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Nyhedsbrev december 2015

_____________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem og det er Jørn Pøhler.
Vi byder dig hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til gavn og
glæde.
____________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa.
Udtrådt af bestyrelsen.
Kay Høier er gået ud af bestyrelsen af personlige grunde og suppleant Elly Tidex er trådt ind i stedet for.

Dødsfald.
Vores medlem Skjold Eg, som tidligere har været medlem af bestyrelsen i flere år som sekretær, er den 24.
december 2016, efter lang tids sygdom, afgået ved døden. Æret være Skjold Egs minde.

Husk vores generalforsamling den 14. marts 2017 kl. 19:00.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores skovtur lørdag 20. maj 2017. Program følger senere.

Fælles blad.
Der er tanker om at SSF og DIS vil slå sig sammen om udsendelse af et fælles blad. I den anledning kunne vi
godt tænke os at høre, hvor mange i vores forening der også er medlem af DIS?
Giv en tilbagemelding om dette pr. mail til en af os i bestyrelsen.
(Hans) hans.molgaard.markvej@gmail.com

(Niels Holger) nhjensen@live.dk

Avis bog.
Poul Wimmer havde for nogen tid siden en stor Avis bog med i foreningen med aviser fra omkring
slutningen af 2. Verdenskrigs befrielse. Aviserne er: Politiken, Folkebladet, Jyllands-Posten, Jydske
Tidende, Svenske Dagblad, Kolding Social Demokrat, Nationaltidende og Berlingske Tidende.
Tirsdag den 28. februar vil Poul tage den med igen, hvis I ønsker at bladre i den.

En sød lille artikel sakset
af Poul Wimmer.
Kilde: Yougov for Metroxpress.

Fjernlån fra Rigsarkivet.
Der var i første omgang lagt op til der blev helt lukket for fjernlån, men det endte nogenlunde godt med, at
der ikke blev lukket helt af. Man vil begrænse fjernlånet, så det fremover ikke vil være muligt at fjernlåne
arkivalier fra før 1848.
Åbningstiden på læsesalene er reduceret, og lørdagsåbningen er helt forsvundet fra 1. januar 2017.
Blev frivillig indtaster.
Både Stadsarkivet i København og Rigsarkivet søger frivillige til at indtaste. Du skal ikke mere indtaste for
et helt sogn, nej du kan bare indtaste nogle stykker en gang imellem, vælg selv når du har tid.
Stadsarkivet: Indtast f.eks. begravelser i Kildetasteren. Gå ind på www.kbharkiv.dk og se hvordan.
Rigsarkivet: Indtast f.eks. erindringsmedaljer. Gå ind på www.sa.dk og se hvordan.

Foredrag fra slægtsforeningerne.
Slægten bliver nu uden foredrag fra slægtsforeningerne, det har SSF bestyrelse besluttet, men der vil så blive
plads til flere artikler i bladet. SSF vil i stedet lægge foredragene fra de forskellige foreninger ind på deres
hjemmeside.
Da flere af vore medlemmer ikke bruger SSF hjemmeside har vi i vores forening valgt at udskreve den alle,
så de kan ses i en mappe i foreningen.

Tilbud fra Slægtens Forlag.

Østjyske storbønder - Kirstin Nørgaard-Pedersens 2-bindsværk Sejerslægten, en østjysk storbondeslægt. Med udgangspunkt i 1400-tallets i Farre i Sporup Sogn i Gjern Herred skildres 9-10 generationers
forgreninger til 1700-tallets sidste halvdel. Knap 700 sider, kun 450 kr.
Samtidigt genudgives samme forfatters 2-bindsværk om Herredsfogedslægten. Med udgangspunkt i Borum i
naboherredet Framlev følges 8 slægtsled fra 1500-tallet Ligeledes knap 700 sider til kun 450 kr.
Gjern og Framlev herreder ligger mellem Aarhus og Silkeborg, og publikationerne er resultaterne af bl.a.
forfatteren og hendes afdøde mand Bjarne Nørgaard Pedersens store arbejde med de gamle jyske tingbøger
og lensregnskaber. De to slægter er stærkt indgiftede og har udløbere til både hele Danmark og Norden naturligvis mest Norge.
Andet fra Østjylland - Århus Domkapitels Jordebøger 1536-1663, ved Poul Rasmussen (Landbohist.
Selskab), 1972-75, 2 bind, i alt kun 90 kr.
Silkeborg Lens jordebog 1586 ved Poul Rasmussen (Dansk Videnskabs Forlag), 1964 - kun 60 kr.
Nærmere oplysninger/bestillinger hos Anton Blaabjerg, E: blaab@webspeed.dk
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Kontingentbetaling for året 2017
Kontingent for 2017 er kr. 250 pr. person og kr. 400 for ægtefælle/samlevende. Betaling
bedes fortaget ved sæson start i januar 2017 og senest d. 31. januar 2017 Betaling kan
ske på følgende måder:
Til Slægtshistorisk forening for Vestegnen
1. Kontant betaling om tirsdagen til kassereren.
2. At man går i banken og beder dem overføre beløbet til Arbejdernes Landsbank
Reg. 5326 Konto 0246075. Husk en afsender (navn eller medlemsnummer)
3. At man selv overfører via netbank, til vores konto i Arbejdernes Landsbank
5326 Konto 0246075. Husk også her, en afsender (navn eller medlemsnummer)
Venlig hilsen
Annie Aabin, kasserer

Reg.

Gå på opdagelse
For dig med aner i Vendsyssel.
Vendelboarkivet er postmester Tage Marchmann Sørensens store samling af kort med oplysninger om
personer født i Vendsyssel – med henblik på at gøre de mange oplysninger tilgængelige for alle på
Internettet. I perioden 1967 og til slutn. af 1980erne indsamlede han materialet fra aviser og blade,
personalhistoriske bøger, div. folketællinger og egne og andres forskning.
Kartotekskortene blev organiseret i kasser - i alt 104 med ca. 130.000 kort. Bemærk, at VendelboArkivet kun
rummer "indfødte" vendelboer, dvs. personer født i Vendsyssel - og kun fra tiden før folkeregistrenes
indførsel, hvilket vil sige til og med 1924.
Du kan nu søge direkte i den kæmpe database med over
130.000 kort, gå ind på www.vendelboarkivet.dk tryk på
”søg” og skriv f.eks. Holm i efternavn, vælg Aage Holm
- Bindslev og tryk ”se kort” og du ser dette:

Har du aner i det område, så gå også ind på http://stadsarkiv.Frederikshavn.dk og vælg: Din digitale
Danmarkshistorie (på den blå linie). Vælg: Projekt 1870. Vælg f.eks. Folketælling for Sæby Købstad, som
du også kan søge i. Tryk på højre mus på folketællingen og tryk Søg efter. Skriv f.eks. Jens Christian og alle
med navnet bliver blåt.
Gå ikke glip af Projekt 1937, som er under udvikling.
Se også under Arkivets Samlinger (på den blå linie). Og vælg f.eks. nederst til højre: Skagen Købstad. Så
kan du bl.a. se fødselsindberetninger fra 1845 -1892.
Under Frederikshavn kan du bl.a. se Fattigvæsenets protokoller og under Sæby Købstad ses elevfortegnelse
fra Gundestrup Skole. Der er mange andre muligheder så prøv dig frem.

Husk at Kraks vejvisere 1770-1969 kan ses på nettet.
Gå ind på
https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak Tryk
f.eks. 1890-1919 og vælg år 1912, hvor du
så i vejviserens start ser en indholdsfortegnelse - Zoom in så det bliver
læseligt, find det ønskede og se sidetal.
Du kan skrive sidetallet ind, og så skal du
bladre manuelt et par sider frem eller tilbage.

Fynske magistratsarkiver (rådstuearkiverne).
Materialet er fra perioden 1500 til 1868 og kan ses på Arkivalieronline under temaet: Øvrige samlinger.
Omfatter en blandet gruppe af arkivalier:
Skole- og fattigvæsensmateriale, Borgerskabsmateriale, såsom borgerskabsprotokoller og folketællingslister,
Rådstueprotokoller samt forhandlingsprotokoller fra diverse udvalg, Regnskabsmateriale,
Ejendomsmateriale og Næringsprotokoller.
Gå i ”Øvrige samlinger”, vælg ”Magistrater – fynske” og vælg. f.eks. i Bogense kommune skattevæsenet
”Folketællingslister (1887 – 1936). Vælg årstal f.eks. 1904, opslag 19.
Folketælling søndag 3. januar 1904 Annagade nr. 97 matr.nr. 130, Arbm. C. Petersen.

Gå på opdagelse i de mange muligheder på siden, hvis du har aner på Fyn.

Ringsted byfogedarkiv.
De digitaliserede arkivalier består af et næsten komplet bygfogedarkiv, se det på Arkivalieronline under
temaet: ”Øvrige samlinger”. Materialet dækker perioden fra 1686 og frem til 1919 og består bl.a. af
Justitsprotokoller og – dokumenter, Politiprotokoller, Auktions- og boopgørelser, Fogedsager, Journaler og
journalsager, Skifter samt syns- og taksationsprotokoller og Tilgangslister

Gå i ”Øvrige samlinger” i Ringsted Byfoged og vælg f.eks. ”Arrestprotokol (1832-1907)” vælg årstal f.eks.
1890-1907 opslag 324 - tjenestekarl Henrik Christian Simonsen. Man ser fødested samt fødselsdato og han
er ugift. Han er sigtet for betleri og får 48 dages tvangsarbejde.

Ved signalement henvises til nr. 2271 opslag 380, hvor han var arresteret for beruselse, og her ser man så

hans signalement.

Man kan også gå i bl.a. ”Saglister til politiprotokoller 1814-1919”, opslag 302 og finde notits: Det offl. mod
Henrik Christian Simonsen for Drukkenskab og gadeuorden, 26. juli 1906 bøde vedt.
Der er mange gode oplysninger at hente i byfogedarkivet.

God fornøjelse fra Yrsa
____________________________________________________________________________________

Gode links (tilsendt af Hanne)
http://www.navalhistory.dk/index.htm Flådens historie
Denne private hjemmeside beretter om Søværnet i dag, samt den dansk-norske flådes og fra 1814 den
rent danske flådes historie gennem mere end fem århundreder, - "I kamp for Flåden".
Tiden fra flådens fødsel, 10. august 1510, og til vores tid!
Skibene.
Uniformer, distinktioner, ordner og medaljer.
Og meget andet
Siden er sidst opdateret d. 2. februar 2015.
http://www.saack.dk/index_ordbog.htm Nørskov Saack’s ordbog
Her kan du finde en forklaring på en lang række af de ord du støder på under din forskning.
Desuden findes en lang række andre informationer, som f.eks.: måleenheder, omregning,
skæve helligdage, evighedskalender, Jyske Lov og Grundloven.

Medlemsaftener i februar 2017
Tirsdag den 7. februar 2017 – 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.
(5. møde i Gotisk studiegruppe med Annie Aabin)
Tirsdag den 14. februar 2017 Temaaften
– Uffe Poulsen fortæller.
”Fornyer, foregangsmand & forhenværende” og handler om den driftige og idérige Otto Laurents Benjamin Fick
(1859-1932).

Tirsdag den 21. februar 2017
Foredrag af Hans Peder Poulsen – Udvandrerne.

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede 10% af den danske befolkning hovedsageligt til Nordamerika.
Hvad var baggrunden for at rejse, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere?
Tirsdag den 28. februar 2017 – 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. 40.
______________________________________________________________________________
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Formand Yrsa Kristensen http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/ ** Email: sfv@forum.dk
---------------------------------------------------Dette nyhedsbrev er udsendt den 24. januar 2017.
Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard.
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt slutningen af februar

