Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev december 2011 og Januar 2012
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået to nye medlemmer og det er Lillian Hansen og Margrete Juul
Persson.
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til
gavn og glæde.
_____________________________________________________________________________________________

Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Første medlemsaften i 2012 er tirsdag den 3. januar. ”Slægten” vil også fra denne dato ligge klar til
udlevering.
Kontingent for året 2012
Kontingentbetaling for 2012 og fremover vil vi gerne bede jer indbetale UDEN at vi sender jer et
girokort, da det efterhånden er blevet alt for dyrt at sende penge på den måde.
Der udsendes en separat side sammen med nyhedsbrevet, der kan bruges som vejledning ved
indbetaling.
Vi håber på jeres forståelse for disse ændringer - hvis der er spørgsmål til dette så kontakt en fra
bestyrelsen.
Vi håber at alle indbetalinger kommer på plads senest den 31. januar 2012, så vi kan gå i gang med
at lægge budget for det kommende år.
_____________________________________________________________________________________________

Forslag til generalforsamlingen 2012
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 ifølge vedtægterne § 5
stk. 3:
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden
udgangen af januar måned”.
Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr.
e-mail til Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
_____________________________________________________________________________________________

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for alle de
spændende foredrag i foråret 2012
Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 19
Foredrag af Jørgen Mikkelsen – ”De kommunale arkiver”.
Nogle kommuner har afleveret deres ældre arkivalier til Statens Arkiver eller kommunale
arkivinstitutioner; andre opbevarer dem på rådhuse m.v. Uanset opbevaringssted er de kommunale
arkivalier frit tilgængelige efter 20 eller 75 år, afhængig af om de har personfølsomt indhold eller
ej. Foredraget giver en introduktion til de vigtigste registreringssystemer og en række eksempler
på arkivserier af stor personalhistorisk interesse. Det drejer sig bl.a. om folkeregistre,
skattemandtal og forskellige typer af socialsager.
Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19
Foredrag af Michael Dupont – ”Pest eller Kolera”.
I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnlig er udsat for, var pesten en mandedræber. Bl.a.
mener forskningen, at den i midten af 1300-tallet slog op mod 40% ihjel i de ramte områder. Til
sammenligning slog koleraen kun lidt over 3% ihjel.
Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19
Generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19
Foredrag af Helen Cliff – ”Jordmødrenes Historie”.
De danske jordmødres brogede historie har rødder i gamle kvindetraditioner, men jordmoderfaget
er også fulgt med udviklingen ind i det 20. århundrede. Oprindeligt blev fødselshjælpen varetaget
af de såkaldte hjælpekoner eller nærkoner. Disse kvinder havde ikke nogen formel uddannelse i
fødselshjælp og fødslerne var et rent kvindeanliggende.
Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19
Foredrag af Peter Wodskou Christensen – ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner”.
Vagtmester på Landsarkivet fortæller historier fra egen slægtsforskning. Eksemplerne tager
udgangspunkt i aner som i første omgang syntes umulige at komme videre med. Med ved ihærdig
søgen i mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye både spændende og bevægende
oplysninger til slægtshistorien.
_____________________________________________________________________________________________

Til orientering
Arkivalieronline
Hele Folketællingen 1930 er nu at se på Arkivalieronline.
Flere arkivalier fra selvbetjeningsmagasinet udlånt til scanning
Fra fredag d. 18. november er følgende arkivalier udlånt til scanning: Københavns Kommune:
Ægteskabsbøger, 1923-1935
Fra tirsdag d. 22. november er disse arkivalier også udlånt til scanning: Frederiksberg kommune:
Ægteskabsbøger, 1923-1960, Gentofte kommune: Ægteskabsbøger, 1923-1959, Københavns
Kommune: Ægteskabsbøger, 1936-1961 og registre til ægteskabsbøger, 1923-1961, Københavns
Overpræsidium: Register til AJ-journal, 1910-1936 og register til SJ-journal, 1912-1936
Arkivalierne kommer ikke retur før efter Landsarkivets sidste åbningsdag d. 9. december. Vi
forventer at arkivalierne er klar til brug på Arkivalieronline i begyndelsen af 2012.

Landsarkivet
Husk sidste åbningsdag for Landsarkivet på Nuuks Plads er fredag den 9. december 2011, hvor de
lukker kl. 12. Sidste lørdagsåbning er derfor lørdag den 3. december 2011.
Vi afslutter dine lån og rydder op på reservationshylderne.
Når læsesalen på Landsarkivet lukker efter sin sidste åbningsdag, afslutter vi alle lån, rydder op på
reservationshylderne og sætter arkivalierne på plads i magasinerne.
Ønsker du at benytte arkivalierne igen, kan du fra mandag d. 12. december bestille dem til brug på
Rigsarkivets læsesal.
Introduktion til Daisy på Rigsarkivet torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 – 11.00Få demonstreret, hvordan du søger i Daisy, finder oplysninger om de enkelte arkivserier, pakker
og bind, og hvordan du hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på læsesalen. Introduktionen
finder sted i vejledningsområdet på Rigsarkivets læsesal. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød
op!
Glostrup Byorkesters julekoncert
Kom og vær med til at spille julen ind sammen med nisseorkestret og Lisbeth Sørensen lørdag den
10. december 2011 i Glostrup Bio kl. 15.00 . Indgangen er gratis, dørene åbnes kl. 14.30.
I pausen serveres et glas gløgg, som er sponseret af Folkebladet.
Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Julestuer
Julestuer var legekilder, man skiftedes til at holde hver anden eller tredje aften og nat i hele
juletiden. Som regel begyndte man, når de to højhellige juledage var overstået, og så fortsatte man
indtil helligtrekonger.
At man legede betød, at man underholdt sig selv, som man f.eks. kan se her fra Jørn Piø`s tekst og
Dahlerup & Kramer Petersens tegninger:
Bro, Bro Brille - hvor den gamle tekst lyder:
”I fjor før jul, da vi red herop, da var det fred
i Kongens Land; Fred vil vi ha` og fred vil vi gi`luk porten op, den høje”.

Blindebuk
”Man måtte kun med skeerne føle sig frem, til
Han fandt ud af, hvem han havde for sig”.

Julestuerne var julegilder, hvor legen spillede en større rolle end maden. Til gengæld drak man tæt.
Man rullede simpelt hen juletønden ind i stuen, og der stod den så til fri afbenyttelse.

At holde julestue har sit udspring i de såkaldte vågenats-forlystelser i katolsk tid. Alle de store
kirkelige højtider fejrede folk aftenen og natten før ved at våge – ved at sidde oppe – til man skulle
overvære midnatsmessen, hvor man fik tiden til at gå med leg, drik og sang.
I 1500-tallet tordnede kirkens mænd mod denne våge-tradition - i en kongelig forordning fra 1629
blev det ligefrem forbudt og i 1683 blev det sat i ”Danske Lov” at ”al forargelig legen om julen
forbydes strengeligt og bør alvorligt at straffes”.
I 1726 ophængtes der i København en politiplakat, hvor der stod at julestuer i Øl- og Værtshuse
gav anledning til drukkenskab og løsagtighed, og en helligdagsforordning kom derfor i 1730 der
forbød julestuer på nogen helligdag og på aftenen forud for en sådan. Men det hjalp ikke meget, så
allerede i 1735 kom en ny forordning der udtrykkelig siger ”de såkaldte julestuer forbydes
aldeles”.
Skønt denne forordning var skrapt formulerede, så holdt folk julestuer inden døre, men man
ventede til efter de to højhellige juledage. Da Holberg så den nye lovgivning, syntes han nu nok, at
myndighederne var gået for vidt, for hvad var en juleaften uden en julestue.
Juleaften kunne altså også blive for trist, men det blev der rådet bod på omkring 1800-tallet, hvor
juletræet blev lanceret som de nye julestuers midtpunkt juleaften. Det skete netop i København,
hvor de gamle julestuer først blev udryddet.
God jul fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Vi skal aflevere lokalerne i samme stand som vi modtager dem senest kl. 21.30 af hensyn til
alarmen, der automatisk går i gang.
For at afhjælpe dette, er der nogle regler vi alle må følge og det er:
Når vi har foredrag skal kopper m.v. sættes på rullebordet ved pausens begyndelse, således at dem
der har ansvaret for kaffebrygning, kan få tid til at sætte det i opvaskemaskinen og starte den.
Almindelige aftener skal servicet sættes på rullebordet senest kl. 21.00.
Inden vi forlader lokalerne skal opvaskemaskinen være tømt, porselænet sat på plads og stolene i
cafeteriet stablet ved de smalle vægge.
Bestyrelsen.
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Arkivalieronline går nu i luften med helt nye typer af historisk materiale, så brugerne også via
Internettet kan få adgang til andre typer af spændende historisk materiale fra Statens Arkivers
samlinger.
Som Inge Lind fortalte på vores medlemsaften den 1. november så prøv at se i ”Andre Arkivalier”
på www.arkivalieronline.dk
Her findes:
1. Brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller fra 1731-1872 for købstader og landdistrikter
på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.
2. Journaler vedr. familieretlige forhold fra Københavns Overpræsidium fra 1858 og frem til 1936.
I brandforsikringsmaterialet kan man finde oplysninger om huse og gårde helt tilbage fra 1700tallet og frem til ca. 1900, deres indretning og byggemåde samt hvem der ejede dem.
Overpræsidiet behandlede bl.a. familieretlige sager som adoption, separation og skilsmisse samt
bidrag til børn født udenfor ægteskab.
Frem til januar 2012 vil der komme yderligere 3 nye typer af arkivalier på Arkivalieronline.

Prøv også ”Andre kilder” i http://ddd.dda.dk
Vælg evt. ”Dansk Ostindiske Personalia” - her findes en database der indeholder fotograferede
sedler.
Skriv f.eks. i søgefeltet ”Holm”, vælg Jens Peter Holm på listen og denne seddel kommer frem:

Vil du se jernbaner i Nordjylland så gå ind på www.baner-omkring-aalborg.dk
Her findes søgemuligheder over jernbaner fra Skagen til Hobro både nuværende og forsvundne.

Rigtig god fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

København 1761.
Københavns Stadsarkiv har nu bearbejdet og lagt Christian Gedes eleverede kort over København
på nettet: http://www.kbh1761.dk/

Siden giver rigtig mange muligheder for at bevæge sig rundt. Man kan zoome ind og ud, finde
forskellige kategorier af bygninger, f.eks. Kirker.
Som et tillæg kan man hente Gedes 12 kvarterkort, hvor der er den finesse, at ejerne af de
forskellige matrikler er angivet.
Du kan også gå en tur på strøget i en ca. 6 minutters video:
http://www.kbh1761.dk/index.php/et-kort-med-historie/en-tur-pa-stroget
God jul fra Martin
_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2011 og januar 2012
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 6. december 2011
Juleafslutning kl. 19.00
Vi hygger os med gløgg og æbleskiver.
*******************************

Tirsdag den 3. januar 2012 – 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. januar 2012
Temaaften
Niels Holger Jensen vil vise/fortælle os om slægtsprogrammet ”Brothers Keeper”.
Tirsdag den 17. januar 2012 – 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. januar 2012 kl. 19
Foredrag af Jørgen Mikkelsen – ”De kommunale arkiver”
Nogle kommuner har afleveret deres ældre arkivalier til Statens Arkiver eller kommunale
arkivinstitutioner; andre opbevarer dem på rådhuse m.v. Uanset opbevaringssted er de kommunale
arkivalier frit tilgængelige efter 20 eller 75 år, afhængig af om de har personfølsomt indhold eller
ej. Foredraget giver en introduktion til de vigtigste registreringssystemer og en række eksempler
på arkivserier af stor personalhistorisk interesse. Det drejer sig bl.a. om folkeregistre,
skattemandtal og forskellige typer af socialsager.
Tirsdag den 31. januar 2012 – 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.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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