Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev september 2013
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen til vores første aften efter sommerferien.
Vi i bestyrelsen håber, at I alle har haft en god sommer og nu er klar til at tage hul på en frisk
sæson med slægtsforskning.
Tirsdag den 3. september 2013 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.
Vi syntes selv, at der i den kommende sæson er spændende foredrag og en udflugt - så sæt derfor
allerede nu kryds i kalenderen.
1. Foredrag den 24. september 2013. Torben Frandsen vil fortælle om skumle skurke.
2. Foredrag den 22. oktober 2013. Vi får besøg af Peter Korsgaard fra Kort & Matrikel
styrelsen der vil fortælle om at søge/bruge kort i slægtsforskningen.
3. Foredrag den 26. november 2013. Her skal vi have en udflugt til Frederiksberg arkiv
på Frederiksberg Rådhus.
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 3. september 2013.
Bestyrelsen
Yrsa Holm Kristensen, fmd
_______________________________________________________________________________________________

Til orientering
Slægtsforskerdag 2013
Lørdag den 19. okt. kl. 9.30-15.15 er i år i Herlev medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.
Årets Tema er i år ”På sporet af forbryderne”. Der vil blive holdt 3 spændende foredrag om dette
emne, og om hvorledes vi kan finde materialer derom.
Læs programmet på foreningens hjemmeside http://www.genealogi-kbh.dk/ Tilmelding til A.M.
Krogh-Thomsen senest den 1. oktober 2013, gerne på hjemmesiden. Pris 200 kr. (+evt. frokost kr.
125)
Arkiverne
Husk at der på Rigsarkivet er lukket mandag og lørdag og på Københavns Stadsarkiv er der lukket
om fredagen.
Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Nørrebro
Har du aner på Nørrebro, så er Nørrebro Lokalhistoriske Forenings hjemmeside en ide. Her kan
man læse årsskrifter fra år 2000 til år 2009 http://www.noerrebrolokalhistorie.dk/aarsskriftet.php
De indeholder en række artikler og billeder fra Nørrebro samt personskildringer og erindringer
skrevet af nuværende og tidligere beboere fra Nørrebro.
Har du aner omkring Silkeborg
så prøv www.silkeborgarkiv.dk der kan man søge i gamle Skatte- og Adressebøger fra 1921 –
1959. Man kan bl.a. også søge efter Krigsveteraner fra 1848 og 1864 – prøv selv de forskellige
muligheder.
Ordbog over københavnerslang
På Selskabet for Københavns Histories hjemmeside kan ses en ordbog over københavnerslang.
http://kobenhavnshistorie.dk/bog/slang Vælg f.eks. B og se at orden: Baglygten betyder en vej ved
mejeriet Enigheden ved gaden Lygten.
Husker du?
At der er en nøgle til de københavnske matrikler og husnumre fra 1689-2008 på
http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel Matrikeloversigten er inddelt i de københavnske
kvarterer, vælg f.eks. Christianshavns Kvarter, så ser du alle matrikelnumre for Christianshavn,
tryk på matrikel nr. 10 og dette kommer frem:
Matr.nr. 10
Matrikel 1689 9 (del af) 1756 10, 1806 10, 1945 Henlagt til 1806 2
Ejere 1689 Sejer Eriksen, underfoged, 1756 Peder Pedersen, brændevinsbrænder, 1806 Lorenz
Harbo, rodemester
Matrikulære husnumre 1689 Ved Lange Bro 9/Revieren ved Amagerbro 9,1756 Langebrogade 10,
1806 Brogade 10
Husnumre 1859 Brogade 19
Ny DIS-Danmark portal for seddelkartoteker og gravsten.
Indtil videre kan vi byde på Wads Sedler, der består af 36.000 navne på personer, i en søgbar
database, der levede i perioden 1430-1960. Alle har på en eller anden måde relation til Fyn.
sedler.dis-danmark.dk/wad/ tryk på ”Søg” øverst og vælg f.eks. efternavn Rasmussen, tryk på
Rasmus Rasmussen (38), så kommer der en seddel frem. Prøv så at trykke på Hindsgavl der
kommer så flere muligheder frem.
Man kan også skrive en by f.eks. ”Odense”, så ses en lang liste med alle de personer der er i
databasen fra Odense.
DIS-Gravsten er et forsøgsprojekt . Foreløbig er der indleveret data fra 19 kirkegårde i Odense
amt. Vælg ”Hjem” øverst og tryk på DIS-gravsten, vælg ”Søg”, vælg Herred og Sogn eller alle,
skriv et navn, tryk ”send”. Der er flere andre søgemuligheder - prøv dig frem!

God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Vi er et par fra bestyrelsen, der mødes med
de nye, der er interesseret.
Vi fortæller lidt om foreningen og hører jeres
forventninger. Er du interesseret er det
den 17.september 2013 kl. 19. Det foregår i
vores lokaler.
Foreningen har den glæde, at vi har fået en
del nye medlemmer.

Lise Krøner

Medlemsaftener i deptember 2013
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.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 3. september 2013 - 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 10. september 2013 - Temaaften
Uffe Poulsen fortæller/viser os, hvordan vi skal kopiere kort fra internettet.
Tirsdag den 17. september 2013 – 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 24. september 2013 kl. 19.00 - Foredrag af Torben Frandsen – Skumle skurke
Vi skal vidt omkring, lige fra Vikingernes lovsigemænd til de sidste offentlige henrettelser i
Danmark. Vi kommer til at møde bødler, som i gamle dage gik under navne som mestermænd og
skarprettere.
Vi skal en tur forbi galgebakker og straffepæle samt hilse på forbrydere hvoraf nogle er draget bort
i glemslens tåger, mens andre stadigvæk spøger i vores erindring. Det bliver en tidsrejse fyldt med
kriminelle og deres ugerninger samt om dem der jagede og straffede dem.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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