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Til orientering fra Yrsa.
Skovturen.
I sidste nyhedsbrev skrev jeg at skovturen blev lørdag den 20. maj 2017. Men arrangementet kan
ikke lade sig gøre den dag, så det bliver i stedet søndag den 21. maj 2017.
Møde med nye medlemmer.
Foreningen har fået nogle nye medlemmer, så derfor vil Hans Mølgaard og Yrsa Holm Kristensen
fra bestyrelsen mødes med de nye medlemmer der er interesseret. Vi fortæller lidt om foreningen og
hører om dine forventninger.

Er du interesseret er det tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19, og det foregår i vores lokaler (tilmelding
er IKKE nødvendig).
Rigsarkivet i København flytter læsesalen.
Efter mere end 400 år på Slotsholmen flytter Rigsarkivet i København fra de nuværende lokaler.
Det er planen at etablere en læsesal og andre publikumsfaciliteter i ”Den Sorte Diamant” - Det
Kongelige Bibliotek på Slotsholmen.
Både Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek vil bestræbe sig på, at få lavet en konkret plan for,
hvordan en sådan læsesal bedst muligt kan skabes. Folketinget har i mange år haft behov for mere
plads, og der har i en årrække været arbejdet på at finde en anden placering for Rigsarkivet. Der er
nu indgået en aftale mellem Folketinget og Kulturministeriet om, at Rigsarkivet skal forlade
nuværende bygninger på Slotsholmen. Flytningen forventes at være afsluttet inden udgangen af
2018.
_______________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået nye medlemmer og det er Bent Ole Jensen, Jette Jensen og Lona
Skjærbæk.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn
og glæde.

_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Vi havde et godt foredrag den 30. januar 2017 med Jan Pedersen fra Rigsarkivet om
Ejendomshistorie. Han gav os link til følgende gode internetsider, hvor vi kan søge oplysninger:

Oplysninger om grunden: www.gst.dk
Vælg ”Gå til Matriklen” rul lidt ned og vælg ”Matrikeloplysninger” i ”Om Matriklen”. Tryk på
”MinGrund” og vælg Albertslund Kommune, i adresse ”Hvidager” og i Hus nr. skriv 2, så ser du
matrikeloplysninger.
Husk også at der findes Matrikelkort og de Historiske kort her på Geodatastyrelsens side.

www.Ois.dk
Skriv ”Albertslund Kommune” og i adresse ”Hvidager” og tryk søg. Vælg Hvidager 2 og se de
generalle oplysninger. Gå videre i ”Dine søgninger” til venstre og se i de andre muligheder .

www.tinglysning.dk
Vælg forespørgsel uden log ind og vælg fast ejendom.
Skriv f.eks. ”Hvidager 2, 2620
Albertslund" tryk på søg. Tryk på
”Tingbog” og stamoplysningerne
kommer frem.
Se også Hæftelser og Servitutter ved
at trykke på linien.

www.arkivalieronline.dk
Her findes der også indskannede tingbøger fra 1927-2000. Vælg ”Find en ejendom” og vælg ”
Digitaliserede tingbøger”. Det tager tid at åbne den, da samlingen er meget stor.

Oplysninger om hvad boligen bliver solgt til?
www.boliga.dk
Vælg salgspriser, skriv adressen f.eks. ”Hvidager 2620 Albertslund”, og boligtype ”Villa” og solgt
efter ”1992” og tryk på søg salgspriser.
Vælg ”Hvidager 3” og se salgsoversigt for ejendommen fra 1992 samt et kort:
Adresse
Dato
Salgspris
Handelstype
Hvidager 3

10-11-2005

2.945.000 kr.

Alm. frit salg

Hvidager 3

23-04-1998

1.307.665 kr.

Alm. frit salg

Hvidager 3
10-01-1994
886.000 kr.
Alm. frit salg
Åben også alle BBR informationer om Hvidager 3 - og nederst på den side se: Vurderinger,
Ejerskab, Grunde og Matrikler.

Oplysninger om huset.
Hvis man skal have oplysninger om huset så gå ind på Arkivalieronline og vælg ”Find en ejendom”
og vælg ”Brandforsikring” (Brandforsikringsprotokoller og –taksationsprotokoller). Vælg Amt og
Arkiv.
Forsikringsprotokollerne anvendes som register til taksationsprotokollerne. Taksationsprotokollerne
beskriver den enkelte ejendoms udseende og kvalitet.
Hvis ikke det hele er med på Arkivalieronline, så gå ind på Daisy og bestil.

Dødsboer i Statstidende.
Gå ind på www.aneguf.dk og søg på siden ved hjælp af fødselsdato. Vælg årstal der findes i
menuen til venstre, og siden der derefter åbnes er sorteret efter år, måned, dag. Inden for hver
årstalsside, kan man bruge tekstsøgning ved at trykke på Ctrl+f
Man får oplyst sidst kendte navn, adresse, fødselsdato, dødsdato samt nr. af Statstidende samt
referencenummer og evt. billede. Vælg f.eks. ”1890”, navn ”Holm” og se her Knud Olaf Holm.

Husk også www.dk-gravsten.dk/forside.php som er et link til danske gravstenssider. Vælg
”Avanceret søgning” skriv f.eks. Henry Espensen og tryk ”søg nu”, så ser man navn, alder, født,
død og at han er begravet på Glostrup Sønder kirkegård.

Der er også www.afdoede.dk som dækker nyere dødsfald. Skriv f.eks. navn ”Herdis” ,vælg
”Sjælland” og tryk søg. Så
ses bl.a.:

Og tryk dig videre til
Dødsannoncen.

Brug også aviserne www.statsbiblioteket.dk vælg ”Mediestream” Vælg ”Oversigt” i teksten Hvor
finder jeg aviserne. Vælg en avis f.eks. ”Aftenbladet Søndag (1887-1959)” rul ned og vælg først et
årstal derefter en måned og dato. Avisen kommer frem i lille udgave, tryk på den, du kan nu læse og
bladre igennem siderne samt forstørre teksten. Du kan også downloade avisen som PDF.

God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________
Flere links: (fra Hanne Christensen & Hans Mølgaard)
http://www.korttilkirken.dk/alfabetiskEjerlav.htm
Danmarks ejerlav – ordnet alfaetisk
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvor-stammer-vores-efternavne-fra
http://www.slaegtenshistorie.dk/slaegtsboeger-udarbejdet-af-os/
Her kan du finde en lang liste over slægtsbøger, som firmaet har lavet. Og mange af
dem kan lånes via folkebiblioteket.
http://salldata.dk/laegd/index.php
Her kan du få en liste over de lægd et givet sogn har hørt til gennem tiden.
______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i marts 2017
Tirsdag den 7. marts 2017 – 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. (6. møde Gotisk studiegruppe med 8-10 personer)
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:00 Generalforsamling.

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:00
Foredrag af Michael Dupont fra Rigsarkivet.
Foredraget handler om brugen af Rigsarkivets indscannede arkivalier i Arkivalieronline og Daisy.
Deltagerne får ved foredraget en gennemgang af, hvordan man finder rundt i Arkivalieronline og i
nogle af de mange arkivalier, som systemet indeholder. Samtidig gives en orientering i, hvordan
man finder, får læst og hentet materiale.
Tirsdag den 28. marts 2017 – 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.
______________________________________________________________________________
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Formand Yrsa Kristensen http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Kasserer Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
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