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OBS vigtigt vedrørende skovturen den 9. maj
Følgende linje var desværre faldet ud:
HUSK tilmelding til skovturen lørdag den 9. maj er senest den 14. april.
_____________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Efter den seneste generalforsamling fik bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand Yrsa Holm Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Næstformand Hans Mølgaard Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Kasserer Annie Aabin Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Sekretær Niels Holger Jensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Bestyrelsesmedlem Kay Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Suppleanter:
Elly Tidex Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Frank Duckert
Af personlige grunde er Frank Duckert trådt ud som suppleant.
Gruppearbejde med praktiske øvelser i Politiets Mandtaller.
Yrsa Holm Kristensen og Kay Høyer vil tirsdag den 21. april sammensætte en lille gruppe på 8
personer, så vi sammen kan finde oplysninger i Politiets Mandtaller.
De der ønsker at deltage kan melde sig til Yrsa. Deltagerne skal selv medbringe en bærbar PC. (Vi
har dog 3 bærbare til lån)
Kom godt i gang med arkivdatabasen Daisy – få en introduktion.
Synes du det er svært at bruge Daisy? Så kom på Rigsarkivets læsesal i København og få en
introduktion til, hvordan du finder og bestiller arkivalier i arkivdatabasen Daisy. Det er gratis, og
tilmelding er ikke nødvendig.
Datoer og tidspunkter i april måned:
Tirsdag 7. april 2015 kl. 10:00 - 11:30 Introduktion til arkivdatabasen Daisy
Onsdag 22. april 2015 kl. 10:00 - 11:30 Introduktion til arkivdatabasen Daisy
Vejledningsmateriale til download.
De enkelte arkiver har udgivet en række foldere og andet trykt vejledningsmateriale, som du kan
downloade fra Arkivalieronline, vælg ”Brug arkivet” og vælg ”Udgivelser til download”.
Under Rigsarkivet kan man f.eks. prøve at åbne:
Gammeldags tidsregning. Liste over helligdage og deres latinske betegnelser (2003)

Opslag - Retsbetjente. Hvilke retsbetjente har sognene hørt til? (2003)
Ord fra fæsteprotokoller. "Oversat" og forklaret (2003)
Ord fra skifteprotokoller. "Oversat" og forklaret (2003)
(Ovenstående links virker desværre ikke MH)
Der er mange gode ting at finde her.
100 års døde københavnere snart online.
Næste tilbud i København Stadsarkivers kildeviser bliver de kommunale begravelsesprotokoller.
Protokollerne, der dækker samtlige begravelser i København i perioden 1860 til 1968, er en meget
anvendelig kilde til slægtsforskning.
En fordel ved begravelsesprotokollerne er, at du ikke
skal kende sognet, hvor begravelsen foregik, for at kunne
slå begravelsen op, sådan som vi kender fra kirkebøgerne.
I stedet kan du bruge et navneregister.
Samtidig vil man også få adgang til begravelsesprotokollerne for Assistens Kirkegård 1805-1862.
Side i én af de begravelsesprotokoller, som ventes på nettet i foråret.

Arkivet vil fortsætte med at lægge flere kilder i Kildeviseren i løbet af 2015. Øvrige kilder på
bedding er lysningsprotokoller 1923-1965 og borgerlige vielser 1851-1922. Borgerlige vielser fra
1923 og frem ligger på Rigsarkivets tjeneste Arkivalieronline, så på den måde får vi en komplet
serie af borgerlige vielser i København på nettet. Om alt går vel, er de på nettet i løbet af efteråret.
Stor interesse for historie i Sønderjylland.
Det oplever Sønderborg Slot i den modtagelse, som hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk
har fået. Hjemmesiden har i gennemsnit ca. 48.000 sidevisninger om måneden. Ca. 6.000 navne på
faldne med tilhørende data er indsamlet og systematiseret, og for tiden pågår et indsamlings- og
systematiseringsarbejde af ca. 4.500 modtagere af krigsinvalidepension, ca. 2.500 desertører, ca.
4.500 krigsfanger i franske, engelske, russiske og amerikanske lejre, ca. 8.000 medlemmer af DSK
– Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere, et endnu ukendt antal navne fra de
lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland.
Pas på med dato-formater.
Et eksempel kan være: “Elizabeth Green was born on 12.11.1904.”
Slægtshistorikere i USA vil sandsynligvis i første omgang fortolke denne dato som 11. december
1904. Hvorimod man her hjemme kan fortolke denne dato som 12. november 1904. Kun en af
disse kan være korrekt!
Se efter andre nærliggende beskrivelser i samme dokument for at se, hvordan andre datoer
registreres. Hvis du ser en anden dato registreret som f. eks. 7.13.1925, så skal 13 være en dag (da
måned nummer 13 ikke eksisterer), og så var den amerikanske konvention af mm.dd.åååå blevet
brugt, så Elizabeth Green blev født den 11. december 1904. Men hvis du får øje på en anden dato
som 13.7.1925, så kan du udlede det første tal er dagen, og dermed blev Elizabeth Green født den
12. november 1904.
For at undgå en eventuel fremtidig forvirring, når du registrerer datoer i dit stamtræ er det bedst at
bruge månedens navn skrevet helt eller med en alfabetisk forkortelse (f.eks. nov. for november).

Dato-fejl.
Dokumenter kan indeholde dato-fejl af en række forskellige årsager. Det kan være fejl, hvis
udstederen af informationen ikke kendte den nøjagtige dato for en begivenhed eller udstederens
hukommelse af den faktiske dato har fortabt sig. I en sådan situation, kan udstederen af
informationen have gættet sig til en dato. Dette sker ofte på dødsattester, når den afdødes
fødselsdato er nødvendig, og informanten kun kender den omtrentlige alder.
En dato oplysning kan også bevidst være forfalsket. F.eks. hvis en person ønskede at gifte sig
imod forældrenes ønske, men endnu ikke har nået den alder, som kræves, så kunne de have
forfalsket deres alder eller fødselsdato.
Fejl forekommer også ofte på grund af hørefejl eller misforståelse af enten den person, der giver
oplysningerne, eller den person, der registrerer oplysningerne.
Derfor bør datoer og aldre i et dokument helst dobbelt kontrolleres med andre uafhængige kilder.
Afslutning den 5. maj
Så nærmer tiden sig til at bestille smørrebrød til vores afslutningsaften den 5. maj. Udfyld sedlen
til Yrsa med jeres ønsker samt penge senest den 14. april 2015.
Family Tree Maker
Nogle enkelte havde slægtsprogrammet Family Tree Maker. Hans Mølgaard vil gerne samle en
gruppe omkring dette program, så henvend jer til Hans.

_____________________________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer
Efter opfordring fra flere medlemmer dukker nu denne side op om gode bøger. De fleste af
bøgerne kan lånes på biblioteket.
To bøger som Tom Buk-Swienty har skrevet om krigen i 1864: "Slagtebænk Dybbøl" og
Dommedag Als"
En hel del har sikkert aner der har deltaget i denne krig – så det er et must at læse disse bøger.
Historien bliver fortalt meget levende og nærværende, og med mange beskrivelser i breve fra en
række personer, der selv deltager - både på dansk og preussisk side, og både fra soldater og
officerer.

Og samtidig beskriver bøgerne hele baggrundshistorien omkring krigen. I den første bog fortælles
om den politiske optakt til krigen, og i den anden bog følger man fredsforhandlingerne i London,
regeringen og den nye danske konge.
Tom Buk-Swienty. 1864 i billeder.
Lars Lindeberg. De så det ske - Englandskrigen 1801-1814.
Per Eilstrup. Tordenskiold – Peter Wessel og hans tid.
Marianne Hesselholt. Fugl i Danmark.
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Modstandsbasen
Den 24. februar havde vi foredrag af Henning Lindhart der fortalte om modstandsbevægelsen.
Bl.a. hørte vi om ”Speditøren” og ”18 mands Ruten” der i fiskerbåde sejlede bl.a. modstandsfolk
og jøder til Mölle i Sverige fra Nykøbing Sj. En tur der tog ca. 7 timer. De havde 2 både hvor der
kunne være 9 personer i hver båd (deraf navnet ”18 mands Ruten”).
Hvis du har modstandsfolk i dine aner, så prøv at skrive ”Modstandsbasen” i Google og åben
modstandsbasens forside.
Vælg ”Søge efter personer” og vælg f.eks. ”Organisation” . Tryk på ”alle organisationer” og vælg
”Speditøren” på listen og du ser så en liste med 60 personer. Vælg f.eks. den første ”Karl Otto
Bakowski”, hvorefter en hel side med hans oplysninger og et billede kommer frem.
Prøv også personsøgning, skriv f.eks. ”Holm” i efternavn og tryk SØG og en lang liste kommer
frem. Vælg f.eks. den første ”Freddy”, så ses en hel side med oplysninger og et billede af Knud
Erik Henning Gyldholm med dæknavnet Freddy. Man kan igen trykke på denne side under
”Biografi” og læse mere om ham.
Man kan også finde ham ved at søge på hans rigtige navn, så der er mange indgange til at finde en
person, bøde rigtigt navn, dæknavn eller kun en del af navnet.
Man kan også ”gå på jagt” i Øresundstjenesten. Man kan bl.a. finde flugt passagerlister på
Rigsarkivet. Skriv ”Øresundstjenesten” i Google og vælg ”Illegale ruter – Statens Arkiver”.
Fælles søgeportal for flere kommunale arkiver.
Du kan nu søge i flere samlinger på én gang gå ind på www.starbas.net skriv Morten Jensen og
tryk søg. Vælg f.eks. nr. 3 Morten Jensen, læs teksten og tryk dig videre ind på Morten Jensen og
ny side dukker op, tryk videre på ”læs mere” og hele teksten ses.
Tryk dig videre på:
Fra
1892

Til
1892

Arkiver skabt af Morten Jensen, købmand
Morten Jensens arkiv

og vælg ”Personlige papirer” og se hvad der ligger i sagen af papirer som kan bestilles, som her:
”Notat vedr. selvmord og afskrift af Hørsholm Birk om hændelsen”.
Ny website om anden verdenskrig i lokalområderne.
Gå ind på www.lokalekilder.dk tryk på ”læs mere” i et af områderne f.eks. Dagligliv. Vælg f.eks.
”Beskyttelse af borgere” og vælg igen videre, indenfor det område du ønsker at læse mere om, i
listen nederst på siden.
God fornøjelse fra Yrsa

____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener april 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 7. april 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 14. april 2015
Temaaften – Frank Duckert fortæller om sine aner i krigen 1864.
Tirsdag den 21. april 2015 – Medlemmernes egen aften
Yrsa og Kay opretter en gruppe med 8 pers. som sammen ser på Politiets Mandtaller.
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 28. april 2015 kl. 19
Foredrag af Anne Marie Krog-Thomsen med FamilySearch
FamilySearch.org er blandt verdens største og mest brugte genealogiske hjemmesider, den er
blevet ændret flere gange, sidst i juli 2014. Den gamle kendte side er lukket, så vi skal nu lærer at
bruge den nye. Den er rigtig god, men den er inddelt og virker på en anden måde. Der er rigtig
mange nye spændende funktioner på den, og der kommer hele tiden nyt til. Hvordan søger man?
Hvordan indsender man evt. sine data dertil? og kobler evt. billeder på af sine forfædre. Danske
arkivalier kan nu også ses på hjemmesiden. En gennemgang af den nye hjemmeside og alle dens
muligheder, samt fordelen ved at kombinere søgninger med hjemmesiden Hammerum-Herred.dk.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
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