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Nyhedsbrev september - 2009
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen til vores første aften efter sommerferien.
Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommer og nu er
klar til at tage hul på endnu en sæson med
slægtsforskning.
Tirsdag den 1. september 2009 kl. 19.00 åbner vi igen
dørene i vores lokale på Sydvestvej og vi starter
efterårssæsonen med gratis kaffe.

Vi vil indlede denne første aften med et kort indlæg af
Inge Lind og derefter vil I alle få mulighed for at
fortælle om jeres egen
slægtsforskning i sommerferien. Tag jeres notater med
hvis I er stødt ind i problemer, der er måske hjælp af
hente fra de andre medlemmer.
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering på
vores første mødeaften.
Yrsa

Husk Slægtsforskerdagen.
Lørdag den 24. oktober. Kl. 9.30-15.15, i Valby
Kulturhus, Valgårdsvej 4, Valby. Ikke langt fra Valby
S-Station.
Årets Tema: "Indvandring og Udvandring."
Dette er emner som har berørt mange af vore forfædre.
Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle
vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af
disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om
hvordan de kan benyttes.

http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm
senest
den 1. september 2009.
Deltagerpris kr. 185,- + evt. frokost kr. 100,(Drikkevare for egen regning)
Se hele programmet for dagen på
http://www.genealogikbh.dk/dokumenter/Valby%20slaegtforskerdag%20200
9.pdf

Tilmelding til A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5,
3650 Ølstykke og gerne på vor Hjemmeside
________________________________________________________________________________________________

Hvad byder efteråret på?
Vi syntes selv, at vi i efterårssæsonen igen har meget
spændende at byde på, så sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen for de planlagte aktiviteter.
Den 8. september 2009 har vi temaaften, hvor Georg
Agerby vil fortælle om "Heraldik".
Den 22. september 2009 har vi det første foredrag, hvor
vi får besøg af Michael Dupont som fortæller om "Pas
protokoller".
Den 6. oktober 2009 får vi besøg fra Dansk Data
Arkiv, hvor vi skal høre om:
De danske folketællinger: Hvad indeholder de? Hvad
kan de bruges til i slægtsforskningen, i historisk
demografi og i almen historie?

Dansk Demografisk Database: Hvad finder man i
databasen? Hvordan søger man? Hvad kan man gøre
for at finde det, man leder efter?
Kildeindtastningsprojektet: Projektets fortid, nutid og
fremtid. Hvem bidrager? Det er sjovt at taste, og det er
værdifuldt for andre.
Den 13. oktober har vi temaaften, hvor Martin
Henriksen vil vise/fortælle "Hvor ligger det sted".
Den 27. oktober 2009 har vi det andet foredrag, hvor
Jan Pedersen kommer og fortæller om
"Brandtaxationer".
Den 10. november 2009 har vi temaaften og her vil
Gerog Agerby fortælle om "H.C. Andersen".

Den 24. november 2009 har vi så det tredje foredrag,
hvor vi får besøg af Erik Kann, som denne gang vil
fortælle om "Skattebetaling gennem tiderne".
HUSK også Kulturnatten lørdag den 24. oktober 2009

- Henning Lindhardts foredrag på Glostrup Bibliotek
om Modstandsbevægelsen den 11. november 2009 - og
juleafslutningen den 8. december 2009.
Bestyrelsen

________________________________________________________________________________
Gode tips fra Yrsa.
HUSK at gå på opdagelsen på vores egen hjemmeside
www.sfv-glostrup.dk
Der er bl.a. mange gode henvisninger med opslagssider
og hjemmesider på vores side med Links.
Og husk også at vi har noget der hedder
"Medlemmernes side", så hvis i vil lægge f.eks. jeres
slægtsforskningsområder eller efterlysninger ind - så
giv Inge Lind besked.

Til orientering kan man nu finde vores foredrag på
den elektroniske kulturguide www.KultuNaut.dk
skriv slægtsforskning i søgefeltet, tryk derefter på vis
under arrangementer - og vupti så kommer det frem.
Folketællingen 1901 for hele Danmark (bortset fra
Sønderjylland) og for Færøerne og Grønland kan nu
ses på Arkivalieronline.dk
Arkivalieronline er nu også i gang med at lægge
kirkebøger indtil 1950 på nettet. Det er kun de
kirkebøger, der er udskrevet/afsluttet før 1950 der
bliver lagt på. Så i praksis vil den præcise grænse for
hvor langt frem i tiden du kan finde oplysninger fra
kirkebøger på Arkivalieronline variere fra sogn til
sogn.
Indtil videre er kirkebøgerne for sognene på Fyn, i
København, på Bornholm og i Hjørring, Thisted,
Ålborg og Viborg amter lagt ud.
Du finder Arkivalieronline.dk på:
www.arkivalieronline.dk
Dødsattester
Sundhedsstyrelsens dødsattester er flyttet til
Landsarkivet for Sjælland
Sundhedsstyrelsen har afleveret sine arkivalier,
herunder dødsattesterne, til Rigsarkivet. Af forskellige
praktiske årsager er Sundhedsstyrelsens dødsattester nu

blevet flyttet til Landsarkivet for Sjælland. Med den
fysiske flytning er dødsattesterne overgået til
Landsarkivet. Det betyder at dødsattesterne fremover
skal benyttes på Landsarkivets læsesal. Du kan ikke
længere benytte dem på Rigsarkivets læsesal og søge
dem gennem Daisy.
Har du tidligere søgt om adgang til at benytte
dødsattester der ikke er umiddelbart tilgængelige (dvs.
der endnu ikke er 75 år gamle), og har du fået tilladelse
fra Rigsarkivet til at benytte dem, gælder din tilladelse
selvfølgelig også på Landsarkivet.
Flytningen betyder også at dødsattesterne er kommet
fra fjernmagasin til nærmagasin. Det giver kortere
ekspeditionstid. Før flytningen var ekspeditionstiden
fra fjernmagasinet i Glostrup til Rigsarkivets læsesal 2
arbejdsdage. Ekspedition fra Landsarkivets
nærmagasin vil normalt kunne klares inden for ca. ½
time, hvis bestillingen er afgivet på læsesalen mellem
kl. 9 og 14.30.
Søg efter personer i indtastede kirkebøger
I Dansk Demografisk Database kan man nu som noget
helt nyt søge efter personer i kirkebøger. Der er nu
indtastet så mange kirkebøger, at man er begyndt at
lægge oplysningerne på Internettet i en database, som
alle kan søge i.
Når du søger, kan du søge i et amt eller i hele landet.
Du skal altid vælge begivenhed (dåb, vielse,
begravelse...) og herefter får du et overblik over, hvad
der nu er indlagt. Der er indtastet oplysninger fra 1660
- 1953, fordelt på hele landet og alle begivenhedstyper.
Du kan søge i kirkebøger i Dansk Demografisk
Database fra denne side:
http://ddd.dda.dk/kiip/om_kirkebog.asp

Hilsen fra Yrsa

________________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse i september.
Nu kan du søge i mere end 30.000 navne på danskere,
som deltog i modstandsbevægelsen. Se database over
modstands-folk på Frihedsmuseets modstandsdatabase http://modstand.natmus.dk

Databasen er ikke færdig. Foreløbig er styrkelisterne
for Jylland (Region I-III) og Bornholm (Region VII)
indtastet foruden navnene fra en række bøger om
besættelsestiden. Dette arbejde vil blive fortsat med

indtastning af styrkelisterne for de resterende regioner,
ligesom flere navne vil komme til fra gennemgangen af
yderligere litteratur. Når indtastningen er slut, vil basen
komme til at rumme navne på mere end 70.000
mennesker og dermed blive det tætteste, man kan
komme på en fuldstændig fortegnelse over
modstandsbevægelsen.
Man kan søge på personer, organisationer, undergrundshæren og modstandsarbejdet – så gå på jagt i
databasen.

Hvis du har aner på Frederiksberg kan du være heldig
at finde noget i de gamle filmklip med tekster til på
siden http://byenibyen.frederiksberg.dk/
Her ligger alle mulige film og klip f.eks.: Folk leger
med en abe i Zoo ca. 1915. Lærere fra Frederiksberg
Gymnasium ryger store cigarer i frikvarteret i 1937.
Unge piger spiller basketball i 1946. Et stort og bredt
billede af Frederiksberg og de mennesker, der har haft
tilknytning til byen gennem de sidste hundrede år - i
levende billeder.

Gå også på opdagelse i Besættelsessamlingen
www.besaettelsessamlingen.dk/docs/default1.asp
Fra modstandskamp til massemedier, fra rationeringsmærker til Røde-Kors pakker. Besættelsessamlingen fører dig ind i et facinerende kapitel af
Danmarkshistorien. Klik videre på de forskellige afsnit.
Bemærk tidslinien (nederst). Tidslinien giver overblik
over 2. verdenskrigs vigtigste begivenheder, uanset
hvor du er på siden. Før blot markøren over et af
felterne.

Prøv også Fynske Billeder igen – der er nemlig kommet mange nye billeder ind her
http://www.fynskebilleder.dk/forside
Se emneindeks og prøv f.eks. ”Besættelsen og Den
kolde Krig” og tryk dig frem.
På historiefyn www.historiefyn.dk/test/soeg.php er
der også kommet flere opdateringer prøv f.eks. ”Diverse” og ”Håndværk/industri i øvrigt” og ”Personer”.
Tryk dig videre ind på ”Vis post”.
God fornøjelse med søgningerne fra Yrsa

Gå på ”opdagelse” i Dragørs befolkning.
Hvis du har aner i Dragør så har fhv. arkivar Birte
Hjorth samlet beboernes liv og skæbner gennem en
række skatte- og beboerlister fra 1680-1801, amtets
korrespondance, søruller og kirkebøger m.m. og lagt
det ud på Dragør Lokalarkivs hjemmeside:
www.dragoer.dk/page1098.aspx
Vælg gaden og tryk så på nummeret.
Det drejer sig om 40 gader, stræder, pladser og smøger
med omkring 315 huse. Der er således tale om et
anseeligt antal mennesker.
Som et eksempel på, hvad man kan finde ses her
adressen Magstræde 3:
Matrikel nr. 226
Her boede i slutningen af 1600-tallet Jacob Jacobsen
Kurvemager den ældre. Han var gift med en datter fra
Dragørgård, og der var en del børn i familien, som alle
kom godt i vej. Efter konens død i 1709 blev huset
formodentlig afhændet til den nygifte Joen Rasmussen
Skrædder, der stammede fra Sjælland.
Ved ekstraskatten i 1718 forlød det, at han i 3 år havde
været fange i Sverige og han havde gæld. Joen døde i
1750.

Huset blev derefter overtaget af datteren Johanne
Joensdatter og hendes mand Jens Pedersen Skrædder.
Det var i 1759 på syv fag. Jens var matros, og
Skrædder-tilnavnet havde han arvet fra svigerfar.
Måske var han identisk med den i sørullen anførte
matros, Jens Pedersen Hammer, der var født på
Bornholm. Jens døde i 1787.
Det blev herefter en bornholmer, Sivert Larsen Dam,
der overtog huset. I 1782 var han blevet styrmand på
skibsreder Pieter Jensen Mørchs skib "Maria Lovisa",
og fem år senere blev han kaptajn på "Cathrina
Elisabeth", med hvilket fartøj han sejlede fortrinsvis på
Amsterdam.
Det var karakteristisk for Sivert Larsen, at hans
skibsbesætninger
næsten
udelukkende
var
bornholmere. Han døde i 1815, og det er formodentlig
efter enkens død i 1823, at huset bliver opkøbt og lagt
til Dragør Kro.
God fornøjelse fra Yrsa

Håndbog for Søværnet nu på nettet
Håndbogen handler ikke om knob og sejlteknik. Det er
læse hvilke skibe, som havde sejlet hvorhenne i et givet
en såkaldt "stat" over ansatte i søværnet. Man kan også
år. En fin kilde til slægtsforskning og maritim historie.
http://www.historie-online.dk/nyt/marinehist-haandbogforsoevaernet.htm
Klippet fra nyhedsbrev fra Historie Online.

Medlemsaftener september 2009
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden
når foredrag etc. starter.
Tirsdag den 1. september 2009.
- Medlemmernes egen aften.
Inge Lind vil fortælle lidt fra sin slægtsforskning.
Hvordan er jeres slægtsforskning gået i sommerferien –
andre fortæller videre ………….

Tirsdag den 15. september 2009.
- 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 2009.
Temaaften
– Georg Agerby vil fortælle om Heraldik
Heraldik opstod tidligt i middelalderen, da ridderne
beskyttede sig mere og mere, og til sidst var
fuldstændigt uigenkendelige bag rustninger og hjelme.
For at markere sig overfor venner og fjender, så malede
de deres skjolde i forskellige farver og mønstre.
Samme mand altid samme motiv. For at holde styr på
hvilket mønster, der repræsenterede den enkelte ridder,
så lod fyrsterne deres herolder føre registre over riddere
og mærker, samt opstille regler for farver og mønstre.
Dermed var Heraldikken født. Ridderens våbenskjold
gik i arv til sønnen,og det giver slægtsforskeren
mulighed for at følge en slægt gennem generationer.

Tirsdag den 22. september 2009 *
- Foredrag
af Michael Dupont, arkivar, cand. mag. ”Pas
protokoller”
Når man skulle fra landsdel til landsdel, eller fra by til
by, skulle man mange gange bruge pas. Man blev
indført i bøger, som findes på landsarkivet og man kan
i disse bøger nu prøve at finde forfædre.
Tirsdag den 29. september 2009.
- 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.

* Til dette foredrag kommer der en fotograf fra Folkebladet og tager nogle billeder af vores lokaler
– som skal bruges ved en omtale i bladet om vores forening. Så mød op denne dag.

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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