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Til orientering fra Yrsa.
Sommeren er ved at være slut

og dette er efterårssæsonens første nyhedsbrev. Den første mødeaften efter sommerferien er tirsdag
den 5. 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.
Det nye nummer af Slægten vil ligge klar til udlevering fra den første mødeaften.
Vi tager nu hul på en frisk sæson med slægtsforskning og starter som sædvanlig den første dag med
gratis kaffe/the.
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 26. september 2017 Gitte Christensen: Skrivning af slægtsbøger.
Tirsdag den 10. oktober 2017 (her får vi et ekstra foredrag) Lars Bjarke Christensen: Jernbanens
mennesker.
Tirsdag den 24. oktober 2017 Jan Pedersen: Godsarkiver, lavsarkiver.
Tirsdag den 21. november 2017 Michael Dupont: De sindssyge og de døde.

Gotisk studiegruppe vil fortsætte den 3. oktober og 28. november. På temaaften vil der være nogle
spændende indlæg og på nogle almindelige medlemsaftener grupper med lægdsruller - så se frem til
et spændende efterår.
Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt, hvor hele programmet for måneden omtales.
HUSK Glostrup Festival 2017 den 25. – 27. august.
Indgangen sker via hovedindgangen på Stadionvej 80. Du skal ikke tænke på at købe billet. Det er
nemlig helt gratis at deltage i Glostrup Festival.
Man kan bl.a. opleve Lis Sørensen og Henning Stærk, men gå selv ind og se hele programmet for
de 2 dage på www.glostrupfestival.dk

HUSK Slægtsforskerdagen 2017 d. 28. oktober i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18, Herlev.
Tema: ”Hvordan levede og boede vore forfædre”. Gå ind på www.genealogi-Kbh.dk og se hele
programmet. Hør tre spændende foredrag:
1. ”København” - Storryteller Katrine G. Bjerregaard omkring år 1800, da København stadig
lå spærret inde bag sine volde, boede der ca. 100.000 mennesker i byen.
2. ”Børns liv og arbejde - i 1800-tallets landbosamfund” - Forfatter og kultursociolog Hanne
Willert. Hvem var de egentlig, vores olde- og tipoldeforældre, der sled ude på
husmandsstederne og gårdene?
3. ” Industri - Brede Værk” Industrien i det grønne” - Museumsinspektør Signe Lykke Littrup.
Pris 345,- Incl. frokost samt morgenkaffe med brød. Dette indgår i prisen, og kan ikke fravælges.
Oplys hvis vegetar mad ønskes. (Drikkevarer for egen regning)
Tilmelding senest 10. oktober. Direkte til: krogh@get2net.dk eller A.M. Krogh-Thomsen,
Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke. Tilmelding er først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.
Send din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads.

Din historie er vigtig for eftertiden.
Resten af året er det muligt for alle danskere at bidrage med erindringer, historier og oplevelser, der
fortæller om deres opvækst og liv i Danmark – og som til sammen kan fortælle danskernes historie
gennem de seneste 100 år. Det eneste, man skal gøre, er at skrive sin historie og dele den på
hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk
Det kan virke som en stor opgave at skrive sine erindringer. Men du behøver ikke skrive om hele dit
liv eller starte fra en ende af. Du kan nøjes med at skrive om en bestemt periode i dit liv, fx din
skoletid eller beskrive en særlig begivenhed, dit arbejde, et kvarter i byen eller en interesse.
Københavns Stadsarkiv indsamler selvfølgelig københavnererindringer – og der er også plads til din
i samlingen, gå ind på www.kbharkiv.dk og læs videre.

Nyt fra Arkivalieronline.

I uge 24 kom der mere ind på Arkivalieronline. Bl.a. materiale fra Københavns Politi,
Mødrehjælpen i København, Statsfængslet i Horsens, affotografering af fynske arkivalier og
retsbetjentarkiver indtil 1919 fra Nørrejylland, som findes under: Øvrige samlinger.
Fra uge 26 kan man også se grundakter og grundbøger fra Rødding Amtsret samt skyld- og
pantebøger fra diverse sønderjyske distrikter og fra uge 28 retsbetjentarkiver fra Odense, som findes
under temaet: Find en ejendom og Sønderjylland og hertugdømmerne.
Nyt fra Københavns Stadsarkiv.
Gå ind på www.kbharkiv.dk og du kan nu finde en stor del af arkivmaterialet for Fattig- og
forsørgelsesvæsnet 1799-1940 på nettet.
Arkivmaterialet fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen består af en del forskellige arkivserier
eller protokolrækker:
Vejledning til fattig-og forsørgelsesvæsnet
Forsørgelsesprotokoller 1816-1891
Almisseprotokoller 1799-1928

Interimshjælp 1816-1925

Fattigvæsnets hovedregistrant 18811940
samt forkortelser til hovedregistranten

Husvildeprotokoller 1867-1928

Døde og dødfundne 1799-1864

Sygehjælp 1872-1933
Ekstra almisse 1874-1915
Uegentlig fattighjælp 1893-1933

Hver protokol, vil oftest henvise til andre protokoller under fattig- og forsørgelsesvæsnet. Derfor vil
du oftest skulle i flere forskellige typer protokoller, for at følge en person.
Fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv er ikke det letteste materiale at gå til, men gevinsten - i form af
de oplysninger man kan finde om fortidens københavnere - er til gengæld stor.
Start med at læse den overordnede vejledning til fattigvæsenets arkiv. Der er også vejledning ved
hver arkivserie.
________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse

Enlige kvinder der føder på Fødselsstiftelsen.
Der hvor faderen anerkender barnet – ja, der kan man fra
1872 til 1921 finde sedler med faderens underskrevne
anerkendelse. De ligger efter barnets fødselsdato. Man kan
være heldig også at finde oplysninger, som man ikke havde i
forvejen.
Gå ind på Arkivalieronline under ”Find din slægt”. Vælg
”Fødselsstiftelse i København”, vælg ”Paternitetserklæringer
(1872-1921).
(Man skal prøve sig frem for at finde det rigtige årstal)
Find f.eks. et barn født 26/1 1904, vælg nr. 3 ”Læs her” og
opslag 40, så dukker denne erklæring frem af barnets far
Hvidgarversvend Julius Christiansen samt hans adresse og
samtykke på at barnet må få hans navn.
Sedler med gadenavne.
Seddelkartotek til Københavnske gadenavne, der er blevet forandret efter år 1800, samt gader der
efter samme år er nedlagt. De står opført i navneorden.
Gå ind på www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/20/17098347/17142534

Indhold

vælg f.eks. Collinsgade.

Ses begge veje.

A-B
C-E
F-G
H-I
J-L
M-N
O-R
S-T
U-Ø

Husker du ”de brune kasser” på Landsarkivet med de små kort?
Det er vigtige kort til brug ved din slægtsforskning, og de kan nu ses scannet. Gå ind på Daisy skriv
”de brune kasser” og tryk ”søg”. Frem kommer 2 poster – en med de administrative tilhørsforhold i
København og på Frederiksberg og en indenfor amterne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Vælg f.eks. København og tryk ”Vis indhold”. Vælg f.eks. ”Bispebjerg Sogn” og se i
nummerrækken de tilhørsforhold der ligger under det sogn.

Har du prøvet DigDag?
Gå ind på www.DigDag.dk og vælg f.eks. ”Amtslig/regional” og tid ”1780”. Tryk på Roskilde (på
kortet) og se de administrative inddelinger. Du kan vælge yderligere ved at åbne krydserne.
Prøv også at søge på et stednavn. Vælg ”Søg på stednavne” og skriv f.eks. ”Glostrup” (hvis du
skriver % efter stednavnet, så får du mere frem), tryk ”Find” - tryk på ”stednavn: Glostrup” - tryk
på krydset ved Officiøst navn Glostrup - tryk på krydset ved Beskrivelse, så ses en lang liste over
navnet Glostrup samt en lang tekst som starter således:

— Forleddet må i overensstemmelse med den ældste originalform være et glda. *glop, snarest det oprindelige navn på den tidligere
sø, senere mose Glosemose i skellet mellem Glostrup og Brøndbyvester, se nærmere ovf. u. naturnavne i Brøndbyvester. Tolkningen
af forleddet i G. som et oprindeligt sønavn knyttet til ovennævnte mose har dog den navnesemantisk negative konsekvens, at de
danske navne Glostrup højst kan holdes sammen på det rent etymologiske plan, idet disse, såfremt de overhovedet
indeholder…………..

For at gå tilbage tryk på det røde kryds ved luk. Og gå videre for at se, hvor i landet det sted ligger
du har valgt (her Glostrup), så tryk på det lille kort til venstre ved søgeområde (så ses kortet) tryk så
på kortet til højre med de 2 stifter og vups …så ser du de 3 steder i landet Glostrup ligger. Du kan
trykke på stifterne på kortet og se beskrivelsen fra stedet.
Prøv dig frem f.eks. hvor ligger Hulebækgård?
Husk på at DigDag er under udvikling, så alt findes ikke endnu. Gå ind og læs om DigDag, og se
den gode vejledning der findes der.

Husker du Uffe Poulsen`s beskrivelse om brugen af billedbehandlingsprogrammet Gimp?
Billedbehandlingsprogrammet Gimp kan downloades gratis fra nettet, som Uffe også i videoen
fortæller hvordan man gør.
Gå ind på www.youtube.com og skriv i søg: UKB slægtsforskning gimp. Der kommer så en række
videoer frem, hvor Uffe fortæller og viser hvordan programmet skal bruges.

Det er rigtig godt forklaret - man kan her se, hvordan man får skåret/rettet/repareret sine billeder, så
de bliver flotte til brug i slægtsbøgerne.

Klinisk Ordbog over sygdomme og diagnoser.
Knud Secher udgav i 1937 'Klinisk Ordbog'. Det er en oversigt over sygdomme og diagnoser med
oversættelse fra latin til dansk. Gå ind på www.kbharkiv.dk/wiki/dødsårsager rul ned og vælg f.eks.
Klinisk Ordbog G-Læ og se bl.a.:
Gangliltis (gr. ganglian Svulst under Huden, Seneknude): Betændelse af Nerveganglion.
Ganglion (gr., Svulst under Huden, Senelm ude) = Seneknude: cysteagtig Dannelse med slimet Indhold i
Nærheden af Led (G. articulare) eller Senekeder (G. tendinosum). Man ansaa dem tidligere for at være
herniclignende Udposninger fra Ledkapsel eller Seneskede, medens man nu mener, at de fremkommer ved en
Slimdegeneration i det paraartikulære eller paratendinøse Væv.

Klik på pil tilbage (øverst til venstre) for at komme tilbage til Stadsarkivets wiki. Længere nede på
siden finder du de almindelige forkortelser og småord.
God fornøjelse fra Yrsa
________________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer.
Poul Wimmer anbefaler bogen:
”Det sku` nødig hedde sig” (Tyskertøs) af Lotte Tarp.
Det er en fortælling om et barn, der vokser op i 50erne under meget
turbulens og med en anelse om, at intet er, hvad det giver sig ud for
være - og at hun selv må finde ud af sandheden om sin herkomst.

at

________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i september 2017

Tirsdag den 5. september 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 12. september 2017 Temaaften med Hans Mølgaard.
Vi skal høre om Charlotte Amalie’s sidste havnemester Theodor Wilhelm Conrad Kruse.
Tirsdag den 19. september 2017 – Medlemmernes egen aften
Gruppe: Hans Mølgaard vil fortælle om Lægdsruller for dem der ønsker det.
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 26. september 2017 kl. 19:00
Foredrag af Gitte Christensen: Skrivning af slægtsbøger.
Lav en slægtsbog som bliver læst. Hvordan organiserer du slægtsbogens indhold, så det virker
logisk for læseren?
Der bliver vist en række forslag til, hvordan du finder illustrationer til slægtsbogen, og hvordan du
videregiver din baggrundsviden til dine læsere.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
_______________________________________________________________________________
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