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_____________________________________________________________________________________________

Velkommen til vores første aften efter sommerferien.
Efter en noget "tvivlsom" sommer tager vi nu hul på en frisk sæson med
slægtsforskning.
Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 åbner vi igen dørene i vore lokaler på Sydvestvej, og vi
starter som sædvanlig den dag med gratis kaffe/te.
Vi indleder denne første aften som ”Medlemmernes egen aften”, hvor alle vil have mulighed for at
fortælle om deres slægtsforskning i sommerferien.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efterårets foredrag:
1.
Den 29. september 2015. Uffe Poulsen viser/fortæller hvor nemt man kan forbedre og
tilpasse sine digitale billeder.
2.
Den 27. oktober 2015 Magne Lund, medforfatter til bogen ”Fra Altona til Dybbøl Midtjyske soldater i krigen 1864” fortæller historien om Dybbølsstillingen – med de 10
skanser.
3.
Den 10. november 2015 Per Andersen fortæller ”Om at finde nulevende personer”..
4.
Den 24. november 2015 Jan Pedersen fortæller historier fra retsbetjentarkiverne, der bugner
med kilder og historier.
Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt hver måned, hvor hele programmet for måneden
omtales.
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra tirsdag den 1. september 2015, som denne
gang har fået et helt nyt ”look”.
Bestyrelsen/Yrsa Holm Kristensen, fmd
_______________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Bestyrelsen har lavet en ny flot brochure der skal reklamere for vores forening. De er lagt ud flere
steder bl.a. på Vestegnens biblioteker, kommuner og arkiver.
Udebesøg
Tirsdag den 8. september 2015 er der udebesøg til Københavns Stadsarkiv kl. 15:00 – 16:30 for
dem der har tilmeldt sig. Vi mødes kl. 14:50 i forhallen.
HUSK der er lukket i foreningen denne aften.

Tilmelding
Tirsdag den 22. september 2015 vil Kay Høier samle en lille gruppe på 8 personer og sammen se
på begravelsesprotokollerne.
Tilmeld jer på listen hos Yrsa Holm Kristensen.
Efterlysning
Er der medlemmer der vil fortælle noget til os andre på en temaaften til foråret 2016, vi har den
12/1, 9/2, 15/3 og 12/4 2016 alle ubesat? Så giv en tilbagemelding til bestyrelsen.
HUSK tilmelding til Slægtshistorisk Weekend 2015
på Nørgaards Højskole i Bjerringbro fra fredag den 2. oktober 2015 til søndag den 4. oktober
2015. Gå ind på www.ssf.dk og se programmet samt tilmelding.
Husk de nye Kvik-vejledninger på https://www.sa.dk/brug-arkivet/ao/arkivalieronline
Kvik-vejledning til ny Arkivalieronline - kirkebøger (PDF, 610 kB)
Kvik-vejledning til ny Arkivalieronline - folketællinger (PDF, 2 MB)
Kvik-vejledning til ny Arkivalieronline - skifter indtil 1919 (PDF, 1 MB)
Kvikvejledning til ny Arkivalieronline - inspiration til nye kilder (PDF, 1 MB
Borgerlige vielser fra 1851-1922.
Forventes i løbet af efteråret 2015 at blive lagt på nettet fra Københavns Stadsarkiv.
Fra SSF kommer disse to meddelelser…. er der interesserede medlemmer, så henvend jer:
FaceBook-gruppen Slægtsforskning
Med over 11.400 medlemmer er gruppen Slægtsforskning den største, skandinaviske gruppe for
slægtsforskning over hovedet på FaceBook. Den er et samarbejde mellem Samfundet, DISDanmark og SSF.
Nogle mennesker har en udpræget modvilje mod at bruge FaceBook, men faktum er, at gruppen
Slægtsforskning pga sine mange brugere er et rigtigt godt sted at få udbredt kendskabet til SSF og
til medlemsforeningerne. Bl.a. kan hver forening jo også her annoncere sine arrangementer, og
selvom en bestyrelse ikke selv bruger FaceBook, så kan der sagtens være brugere blandt Jeres
medlemmer.
SSFs repræsentant blandt administratorerne, Trilby Gustafson, kan desværre ikke længere afse tid
til at være med til at administrere gruppen, søger vi en eller to FaceBook-brugere, der vil
administratorer på vegne af SSF.
Arbejdet anslås at tage ½ til 1 time dagligt; det styrer man jo i høj grad selv. Ud over, at
administratorerne også gerne må komme med fagligt input til de spørgsmål, der stilles i gruppen,
så er det administratorerne, der sikrer en sober og behagelig tone i gruppen, så alle kan føle sig
godt tilpas og velkomne.
Det sidste er et meget vigtigt arbejde, som vi håber, der findes et par stykker, som vil deltage i, så
SSF fortsat kan være repræsenteret. De tre foreninger har jo lidt forskelligt syn på gruppen, og det
er vigtigt, at SSFs tilgang til slægtsforskning og slægtsforskere fortsat findes i gruppen.
Interesserede bedes henvende sig til Trilby Gustafson (ssf.tgustafson@gmail.com).
Korrekturlæser til programdelen i Slægten
Til programdelen i bladet ”Slægten” får vi brug for en ny korrekturlæser. Det er meget vigtigt, at
f.eks. datoer og ugedage passer sammen, at e-mailadresser og hjemmesideadresser er korrekte
osv., så programmet bliver let at bruge for læserne. Vi ved, at mange foreninger bruger
programdelen til inspiration, når næste sæsons foredrag skal planlægges.

Kontakt venligst Grete Modin Grundtvig (gretegrundtvig@gmail.com) eller Ulrich Alster Klug
(ulrich@dannebrog.biz).
Yrsa
_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Husker I at benytte http://arkivalielister.dis-danmark.dk/index.php
Dis-Arkivalielister er et forsøg på at liste de forskellige digitale arkivalier på en mere overskuelig
måde. Vælg emne fra menuen "Søg" eller fra listen:
Arkivalier Online:
Generel søgning, Kirkebøger, Folketællinger, Lægdsruller, 1688 matriklen - Gå
direkte til den rigtige bog, Find lægdsnummer <=> sogn
FamilySearch:
Kirkebøger mv., Godsarkiver, Borgerlige vielser
Wiberg:
Oversigt og direkte links
Københavns Stadsarkiv:
Begravelsesprotokoller 1861-1940
Dødsårsager, oversat fra latin til dansk
Hvis du synes det er svært at læse og forstå dødsårsagen i begravelsesprotokollerne, kan du finde
hjælp i denne vejledende liste fra Sundhedsstyrelsen over dødsårsager.
http://www.kbharkiv.dk/w/images/e/eb/D%C3%B8ds%C3%A5rsager2.pdf
Begravelsesprotokoller 1861-1940
Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Brug
navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn.
Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug
år og nummer til at finde den rigtige protokol.
BEMÆRK! I perioden 1903-1976 er registre og protokoller inddelt efter finansåret, der løb fra 1.
april – 31. marts. Prøv derfor protokollerne for begge år, hvis første opslag ikke fører til den
rigtige person.
NYT! Færøerne
Scannede administrationshistoriske dokumenter fra Landsskjalasavnið
Gå ind på www.history.fo og se kirkebøger, skifteprotokoller m.m.

Endnu en kilde er lagt på nettet af Københavns Stadsarkiv. Det er de såkaldte
lysningsprotokoller fra perioden 1923-1965.
Siden gammel tid har man lyst over kommende brudepar. At lyse var at informere offentligheden
om bryllupsplanerne, så alle der kunne have viden om hindringer for ægteskabet, kunne komme til
orde.

Med ægteskabsloven af 1922 fik Københavns Magistrat opsyn med, om de formelle betingelser for
indgåelse af et ægteskab var til stede, så der kunne lyses for parret. De par, der blev lyst over, blev
indført i lysningsprotokollerne. Protokollerne rummer oplysninger om vielser - både borgerlige og
kirkelige – hvor bruden boede i København.
Navneregistret gør, at du ikke behøver at kende sognet, men kun et omtrentligt tidspunkt for
vielsen og enten gommens navn eller brudens pigenavn.
Gå ind på http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet Vælg: Lysninger
Vælg år i Registre 1923- 1965: f.eks. 1925 og tryk ”Find”
Slå f.eks. op Under H og vælg f.eks. Holmen, Claus Nicolai (der står nr. 50)
Gå tilbage og vælg så Lysninger 1923 - maj 1965.
Vælg i Protokollens år ”1925”,
vælg i Nummerintervaller ”Lb. Nr. 1-1500”
(da vi jo skal se nr. 50) og tryk ”Find”

Bogen kommer frem og man bladrer frem til nr. 50
og ser Claus Nicolai Holmen og Alma Marie West

God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Meddlemsaftener september 2015
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til
gaden når foredrag etc. starter.
Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved
døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på
klokken.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 1. september 2015 - 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 8. september 2015. HUSK! Der er lukket i foreningen denne aften.
Temaaften – Udebesøg til Københavns Stadsarkiv kl. 15:00 – 16:30 for den tilmeldte gruppe.
Tirsdag den 15. september 2015 – 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 22. september 2015 – Medlemmernes egen aften.
KAY HØIER vil samle en lille gruppe på 8 pers. med begravelsesprotokoller, tilmelding hos
Yrsa Holm Kristensen.
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 29. september 2015 kl. 19.00 Foredrag af Uffe Poulsen.
Når man i et dokument eller på hjemmeside viser resultatet af sin slægtsforskning, så vil man
naturligvis også gerne inkludere billeder, der naturligt knytter sig til personerne. Det kan være af
dem selv, af de bygninger, hvor de boede, eller bare nogle, som viser noget om den tid, de levede i.
I dette foredrag fortæller Uffe Poulsen, hvordan man forholdsvis nemt kan forbedre og tilpasse
sine digitale billeder. Det kan være ved at lave mindre udsnit, forbedre kontrast, fjerne ridser og
pletter, ændre farver eller ligefrem fremtrylle et portræt af en enkelt person ud fra et gruppebillede.
_____________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Formand Yrsa Kristensen flyr@mail.tele.dk telefon nr. 43 44 97 41
Kasserer Annie Aabin annie@dkdata.dk telefon. 43 64 44 69
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv@forum.dk
---------------------------------------------------Dette nyhedsbrev er udsendt den 25. august 2015.
Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85.
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29. september 2015

