begrænset antal pladser, så det er ”først til mølle”. Tilmelding til Yrsa Holm Kristensen
senest den 10. april.
Har du noget i gemmerne, som du overvejer at digitalisere?
I løbet af 2018 åbner et digitaliseringsværksted i Stormgade 20. Det er et såkaldt makerspace eller
historisk værksted, som vi (Kbh. Stadsarkiv) driver sammen med Københavns Museum,
Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.
Værkstedet bliver en del af makerspacet STORM20, som også huser mange andre aktiviteter. Det er
hensigten at værkstedet har åbent en fast dag om ugen.
I digitaliseringsværkstedet vil du kunne medbringe dine ældre fotografier, dokumenter og evt. film
og lyd, fra egne gemmer og få hjælp til at scanne eller digitalisere. I værkstedet vil du kunne låne
udstyr og få hjælp, tips og gode råd og alt fra formater til langtidsopbevaring af det digitale
materiale.

Håndværkere i København.
Nu kan protokoller fra 42 københavnske håndværkerlav ses på nettet i Kildeviseren – find
medlemmer af lavene fra 1565-1982. Ialt 356 protokoller, samt et tværgående navneregister.
Gå ind på www.kbharkiv.dk vælg SØG og vælg Lav under ”Kilder på nettet”
Start med at vælge et lav. Vælg derefter protokoller eller registre. Tallet i registret er et sidetal til
protokollen. Nogle fag tilhørte et lav, der ikke hedder det samme som faget. Brug listen nederst på
siden hvis du er i tvivl om, hvilket lav du skal lede under f.eks. Bøssemagere (se under Smedelavet)

Der findes også et navneregister til lavene 1565-1863
Registret går på tværs af lavene, men dækker ikke alle protokoller. Registret er alfabetisk efter
personens fornavn eller efternavn. På kortet, under personens navn, står lavets navn, protokollens
nummer og sidetal.

Historiske Dage 2018.
Husk der er ”Historiske Dage” i Øksnehallen den 10. og 11. marts 2018. Se program og priser på
www.historiske-dage.dk
______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Find Skifter f.eks. i København.
Brug både Navneregister, Forsegling/Registrering og Behandlingsprotokol.
Gå i Arkivalieronline, vælg ”Find din slægt” rul ned og vælg ”Skifter fra København”.
Vælg som det første ”Navneregister: Hovedregister (1862-1970)” og find det ønskede årstal f.eks.
”1904” samt det ønskede navn f.eks. Louise Marie Hansen, enke (se opslag 148)

Der står noteret: 2/609-2L(d.v.s. vi skal finde Forseglings/Registrerings protokol 2 nr. 609.)
Gå tilbage under Skifter i København og
vælg
”Forseglings- og Registreringsprotokol 1863
– 1943”, vælg ”1904 2L 2A 1906 2L 2A” og
find nr. 609 (her opslag 146 side 296).

Der står nederst 299 d.v.s. at sagen fortsætter
på side 299.

På side 299 står igen nr. 609 og det er en
fortsættelse fra side 296

Sagen får videre på side 300 og 301 og man ser
at der til sidst står: Beh.p.71

Så går man igen tilbage under Skifter i København og vælger ”Behandlingsprotokol (1863 – 1943)”
for at se …..Hvem skal have hvad?
Vælg igen 1904 2L 2A 1906 2L 2A og find side 71, som der stod nederst på forrige opslag (det
er opslag 38)

Her ses fordelingen på nr. 609 med reg. 296 efter
enke Louise Marie Hansen og sagen fortsætter
over på side 72.
Prøv selv, efter denne oversigt, med jeres egne
data (årstal og navn) at finde skifter i København
eller i hele landet.

Har du aner i Esbjerg?
Prøv ”Esbjerg Borgerdatabase” der indeholder borgere, der er optaget i skattemandtalslisterne fra
1899, 1904, 1906, 1909, 1914, 1917, 1919 og 1924. Databasen indeholder oplysninger som adresse,
fødselsdato, fødested, tidligere bosættelse, arbejdsmæssige stilling, samt meget mere om hver
borger. Da bøgerne indeholder udførlige optegnelser over alle indbyggere i Esbjerg, er de et
enestående lokalhistorisk kildemateriale. Gå ind på:
http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/borgerdatabaser/esbjergborgerdatabase1919/simpel-soegning.aspx og vælg årstal i indholdsfortegnelsen til venstre.

Tryk på ”Vis detaljer” og
få flere informationer.

Hvis man har fundet en
person i f.eks.
Borgerdatabasen 1919, men ikke i Borgerdatabasen 1924, kan man for skattepligtige personers
vedkommende anvende skattenummeret til søgning i databasen
”Fraflyttede og døde”, som også vælges i indholdsfortegnelsen til venstre. Her kan der
være oplysning om hvortil en person Hvis man har fundet en person i f.eks. Borgerd er
flyttet.

Prøv også ”Trykte Skattebøger” i indholdsfortegnelsen til venstre.
For Esbjerg kommune dækker databasen perioden 1892-1956 og for Jerne kommune i perioden
1929-1944.
God fornøjelse fra Yrsa
______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i marts 2018.
Tirsdag den 6. marts 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.
Tirsdag den 13. marts 2018
Generalforsamling kl. 19:00.
Tirsdag den 20. marts 2018
Foredrag af Per Andersen: Mediestream.
Per Andersen vil fortælle om Mediestream samt komme med eksempler på og demonstration af
hvad man kan.
Tirsdag den 27. marts 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.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________
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