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Til orientering fra Yrsa.
Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker alle en
Første medlemsaften i 2018 er tirsdag 2. januar i Byhistorisk Hus,
Hovedvejen 134 - hvor også det nye nummer af Slægten
udleveres.
HUSK
Mødet med nye medlemmer tirsdag den 28. november 2017 kl. 19:00. Foreningen har fået flere nye
medlemmer, så derfor vil Yrsa Holm Kristensen og Hans Mølgaard fra bestyrelsen, mødes med de nye
medlemmer der er interesseret. Vi fortæller lidt om foreningen og hører gerne om jeres forventninger.
HUSK også juleafslutning den 5. december foregår på vores nye adresse: Byhistorisk Hus, Hovedvejen
134. Byhistorisk Hus er et gammelt hus – nok er der gjort i stand, men stadig lidt utæt her og der, så det er
derfor svært at varme op om vinteren. Der er lidt koldere end vi er vant til i aktivitetscentret, så husk lidt
varmt tøj.
Forslag til generalforsamlingen 2018.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19:00 og ifølge
vedtægterne § 5 stk. 3 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden i hænde
inden udgangen af januar måned. Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen, Poppelhusene
33, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til flyr@mail.tele.dk
Jeg har fået denne efterlysning fra en af vore medlemmer.
Jeg arbejder som frivillig fotograf i Rigsarkivet. Vi startede i foråret med 4 deltagere i gruppen. I løbet af
året er de andre faldet fra på grund af afstand og uddannelse, så jeg nu sidder alene mandage eftermiddag.
Arbejdet går ud på at sortere og fotografere dødsattester, der så løbende bliver lagt ud på internettet. Det
er måske ikke det mest ophidsende arbejde, men der er formentlig mange slægtsforskere, der vil få glæde
af oplysningerne.
Jeg savner nogle kolleger og vil gerne høre om der i blandt foreningens medlemmer er nogle, der kunne
tænke sig at deltage i arbejdet.
Mvh Jørn Bendtz Hansen jornbendtz@gmail.com eller mobil 41 26 04 23

Rigsarkivets arkivalier på Slotsholmen flyttes.
Som første led i Rigsarkivets udflytning fra de nuværende bygninger på Slotsholmen i København K.,
skal arkivalierne flyttes til magasinerne i afdelingen på Kalvebod Brygge, København V.
Første flyttedag bliver mandag d. 23. oktober 2017 og vi forventer, at alle arkivalier er flyttet ved
udgangen af maj 2018. Arkivalierne bliver flyttet etagevis, hvor vi først flytter alle almindelige
arkivæsker og sidenhen (ca. marts 2018) flytter kartoteksæsker og de fysisk største arkivalier. Det er ikke
i praksis muligt at fortælle ca. hvornår de enkelte arkivserier bliver flyttet.
Fredag den 1. december lukker læsesalen på Rigsarkivet kl. 12.00
Lukningen skyldes et personalearrangement.
Sidste ekspedition af arkivalier fra magasinerne er kl. 11.00. Sidste
udlevering af reserverede arkivalier er kl. 11.45.
Begravelsesprotokoller.
På Københavns Stadsarkiv er der er nu indtastet over 100.000 begravelser, som man nu kan søge i.
Nyt på Arkivalieronline.
Fra torsdag den 16. november 2017 kan man nu se folketællingen 1803 for Slesvig og Holsten samt de
sjællandske retsbetjentarkiver tilgængelige på Arkivalieronline.
Tællingen fra 1803 indeholder oplysninger om 600.000 personer fordelt på 275.000 i hertugdømmet
Slesvig og 325.000 i hertugdømmet Holsten.
Du finder folketællingen under temaet: ”Folketællinger” og Sønderjylland og Hertugdømmerne.
Nu kan du også fordybe dig i følgende materiale fra de sjællandske retsbetjentarkiver:
•
•
•
•
•

Dombøger, justitsprotokoller og politiprotokoller, som kan belyse lov og orden.
Pasprotokoller, der kan dokumentere hvornår, hvorfra og hvorhen personer er rejst.
Notarialprotokoller med oplysninger om bl.a. testamenter og udstedelse af veksler.
Overformynderiprotokoller.
Lokale lægdsruller.

Alle retsbetjentarkiver indtil 1919 er nu på Arkivalieronline.
Husk også nogle af de tidligere indtastede:
Dødsattesterne finder du under temaet: ”Find din slægt”, dødsattester.
Jordmoderprotokollerne finder du under : ”Øvrige samlinger”, lægedistrikter.
Strafferegistre finder du under temaet: ”Øvrige samlinger”, Retsvæsen, retsbetjente indtil 1919.

Flere har spurgt: Hvad slægtsprogram skal jeg vælge?
På www.slaegtogdata.dk kan du se et skema over de mest brugte programmer til din egen PC. Vælg

”værktøjer” , vælg ”programmer” og derefter ”slægtsprogrammer”. Tryk på programmet og se en beskrivelse.
Det kan være en fordel at prøve 2-3 programmer, før du bestemmer dig; de fleste programmer tilbyder nemlig
en demo version.
Vedr. programmet Legacy så udkom Legacy 9 DeLuxe i april 2017 og den 4. august 2017 kom så nyheden
om, at et andet firma har opkøbt programmet Legacy.

Har du Legacy 8 eller har du købt Legacy 9, så kan begge versioner bruges i lang tid endnu, men vi skal
nok ikke regne med, at disse versioner vedligeholdes længere - altså for det beløb vi allerede har betalt.
Det betyder måske at prisen stiger for at få adgang til nye versioner. Det kan også betyde at der lukkes for
udviklingen af programmet, så Legacy 9 bliver den sidste version - dette kan måske ske, hvis hensigten
med opkøbet er at kvæle konkurrenten.
Mette Fløjborg giver sit bud på fremtiden for Legacy og peger på et spændende alternativ "Ancestris", der
er et gratis Open Source program. Det lyder spændende og en fordel er bl.a., at det kører på mange
platforme: PC, MAC og Linux, men læs selv her på Mette Fløjborgs hjemmeside:
http://www.flojborg.dk/index.php/slaegtsforskertip/legacy-artikler/211-legacy-9-nyheder-og-fremtiden
Eller gå ind på Ancestris hjemmeside http://dk.ancestris.org og læs om dette program.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for vore foredrag for foråret 2018.
Tirsdag den 30. januar 2018 Foredrag af Jan Pedersen, Rigsarkivet om Skifter. Hvad
kan vi som slægtsforskere finde i skifter og hvordan finder vi det.
Tirsdag den 27. februar 2018 Foredrag af Mette Gundel. Hverdagens
liv og leben i København fra 1500 til 1900.
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 finde.

Tirsdag den 24. april 2018 Udebesøg til Nyboder.
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.

Lystiggeri.

Siden kristendommens indførelse i Norden har lys i form af vokslys fulgt julen. Alle skulle have mindst èt
lys i julen. Hvor man slagtede, fik man tælle som man støbte lys af, men det var jo ikke alle der slagtede.
Og det var langtfra alle der havde råd til at købe de ret så kostbare lys.
Det gjaldt for eksempel bybudene, vægterne, portnerne, skorstensfejerne og skarpretteren i 1500-tallet. De
gik rundt juleaften, nytårsaften og helligtrekongersaften og tiggede lys eller penge. Det blev imidlertid
forbudt af magistraten i år 1562, men så udbetalte man dem en erstatning af byens kasse.
De fik altså offentlige penge til at købe lys for, så borgerne slap
tiggeri ved dørene.

for det anstrengende

(afskrift fra ”Bogen om julen” af Jørn Piø)

Glædelig Jul fra Yrsa

_____________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 4 nye medlemmer - det er Helge Bergholt Møller, Sara Thomassen,
Franklin Larsen og Carl Erik Olsen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn og
glæde.
_____________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Har du lærere i dine aner?
Så gå ind på www.ronlev.dk/joomla Vælg: ”Øvrige artikler” rul ned og tryk på ”Download bog Lærerne
og Samfundet…… (Den fulde titel er: "Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder Jubilæumsskrift 1814-1914")
Vælg område i dette store værk i 4 bind med 2.396 sider der beskriver de fleste folkeskolelærere, der
virkede i Danmark i året 1914. Du ser en omtale af hver lærer, hvor du får en masse gode oplysninger og
de fleste er vist med foto. Man kan søge på siderne.
Vælg f.eks. København fra side 605 i bind 3 og se bl.a. Oluf Carl Egerod:
Kommunelærer ved Københavns Kommuneskoles Vanløse Filialer, er fodt den 4.
Januar 1888 i Dragør, Søn af Førstelærer C. O. Petersen i Dragør, hvis Bedstefar
Petersen og Oldefar Molberg har beklædt samme Embede, Dattersøn af afdøde
Lærer B. C. Petersen i Kyndby pr. Skibby. Som født i en gammel Lærerslægt næsten
forudbestemt til Lærergerningen. Anvendte dog nogle af de Aar, der gik forud for
Seminarieforberedelsen, til at se sig om i Verden.

Som Sønnesøn af en Sømand og med Dragør til Fødeby var det ret naturligt, at han ønskede
at blive Sømand, og gjorde som saadan Rejsen over Atlanten 10 Gange, for han slog ind paa
roligere Sysler.
Kom 1906 paa Jonstrup Seminarium, dim. 1909, og fik Aaret efter Timer ved Københavns Skolevæsen,
fast Ansættelse 1914 ved Brønshøj—Vanløse Filial. Allerede som Elev paa Jonstrup indtraadte han i
»Danmarks studerende Ungdoms Af holdsforbund« og tog som Kasserer og Administrator for samme
Forbund ivrig Del i Af holdsarbejdet, er Medlem af Bestyrelsen af »Dansk vegetariansk Forening«, nu
Næstformand, Leder af vegetarisk Oplysningskontor og Redaktør af dens
Blad »Solblink«, Medlem af Bestyrelsen for Vanløse socialdemokratiske Forening. Har skrevet en
Mængde Artikler mod Alkohol, Tobak og af andet sundhedsmæssigt Indhold. Tog i 1911
Studentereksamen og 1912 Filosofikum.
Hans Hustru, Ellen Eugenie Kierulf f. Abrahamsen, er en Datter af afdøde Lærer S. Abrahamsen,
Rødovre, en Datterdatter af afdøde Lærer Kierulf, Brønshøj.
Vælg f.eks. ”Søg navne/steder i 2492 artikler/links” eller ”Søg navne/steder i mine 390 PDF filer” hvor
du bl.a. kan søge efter navne/gårde i 2. samling med ca. 7000 ml.store gårde og 3. samling med ca. 9000
mindre gårde i Danske Gaarde.
Eller se f.eks. Husenes indre, klædedragt, omgangstone, mad og drikke, husliv og familiefester i
”Lokalhistoriske bøger” vælg f.eks. ”København amt”, tryk på ”Sokkelund herred” og vælg ”København
på Holbers tid” tryk på ”link”.
Gå selv på opdagelse på Rønlevs side - du kan måske bruge en af hans gode historier? Ja, der er mange
andre spændende opslag du kan søge i.

Kender du Skidenstræde og Skidentorv i København?
Gå på opdagelse i nedlagte gader og stræder, hvor dine aner har boet. Brug gamle kort som f.eks. her på
kortet fra 1757, hvor man kan se at Krystalgade (Christallgade) har haft navnet: ”Skiden- stræde”.

Vejstykket kendes første gang i 1492 og omtales her som et lille stræde, men uden navn. Fra år 1600
kendes gaden under navnet Skidenstræde. Gaden ændrer i løbet af 1700-tallet uofficielt navn til
Christallgade, men først i 1818 omdøbes gaden officielt af kongen til Krystalgade.
Nogle gader fik deres navn som en konsekvens af, at de husede bestemte erhverv, f. eks. Farvergade og
Vognmagergade. Og så er der endelig de gadenavne, som i tidens løb er opstået som følge af den

folkelige sprogbrug. Enhver kan regne ud, hvorfor gadens beboere modtog kongens tilladelse til
navneændring med udelt tilfredshed.
Skidenstræde var ikke en adresse, man pralede med. Skidenstræde havde ikke fået sit lidet flatterende
navn uden grund. Her løb nemlig Byens Rende, en åben kloak, der modtog afløbsvand fra gårdene
iblandet alle tænkelige former for affald og langsomt banede strømmen sig vej gennem byen ned til
stranden.
Ud mod volden ved Nørreport lå en losseplads, der tillige
fungerede som mødding. Stedet bar med rette navnet
Skidentorv. Stedet var en stinkende sump, en kolerafælde af
rang, som København blev ramt af i 1853.
Det lille, trekantede torv ligger ved Nørreport Station, hvor
Fiolstræde møder Nørre Voldgade. Skidentorv var det
oprindelige navn indtil 1842, hvor det blev omdøbt til Nørre
Torv. Fra 1875 blev det officielt en del af Nørregade.
Man kan sige at vore forfædre gav tingene deres rette navn.
Torvet i dag.

Husker du at bruge www.salldata.dk?
En god side at gå på opdagelse i, der er meget godt at finde her.
God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2017 og januar 2018
Tirsdag den 5. december 2017 i Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134, Glostrup. (Den gamle hvide
præstegård ved siden af kirken) Juleafslutning med gløgg og æbleskiver.
Tirsdag den 2. januar 2018 – Medlemmernes egen aften
Vi vil i aften drøfte forslaget om sammenlægning af SSF og DIS vedr. en fælles forening: Danske
Slægtsforskere.
Alle vil også 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 9. januar 2018 kl. 19:00
Temaaften – Kaj Hansen fortæller/viser om Roskilde Kro i Albertslund.
Tirsdag den 16. januar 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 23. januar 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 30. januar 2018 kl. 19:00

Foredrag af Jan Pedersen, Rigsarkivet om Skifter.
Hvad kan vi som slægtsforskere finde i skifter og hvordan finder vi det.

_____________________________________________________________________________________
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
Kasserer Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv@forum.dk
---------------------------------------------------Dette nyhedsbrev er udsendt den 24. november 2017.
Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af januar 2018.
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