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Til orientering fra Yrsa.  

Ejendomshistorie i Sønderjylland.  

Den 2. marts 2017 kom Sønderjysk tinglysningsmateriale på Arkivalieronline. I første omgang kan 

vi nu se grundakter og grundbøger fra Toftlund Amtsret (1881–1955), dernæst følger materialet fra 

Sønderbord Amtsret.  

Du finder det under temaet ”Find en ejendom” og ”Sønderjylland og hertugdømmerne”.  

  

Arkivalieronline.  

Rigsarkivet digitaliserer nogle af de arkivserier, som er mest benyttet af brugerne. Det drejer sig 

bl.a. om arkivalier fra Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Københavns politi, Mødrehjælpen i 

København og Psykiatrisk Hospital i Risskov.  

Dele af materialet er allerede kommet på Arkivalieronline og mere følger i løbet af foråret og 

sommeren 2017.  

  

Se det første hele amtsarkiv på Arkivalieronline.  

Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamts arkiv (1714-1793) er tilgængelige 

fra den 24. marts.  

Dyk ned i kommissionssagerne og se, hvordan livet udfoldede sig, når 1700-tallets mennesker kom 

på kant med hinanden eller med myndighederne. Se i de ”Indkomne breve”, ”Kopibog over 

udgående breve” og ”journalsager”, hvordan den enevældige konges dekreter blev omsat i praksis i 

lokalsamfundet og få i ”hoveriforeninger” fra 1791 et indblik i aftaler om hoveriet og dets 

afgrænsning. Det er blot tre af de mange muligheder, som amtsarkivet giver.  

  

Dansk Vestindien.  

I år er det 100 år siden, at Danmark solgte de tre  

Vestindiske Øer til USA, og i den anledning  

åbnede Rigsarkivet den 1. marts 2017 for digital 

adgang til et enormt antal billeder, breve, beskri- 

velser og andre kilder fra kolonitiden.   

Gå ind på www.virgin-islands-history.org/  

Rul ned og vælg ”Søg i kilderne” - her kan du 

søge i ca. 5 mio. billedfiler af arkivalier fra Dansk   
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Vestindien på tværs af Rigsarkivets databaser.   

De 5 mio. billedfiler af scannede arkivalier består af omkring 15.000 billedserier og indeholder 

130.000 transskriberede poster.   

Hvis du vil se hvordan man søger, så tryk på søgeguiden under ”Søg her feltet”.  

Du kan også læse om bl.a. befolkningsudviklingen på De Vestindiske Øer, 1672-1917 og livet i 

kolonien samt skæbnehistorier om bl.a. straffefangerne Mette og Jens.   

Både straffefangerne og servingerne (kontraktarbejderne) kom fra Danmark og de fleste var unge 

mænd. Mange af straffefangerne var dømt til at arbejde resten af livet i lænker på Bremerholm 

(flådens skibsværft) i København – derfor blev de kaldt slaver. Servingerne kom f.eks. fra Tugt- og 

Børnehuset i København, en arbejdsanstalt for forældreløse, løsagtige kvinder og tyve.  

Servingerne var bundet af en kontrakt på 3-7 år, som de frivilligt havde indgået med kompagniet. 

Det var en måde at slippe bort fra en ussel tilværelse i fattighuset. Hvis de overlevede tiden som 

servinger, havde de ret til en belønning i form af et stykke jord og en kvantitet tobak til at sælge. 

For straffefangerne gjaldt det, at kongen havde ændret deres livstidsstraf til arbejde for kompagniet 

på St. Thomas i 4-7 år. Derefter kunne de få deres frihed. Men de færreste servinger og 

straffefanger overlevede længe nok til at blive frie.  

Læs selv videre, det er spændende læsning.  

________________________________________________________________________________  

  

Gå på opdagelse  

Fangejournaler.  

Prøv www.wadschier.dk  man kan her se fanger fra Viborg tugthus fra ca. 1763 – 1835.  

Vælg ”Afskrifter” og vælg Tugthusarkiver, skriv navn og vælg tugthus. Skriv f.eks. Lars Holm  

 

Vælg på opslaget ”Gå til originalen”, hvis du vil se selve protokollen.  

 

Bemærk: Viborg tugthus fangeprotokol 1779-1835 aktuelt er under indtastning. Det betyder at der 

kun søges i en del af afskrifterne og ikke endnu i hele kilden.  

Gå selv på opdagelse i mange af de andre muligheder der er på denne hjemmeside f.eks. i 

Afskrifter, Databaser og Medicin.    

  

Kalender (Kirkelige højtider med latinske betegnelser)  
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Gå ind på www.dinslægt.dk/helligdager.php skriv det årstal du ønsker og listen kommer frem. Prøv 

også at vælge ”Udgivede stamtræer” og se om du er så heldig, at der findes et med dine aner?  

  

Links til gamle vejvisere.  

Gå ind på www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html og se en række links til de 

gamle vejvisere, adressebøger og telefonbøger, der er gjort tilgængelige på nettet. Materialet er af 

meget forskellig art: fra søgbare persondatabaser baseret på skatte- og adressebøger over uddrag fra 

gamle telefonbøger til fuldstændige scanninger af vejvisere (inklusive annoncer, fagregistre m.m.) 

og telefonbøger lagt ud på nettet som PDF-filer. Der er tale om både eksterne link (der åbner i et 

nyt vindue) og interne link til materiale her på websitet.  

Vælg f.eks. Esbjerg Borgerdatabase og man ser Esbjerg Byhistoriske Arkivskriv fra Esbjerg  

Kommune. Vælg f.eks. ”Esbjerg Borgerdatabase 1899” og skriv ”Anders Andersen” og tryk ”søg”. 

Rul ned og vælg Anders Andersen Husted født 30/9 1838 og tryk ”Vis detaljer” og se 

oplysningerne på ham – bl.a. at han tidligere har boet i Kolding.  

Se også i ”Fraflyttere og døde” skriv f.eks. ”Skolegade 45” og tryk ”Søg” rul ned og vælg: Viggo 

Buhl, tryk ”Vis detaljer” og se disse oplysninger:  

  

Kilde  :  Formue- og lejlighedsskatter 1922-1923, bind 1  

Skattenr.  :  

  

Efternavn  :  Buhl  

Fornavne  :  Viggo  

Adresse, gadenavn  :  Skolegade  

Adresse, husnr.  :  45  

Stilling  :  Bankassistent  

Fraflytningsdato  :  Marts 1922  

Flyttet til by  :  Boldesager  

Flyttet til adresse  :  Torvegades Forlængelse  

  

Prøv selv alle de andre ting der er at finde på Esbjerg Borgerdatabase, og også de mange andre 

muligheder der er på Links til gamle vejvisere.   
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Politivennen.  

Bladet ”Politivennen” kan give et indblik i, hvordan 

borgere  oplevede livet i København og de udfordringer, 

som fulgte  med.  

Brug den kronologiske oversigt i venstremargenen til at 

finde  de scannede originaler fra 1798 til 1845, som kan 

læses og printes ud som pdf.   

Der findes også et register over større udvalgte artikler.   

Prøv f.eks. at vælge 1840-1845 og vælg 1845 del 2 hvor 

man kan se hele denne artikel: Vandmangel på 

Christianshavn…  

  

Gårdhistorier.  

Et væld af historier og billeder findes på mange sider om gårde rundt omkring i landet samt 

oplysninger om de mange ejere igennem tiden. Måske er det nogle af dine aner?  

Prøv www.nørvang-herred.dk/EjnarBjerre/EjnarBjerre.htm  

Vælg f.eks. ”Engsgaard” og læs eller download alt om gården og dens ejere fra 1638 til 1993, som 

starter således:   

Egsgaard. Matr. nr. 3  

Gården nævnes imellem de mange enestegårde i Thyregod sogn i præsteindberetningen til Ribe 

stift i 1638, men der er ingen nærmere oplysninger om den, men den lå nede ved åen, og der er 

ingen tvivl om, at den er meget gammel. I et skøde fra Hastrup, der er dateret d. 24. jan. 1651 

nævnes gården igen, og det oplyses, at Christen Christensen og Christen Nielsen var fæstere.  

Da Hastrups jordebog blev indsendt i 1661 til brug ved oprettelsen af den ny matrikel, var  

Christen Nielsen alene fæster. I jordebogen opgives hartkornet til 5 tdr. 6 skp. 2 fkr., så 

Egsgård har været en ganske god gård før svenskekrigen. Den lå ved vand og græs, der var en 

betingelse for kvæghold, der igen gav staldgødning til markerne, så der kunne avles korn…… 

osv.  

Prøv også siderne www.stenark.dk/samlinger og www.grindstedarkivet.dk   

Og se i www.rsim.dk/gaardhistorier.html hvor også mange nedlagte gårde figurerer. Vælg f.eks. i 

nedlagte gårde ”matr. 3d Dalover” og se en historie om gården med mange billeder fra 1870 til den 

blev nedlagt i 1940:  

  

Gården blev udstykket i 1870’erne fra Højlundgaard matr. nr. 3a af Daldover af Nis Hansen 

og hans kone Ane M. Gehlers, som ejede Højlundgaard. Nis Hansen var fra Starup Sogn ved 

Haderslev, søn af Jeppe Hansen. Han døde 20.april 1874, 65½ år gammel. Ane M. Gehlers var 

noteret som ejer af matr. nr.3d indtil 1877……. osv..  
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    God fornøjelse fra Yrsa  

________________________________________________________________________________  

  

Medlemsaftener i april 2017  

  

Tirsdag den 4. april 2017        

Foredrag af Stine og Katrine fra Glostrup Lokalarkiv.  

Kender du Glostrup Lokalhistoriske Arkiv? Ved du, hvad du som slægtsforskerkan bruge et lokalt 

arkiv til; hvor finder man hvad, og hvad kan man bruge det til?  

Mød op og hør hvad arkivet kan tilbyde dig, og hør mere om planerne for lokalhistorien i Glostrup.  

  

Tirsdag den 11. april 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. (7. møde Gotisk studiegruppe med 8-10 

personer)  

  

Tirsdag den 18. april 2017    

Temaaften – Hans Mølgaard fortæller om Slaget ved Dybbøl.  

Hvordan kan en historisk begivenhed kombineres med slægtsforskning og på den måde give mere 

viden om vores forfædre.  

  

Tirsdag den 25. april 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   

  

Tirsdag den 2. maj 2017  

Afslutning af forårssæsonen med det bestilte smørrebrød og en lille en til halsen. 

______________________________________________________________________________  

                                                                           

  

  

  

  

Matr. 3d                    Tidl.ejere : Mette   og Mads Mathiesen   Tidl.ejere : Maren   og    
Jens Christian Jaco b sen   



  

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  

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

  

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

nyhedsbrev er udsendt den 29. marts 2017.  

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.  

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af august  

_____________________________________________________________________________________________  


