
Slægtshistorisk Forening for 

Vestegnen  

Nyhedsbrev nr. 3, 2018  

  

  

________________________________________________________________________________  

  

Til orientering fra Yrsa.  

  

Sommerhilsen fra bestyrelsen  

Forårets møder er ved at være slut og dette er det sidste nyhedsbrev inden vi alle går en dejlig lang 

og forhåbentlig varm sommer i møde.  

Den første mødeaften efter sommerferien bliver tirsdag den 4. september og det er vort håb, at 

mange af vore medlemmer fortsat vil møde op på vore medlemsaftener.  

  

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer  

og på glædelig gensyn til september.  

  

  

  

Vores generalforsamling og 15 års fødselsdag.   

Der var desværre flere afbud bl.a. på grund af sygdom, men der var mødt 26 friske medlemmer op 

og generalforsamlingen foregik stille og roligt (som den plejer). Der er sendt referat ud.  

  

  

  

Vi sluttede af med kaffe  

og 2 flotte lagkager.  

   

  

  

  

  

  
  



Efter den seneste generalforsamling fik bestyrelsen følgende sammensætning:  

Formand Yrsa Holm Kristensen tlf. 43 44 97 41 flyr@mail.tele.dk  

Næstformand Hans Mølgaard tlf. 24 81 74 20 hans.molgaard.markvej@gmail.com  

Sekretær Benny Klitbo (sekretærposten deles ml. Benny/Hans) tlf. 40 28 65 00 

klitbo@post.tele.dk  

Kasserer Annie Aabin tlf. 24 23 77 56 annie@dkdata.dk  

Bestyrelsesmedlem Elly Tidex tlf. 50 80 04 35 ellytidex@gmail.com 

Suppleanter:  

1. Poul-Erik Wimmer tlf. 23 64 13 96 poulwimmer@hotmail.com  

2. Jette Badstue tlf. 22 32 83 89 jbad@hotmail.dk  

  

Den 15. marts kom der nyt ind på Arkivalieronline.  

Arkivalier fra sjællandske og nørrejyske godser.  

Det er kun nogle af arkivalierne fra godsarkiverne, der nu er på Arkivalieronline. Det drejer sig bl.a. 

om godsregnskaber, fæstebreve, fæsteprotokoller og jordebøger. De findes under Øvrige samlinger: 

Godser, baronier, grevskaber og stamhuse. Du kan her se en oversigt over materialet:  

Oversigt over sjællandske godsarkiver, online marts 2018  

Oversigt over nørrejyske godsarkiver, online marts 2018  

  

Enkelte arkivalier fra Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen.  

De findes under Find din slægt: Skifter fra København og under Skifter, hele landet.  

   

Flere dødsattester, jordmoderprotokoller, tyendeprotokoller m.m. som de flittige fotografer nu har 

sørget for bliver tilgængeligt.   

De findes under Find din slægt og Øvrige samlinger. Du kan her se en oversigt over materialet:  

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, online marts 2018  

  

Andre foredrag.  

Redaktør Bjarne Larsen i Hedeboegnens slægtsforskerforening lægger foredragene fra foreningerne 

i vores nærområde ind på deres hjemmeside. Gå ind på www.hedeboslaegt.dk vælg ”Kalender” og 

”Andre foredrag”, hvis du vil se listen og evt. ønsker at deltage.  

________________________________________________________________________________  

  

  

Gå på opdagelse  
  

Gå på opdagelse i Bertel Thorvaldsens brevarkiv.  

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Sjaellandske-Godsarkiver-1.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Sjaellandske-Godsarkiver-1.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Noerrejyske-Godsarkiver-1.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Noerrejyske-Godsarkiver.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Noerrejyske-Godsarkiver.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Digitaliseret-materiale-fra-Rigsarkivets-frivillige-fotografer-marts-2018.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2018/03/Digitaliseret-materiale-fra-Rigsarkivets-frivillige-fotografer-marts-2018.pdf
http://www.hedeboslaegt.dk/
http://www.hedeboslaegt.dk/


Find spændende personer her i en lang navneliste – hvor både kendte og ukendte personer figurerer. 

Flere findes med billede og de fleste er der bilag til. Gå ind i http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk 

vælg ”Personer” og vælg f.eks. J. Berg:  

 
  

Der findes også breve - se f.eks. Johane Sommer, en syerske der beder om hjælp:  

Johane Sommer kontaktede Thorvaldsen pr. brev sandsynligvis i 

tidsrummet efter hans tilbagekomst til Danmark 17.9.1838 og før hans 

død 24.3.1844.  I et udateret brev beder hun ham om at købe et lille 

syarbejde af hende for på den måde at understøtte hende.  

Hun er højst sandsynlig identisk med den Johanne Frederikke Sommer, 

der er registreret ved folketællingerne over København i 1840 som 

Johane Frederikke Sommer, 39 år, erhverv: Skrædersyening, 1845 

Johanne Fredericke Sommer, 42 år, erhverv: Haandarbeider og 1850 

som Johanne Sommer, 48 år, erhverv: ernærer sig med syning.   

Af disse reg. fremgår det, at hun er ugift og ernærer sig ved syning.  

  

  

  

  

Hendes brev findes også her både som original dok. og som afskrift.  

J. Berg var skomagermester og udførte skomagerarb ejde for  

Thorvaldsen. Han er sandsynligvis identisk med den Johan Berg, der  

henvises til i Folketællingerne over København1840 (39 år), 1850 (51  

år), i begge indførsler registreret under navnet Johan Berg.   

  

De 2 dok. kan ses både som afskrift og som origin al dok. Her vises det  

ene som original dok. og det andet som afskrift.   

  

  

  

  

  

  

  

http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/
http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/
http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/


 

Hvor findes arkivalier til slægtsforskning i Nyboder?  

Bl.a. på Arkivalieronline, vælg ”Øvrige Samlinger”, vælg ”Militær og forsvar” og vælg ”Register 

til husbog over Nyboder 1721-1797”.  

 

  

Du kan også se en optegnelse over beboere under adresser - vælg ”Husbøger over Nyboders 

beboere 1732-1924”. Vælg f.eks. 1894-1922 og se f.eks. oplysninger over beboerne i Svanegade 

no.  

5B (opslag 129).  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

Under A ses bl.a. at Anders Terkelsen og    

Anders Dreijer findes på Fol. (side) 79.   

Gå tilbage og vælg ”Husbog over Nyboder 1721 - 1797 ”. Slå op på side 79 (opslag 43) og her ses  
bl.a. Anders Terkelsen og Anders Dreijer.   



 
  

  

  

Vil du udforske 51.423.386 billeder, genstande, bøger m.m. fra hele Europa.  

Så gå ind på www.europeana.eu Tryk på ”Samlinger” og vælg f.eks. ”Photography” rul ned og tryk 

f.eks. på ”1.248.575 billeder”. Du kan til venstre yderligere vælge – sæt f.eks. hak i ”Billeder  

1.248.575” og åbn. Sprog og sæt hak i ”Dansk (32.667)”.  

Så kan du rulle ned ad eller søge – du kan trykke på billederne. Prøv dig frem, der er så mange 

muligheder – der er bl.a. mange personbilleder og kort fra Danmark og andre lande.  

  

  God fornøjelse fra Yrsa  

  

  

  

  

  

  

Medlemsaftener i april/maj 2018.  
  

Tirsdag den 3. april 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/


Tirsdag den 10. april 2018 - Temaaften  

Uffe Poulsen fortæller: Forbrydere i familien.   

  

Tirsdag den 17. april 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 24. april 2018 Udebesøg til Nyboder. (tilmeldingsfrist 10. april) HUSK 

der er lukket i foreningen denne aften.  

Vi mødes kl. 16:55 ved Sankt Pauls gade 24, 1313 Kbh.K  

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.  

  

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19:00.  

Afslutning af forårssæsonen med smørrebrød. (bestilling af smørrebrød senest den 17. april på den 

vedhæftede smørrebrødsseddel.)  

  

Lørdag den 26. maj - Skovtur til Museet for Søfart i Helsingør. Tilmeldingsfrist 

1. maj (program er vedhæftet mailen.)  

  

  

  

  

______________________________________________________________________________  

  

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  

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv@forum.dk  

  

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

nyhedsbrev er udsendt den 26. marts 2018.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af august 2018.  

_____________________________________________________________________________________________  

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

