
Slægtshistorisk Forening for 

Vestegnen  

Nyhedsbrev nr. 4, 2018  

  

  

______________________________________________________________________________  

  

Til orientering fra Yrsa.  

 
Sommeren er ved at være slut  og dette er efterårssæsonens første nyhedsbrev.   

  

Den første mødeaften efter sommerferien er 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 efterårssæson.  

  

Vi tager nu hul på en frisk sæson med slægtsforskning og starter som sædvanlig den første dag med 

gratis kaffe/the.  Det sidste nummer af medlemsbladet ”Slægtsforskeren” nr. 1 for 2018 var det 

sidste blad der blev udleveret til SSF`s medlemmer, herefter er det kun dem der er medlem af DIS-

Danmark (nu Danske Slægtsforskere) der vil modtage bladet.  

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

fortælle om deres slægtsforskning og oplevelser i sommerferien.   

  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efterårets foredrag:   

Tirsdag den 25. september 2018 Aksel Kramer: Kartoffeltyskerne myter og fakta!  

Tirsdag den 23. oktober 2018 Carsten Egø Nielsen: Pigerne på Sprogø  

Tirsdag den 20. november 2018 Michael Dupont: Regnskaber og mandtal.  

  

HUSK   

Tilmelding til udebesøg i Københavns Skomagerlaugt den 11. september til Elly Tidex senest den 

6. september. Vi kan højst være 20, så det er med at være hurtig med tilmelding.  

HUSK  at der er lukket i foreningen om aftenen.  



Hedeboegnens Slægtsforsker Forening samler vore foredrag samt de andre slægtsforskerforeningers 

foredrag i vores nærområde på deres hjemmeside.  

Så hvis du vil se hvad der er af foredrag i vores nærområde gå ind på:  

http://hedeboslaegt.dk/wordpress/hjemmesider-om-sl%C3%A6gtsforskning/foredrag-

efteraaret2018/  

Flere detaljer – samt oplysninger om tid og sted finder du på foreningernes hjemmesider.  

  

Uffe Poulsen viste/fortalte den 10. april om ”Forbrydere i Familien”. Flere spurgte senere om 

adresser til flere af opslagene, så dem får I her:  

  

• Kirkebøger og Folketællinger   sa.dk  
• PolitiEfterretninger   kbharkiv.dk  
• Gamle aviser   mediestream.dk  
• Historiske kort på nettet   hkpn.gst.dk  
• Dagens matrikelkort og –oplysninger  ois.dk  
• Danmark set fra luften   kb.dk/danmark set fra luften  
• Arkivdk   arkiv.dk  
• Rudersdal Museum  museer.rudersdal.dk  

  

  

Og naturligvis Google, skriv f. eks.   

”Postkort” ”Strandmøllehuse”  og 

billedet kommer frem.  

  

  

Fortællinger om kriminelle i 1800-tallet.  

Hvis du vil læse små kriminalhistorier så gå ind på http://kriminahistorie.dk vælg f.eks. ”ægtemand 

i overskud” som starter således:  

  

I december 1867 bliver husmand Mads Hansen skudt med en haglbøsse og falder i Vester Nebel å. Da han  

falder om i åen udbryder han: ”Ah, ja, ja”. Gerningsmanden er blevet lovet betaling for at begå mordet.  Det 

er Mads’ hustru der vil betale for mordet, og det vil hun, fordi hun elsker dragonen Hans Christian   

Hansen højere end Mads……..  

  

Turen til Nyboder.  

Der var desværre en del afbud til turen, men det var en rigtig god tur vi havde, så det var synd for 

dem der ikke kom med.   

Vi har fået tilsendt denne oversigt, hvor man kan finde arkivalier til slægtsforskning i Nyboder:   
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DIS-Danmark og SSF sammenlægning.  



Ved generalforsamlingen i DIS-Danmark den 14. april 2018 i Slagelse blev forslaget om 

sammenlægningen med SSF ikke vedtaget med det nødvendige flertal på 2/3 af de tilstedeværende 

stemmer. Derfor vil forslaget blive genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 5. 

maj 2018 i Middelfart, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal ifølge 

vedtægterne.  

Forslaget med ændringer i vedtægterne blev vedtaget – det betyder bl.a. at DIS-Danmark nu har 

ændret navn til Danske Slægtsforskere.    

Ved årsmødet i SSF den 21. april 2018 i Odense blev forslaget om sammenlægning af SSF og 

Danske Slægtsforskere vedtaget med 29 stemmer for og 0 imod.   

Den 5. maj 2018 i Middelfart havde SSF deres ekstraordinære generalforsamling:  

Hvor disponering af SSFs formue skulle besluttes – det blev vedtaget at formuen skulle overgå til 

Danske Slægtsforskere og 2. behandling om opløsning af SSF blev vedtaget af alle stemmere. Dvs.. 

at fra 5. maj 2018 eksisterer SSF ikke mere.  

Danske Slægtsforskere havde så senere deres ekstraordinære generalforsamling, hvor det 

genfremsatte forslag om sammenlægning med SSF var på dagsorden. Det blev vedtaget med 139 

stemmer for og 9 imod og 1 blank.  

Til sidst var den stiftende generalforsamling i den nye sammenslutning Danske Slægtsforskere, 

hvor den nye bestyrelse blev valgt. (Den kan ses på hjemmesiden).  

  

Partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.  

Vi har i bestyrelsen besluttet at indgå en aftale med Danske Slægtsforskere. Slægtshistorisk 

Forening for Vestegnen vil have fordel i at have en partnerskabsaftale, da vi kan søge et årligt 

tilskud til foredrag, alt efter hvor mange af vore medlemmer der også er medlem af Danske 

Slægtsforskere.   

(Selv om vores forening laver partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere så får vore 

medlemmer ikke bladet Slægtsforskeren, hvis de ikke selv er medlem).   

  

Det er selvfølgeligt frivilligt om man vil være medlem af Danske slægtsforskere, men vi har 

fået dette medlemstilbud fra Danske Slægtsforskere til de af vore medlemmer der ikke er 

medlem af Danske Slægtsforskere:  

Det er besluttet at gøre det særligt attraktivt for nye medlemmer at melde sig ind i Danske  

Slægtsforskere, idet der er fastsat en pris for resten af 2018 på 62,50 kr. for alle der melder sig ind 

inden den 30. september 2018. Disse nye medlemmer vil modtage tre numre af Slægtsforskeren, 

nemlig juni, september og december 2018 samt Sogn-Herred-Amt og de vil fortsat modtage de nye 

blade.   

Indmeldelse www.dsshop.dk  

  

  

Orientering om persondata i Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.  

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder skal behandle personoplysninger. Vi vil gerne oplyse jer om, at Slægtshistorisk 

Forening for Vestegnen opfylder gældende lovgivning.  

http://www.dsshop.dk/
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Hvilke oplysninger opbevarer foreningen om Jer: (Vi bruger kun de oplysninger, som I selv har 

videregivet til os)  

• Medlemsnummer  

• Navn  

• Adresse  

• Telefonnummer  

• Mailadresse  

• Markering af om kontingent er betalt for året  

  

Data på medlemslisten bruges til:  

• At udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)  

• Kontingentopkrævning  

• Årsregnskab  

  

Medlemslisten har formanden, kassereren og næstformanden der udsender nyhedsbrevet. Ved 

udmeldelse eller kontingentrestance slettes medlemmets data på medlemslisten.  

Vi opbevarer dog oplysninger om medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk 

værdi.  

Forening videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed. I har til 

enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om jer.  

  

  

Interessegrupper.  

Som noget nyt vil vi prøve på 2 almindelige aftener (for dem der har lyst), at sætte os sammen om 

et emne, så tag jeres PC med og lad os prøve nogle ting igennem og udveksle erfaringer.  

Den 18. september bliver det med Politiets registerblade og den 16. oktober bliver det Københavns 

begravelsesprotokoller.   

  

  

NYT på Arkivalieronline.  

Mange nye digitaliseringer fra de frivillige er kommet på Arkivalieronline. Gå selv ind og se alle 

listerne. Tryk Ctrl + klik    Du finder en oversigt over de nye digitaliseringer her  

  

Åben om dagen. HUSK der holdes så lukket i foreningen disse to aftener.  

Som vi tidligere har meddelt, vil vi prøve at holde åbent i foreningen om dagen en gang månedlig. 

Det bliver den 2. oktober og den 6. november fra kl. 13:00 – kl. 16:00 for efteråret 2018. Så må vi 

se om der er interesse for dette af vore medlemmer!  

Vi vil, sammen med Glostrup Arkiv, begge gange også have åbent hus for dem der vil prøve, 

hvordan det er at slægtsforske, se hvad vi laver i en slægtshistorisk forening og samtidig kan 

undersøge hvad der gemmer sig på et lokalarkiv.  
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HUSK!   

Slægtsforskerdag 2018 med Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn lørdag den 3. november 

2018 fra kl. 9:30 til ca. kl. 16:00 i Herlev medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev (busser 

afgår fra Herlev station).  

Temaet er: ”Håndværkere i vor slægt”.   

  

Med 3 foredrag: ”Håndværkere i danske byer ca. 1660-1850”,  

 ”De Københavnske Håndværker- og Handelslav”,  

 ”Naverne, Håndværkssvende på valsen”  

  

Gå ind på http://genealogi-Kbh.dk og se hele programmet.  

  

Pris 355,- incl. frokost samt morgenkaffe med brød. Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges.   

Tilmelding senest 10. oktober direkte til: krogh@get2net.dk eller A.M. Krogh-Thomsen, 

Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke.  

Det plejer at være rigtig godt - jeg kan varmt anbefale at deltage. Der er gang i tilmeldingerne, så 

vær hurtig, hvis du vil sikre dig en plads.   

______________________________________________________________________________  

  

Velkommen  

  

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nye medlemmer - det er Helle Søby Laursen. Vi byder dig 

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

________________________________________________________________________________  

  

Bøger anbefalet af medlemmer.  
  

Poul-Erik Wimmer kan anbefale at læse ”Den spanske syge” skrevet af Tommy Heisz. Den kan 

lånes på biblioteket.  

Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og slog omkring 15.000 mennesker ihjel alene i 

Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Gennem en lang række øjenvidneberetninger 

kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi 

hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, 

læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet. En spændende bog. 

God læselyst.  

  

Inger Margrethe Jensen kan anbefale at læse ”Mellem Hammer og Kors” skrevet af Lars Chr. 

Nørbach.  

http://genealogi-kbh.dk/
http://genealogi-kbh.dk/
http://genealogi-kbh.dk/
http://genealogi-kbh.dk/


I bogen behandles emnet TRO i Vikingetiden. Emnet har sit udspring i de mange udgravninger og 

forgår overvejende i det Nordjyske. Vikingerne var dygtige handelsmænd, og der herskede en vis 

velstand, især blandt Kongen og hans Stormænd. Derfor er det naturligt, at der også blandt deres 

kvinder, var nogle mere velstillede, som var højagtet. Netop dette fænomen henviser bogen til via 

de to kvindegrave i henholdsvis Fyrkat og Sebbesund.  

Bogen er meget udførlig i sine beskrivelser, men er delt op i afsnit, der gør den overskuelig. 

Desuden er den rigt illustreret, hvilket er med til at kolorere fantasien, når man ad den vej færdes i 

Vikingetiden.   

Er du interesseret i Vikingerne liv og færden, så er det lige noget for dig. God læselyst.  

  

________________________________________________________________________________  

  

Gå på opdagelse  
  

Københavnske skoleprotokoller 1753-1937  

Skoleprotokoller indeholder oplysninger om elever i de københavnske skoler fra 1753 og frem til 

1937. Det varierer fra skole til skole, hvilke år, der er materiale fra.  

Gå ind på www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet vælg ”Børn og unge”, vælg ”Skoler”. 

Start med at vælge skole. Find derefter eleven i skolens elevregister. Elevregistrene er ført 

alfabetisk efter elevens navn. Brug år og nummer fra registret til at finde eleven i elevprotokollen.  

  

F.eks. vælg ”Amagerbro Skole”, vælg ”Register drenge 1910-1929”, find Villy Emanuel Holm 

(opslag 59) og se her at der henvises til side 446.   

  

  

  

Vælg derefter ”Elevprotokol, drenge lb. Nr. 101-500 1910-1928” og slå op på side 446, hvor man 

ser oplysninger om Villy Emanuel Holm – her ser man fødselsdato, døbt, vac., hvor kommet fra og 

til hvilken klasse og hvornår gået ud.  
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København har gennem tiden været delt op i forskellige skoledistrikter. Disse kort og lister kan 

hjælpe dig med at finde den rigtige skole og kan ses nederst på samme side, hvor du vælger skole.  

  

  

Fattig- og forsørgelsesvæsnet 1799-1940.  

Gå ind på www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet og vælg ”Fattigvæsen”.  

  

Hovedregistranten er et stort navneregister over  alle 

der var i berøring med fattigvæsnet.  

Hovedregistranten henviser til alle andre kilder i  

fattigvæsenet inden for perioden. Hovedregistranten  

er for perioden 1881-1940 et godt sted at starte, når  

du skal i gang med fattigvæsnets mange forskellige  

rækker af protokoller.  

(Personer, der fik hjælp, optræder kun første gang,  

fik hjælp. Finder du ikke personen så prøv et tidligere  

eller senere bind).  

  

Kan ses online i Kildeviseren. Nogle skal bestilles i Starbas og benyttes på læsesalen, mens andre 

står til selvbetjening på læsesalen og kan benyttes uden foregående bestilling.  

Vælg ”Hovedregistrant”, vælg årstal f.eks. ”1920-1927 A-K” og find f.eks. Robert Anton Hans 

Holm (side 407)   

   
  

Vi får oplyst fødselsdato 12/2 1899 i Kbh., arbejdsmand samt at han findes i I.I. 1275/24. Det 

betyder at vi kan gå tilbage og vælge ”Interimshjælp”, vælg ”protokol”, vælg ”1924” så er det bare 

at finde nr. 1275.  
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Nr. 1275 Der henvises videre frem til en ny sag I.I.750/25 d.v.s vi kan gå til år 1925 og finde ham 

der. I starten står A12 1276/21 d.v.s. vi kan gå tilbage og finde ham i et tidligere år (1921). På den 

måde kan man gå frem og tilbage på samme navn i alle bøgerne (som i lægdsrullerne) indtil der 

ikke er flere henvisninger.  (A, B og C protokollerne skal ses på læsesalen).   

  

Se også et eks. på sygehjælp - Vælg ”Hovedregistraten 1881-1940”, vælg f.eks. ”1904-1911 A-K” 

og find Jens Peter Hansen Holm (side 255)  

  

     Holm Jens Peter  

Vi ser at der står Indb. Sj. H. 646/06 - som står for Sygehjælp, Indenbys sygejournal og H betyder 

gå frem i bogen til efternavne med H (den er inddelt alfabetisk), nr. 646, i 1906.  

Vælg ”Sygehjælp”, ”Sygehjælpsprotokoller 1872-1933”, ”Indenbys sygeprotokol”, ”1906”. Så er 

det bare at finde nr. 646 under H (opslag 265)  

 

Gå videre og vælg ”Interimshjælp”, vælg ”protokol”, vælg ”1906” og find nr. 990.  

 

Her ser vi, at han den 10/9 har fået 10 kr. i hjælp til husleje. Som man kan se kunne man få hjælp i 

form af penge, brød, madportioner eller kul.  

Oversigt over de brugte forkortelser i hovedregistranten kan ses på nettet. Og husk at kvinderne står 

noteret under mandens navn.  

Mærkedage.  

Der er mange nye ting at finde på www.bibliotek.dis-danmark.dk   
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Prøv f.eks. at skrive ”Familie-Journal” i søgefeltet og du kan så se avisudklip med mærkedage -   

del 1: 1913-1919 og del 2: 1920-1924. Tryk på ”Familie-Journal avisudklip med mærkedage” og 

PDF-filen åbnes.   

Der er navneliste i starten af hver del og derefter ses billederne inddelt i årstal  

  

 
  

  

  God fornøjelse fra Yrsa  

______________________________________________________________________________  

  

Medlemsaftener i september 2018.  
  
Tirsdag den 4. september 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 11. september 2018. Tilmelding til Elly Tidex senest den 6. september.  

• Udebesøg: Vi besøger Københavns Skomagerlaug. Vi mødes kl. 16:25 på Vespervej 40, 2900 

Hellerup.   

En rundvisning varer ca. 1½ time og inkluderer kaffe/the og en småkage.   

  

Tirsdag den 18. september 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.   

• Som noget nyt vil vi i dag (for dem der har lyst) sætte os sammen med Yrsa om emnet 

Politiets registerblade, så tag jeres PC med og lad os prøve at gå det igennem og udveksle 

erfaringer.  

  

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19:00   

• Foredrag af Aksel Kramer: Kartoffeltyskerne myter og fakta!  

Hvem var de? Hvorfor kom de? Hvorfor blev nogle, medens de fleste rejste igen? Hvad er 

fakta - og hvad er myter? Hvordan undersøger man, om man evt. selv er kartoffeltysker? Der 

vises eksempler fra originale tyske kirkebøger og den hjælp, man kan få i optegnelserne over 

tyskernes første år på heden og de udfordringer, navneligheder kan give.  

Et oplæg, der kommer bredt omkring de tyskerne, der i 1759 blev inviteret til at opdyrke den 

jyske hede. 

___________________________________________________________________________

___  

  



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  

  

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

nyhedsbrev er udsendt den 28. aug. 2018.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af september 2018.  

_____________________________________________________________________________________________  
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