Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev maj 2014
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 1 nyt medlem og det er Lizzi Aakeson.
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til
gavn og glæde.
_____________________________________________________________________________________________

SFV undersøger medlemsønsker
Efter ønske fra generalforsamlingen arbejder bestyrelsen med at etablere mere gruppearbejde.
Meget snart vil du derfor modtage en mail med emnet "SFV undersøger medlemsønsker". Det
indeholder nogle få spørgsmål, som du bedes besvare, så vi kan få indtryk af hvilke emner, der
især er interesse for.
Uffe Poulsen
_____________________________________________________________________________________________

Sommerhilsen fra bestyrelsen
Forårets møder er ved at være slut og dette er sidste Nyhedsbrev inden vi alle går en dejlig lang
sommer i møde.
Den første mødeaften efter sommerferien bliver tirsdag den 2. september og det er vort håb, at
mange af vore medlemmer fortsat vil møde op på vore medlemsaftener.
Det nye nummer af Slægten vil ligge klar til udlevering fra den første mødeaften.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på
glædelig gensyn til september.
Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Foredraget den 25. marts 2014
Tommy P. Christensen fra Malmø fortalte/viste os, på en fornøjelig måde, hvordan slægtsforskere
kunne have stor glæde af brugen af aviserne i slægtsforskningen.
Først skal man finde frem de aviser der eksisterede på det tidspunkt man er interesseret i, og det
kan gøres ved:
Bøger i 3 bind (som sikkert kan lånes på biblioteket). De danske aviser 1634 – 1991 af Niels
Thomsen og Jette D. Søllinge.

Og det som nu kan ses på nettet. Skriv i Google: Registrant over aviser i statens avissamling
De to store samlinger af aviser findes på Det Kongelige bibliotek, læsesal øst i København og på
Statens avissamling i Århus.
Nogle ældre bøger er: Avisens historie i 3 bind af Håkon Stangerup og Dagspressen i Danmark i 3
bind af P.M. Stolpe. Husk også at der findes ugeaviser og lokalaviser, så brug også lokalarkiverne,
find dem på: www.arkibas.dk/arkivvejviser Tryk på kortet og kom videre til lokalarkivet derfra.
Brug også Illustreret Tidende fra 1859 – 1924 som findes på nettet: www.illustrerettidende.dk
Vælg årgang og vælg hæfte nr.
Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger udkom fra 1759 - 1909. De findes tilgængelig via
Statsbiblioteket. Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt er i den forberedende
fase. Produktionsstart er berammet til december 2013. Der er ingen adgang til digitaliserede
danske aviser endnu, men over de næste tre år vil mere end 30 mio. sider blive digitaliseret og
gradvist gjort tilgængelige, via bl. a. Mediestream
10 huskatte fra Tommy P. Christensen, Malmø.
Når du anvenderoplysninger fra aviser i din slægtsforskning så husk at:
1. Gl. dansk er godt for halsen, men kan også komme i den gale hals. Brug ordbøger (Kalkar,
Skautrup etc. Og kulturhistoriske opslagsværker (Håndbog for danske Lokalhistorikere,
Dansk kulturhistorisk Opslagsværk etc.)
2. Den der betaler musikken bestemmer hvad der skal spilles. Ejerkreds og partifarve var ofte
tydeligere i provinspressens storhedstid (3 aviser i en lidt større provinsby).
3. Uden penge gør det ondt. Uden annoncer ingen avis.
4. Kend dit bladkort. Tidligere kunne de lokale blades udbredelsesområde (bladdistrikter) være
afgørende for hvilke lokale nyheder, der blev bragt i hvilken lokalavis.
5. Der eksisterer ikke en landsdækkende registrering af bevarede gamle dagblade og
lokaleaviser.
6. Deadline skal holdes – avisen skal trykkes.
7. Halve sandheder nu er bedre end hele sandheder i næste uge.
8. Rettelser, tilføjelser, præciseringer og dementier kan bringes senere.
9. Aviser skal sælge. Godehistorier skal skæres til og gerne bringes over flere dage.
10. Hastværk er lastværk. Aviser har en del ”Tyrkfehl”. De kan være svære at opdage for
eksempel ved talangivelser.
Ændring til vores medlemskartotek.
Hvis I har ændringer vedrørende jeres mail adresse, tlf. nr. m.m. så giv besked til Annie Aabin
Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html
Rigsarkivets læsesal er lukket:
- Torsdag d. 1. maj
- Fredag d. 16. maj (Store bededag)
- Torsdag d. 29. maj og fredag d. 30. maj (Kristi himmelfartsdag + fredagen efter)
- Torsdag d. 5. juni (Grundlovsdag)
Daisy på Rigsarkivet.
Synes du det er svært at bruge Daisy? Så kom på Rigsarkivet og få en introduktion til, hvordan du
finder og bestiller arkivalier i arkivdatabasen Daisy. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
Onsdag 9. april 2014 kl. 13:00 – 14:00
Torsdag 24. april 2014 kl. 10:00 – 11:00

Torsdag 8. maj 2014 kl. 10:00 – 11:00
Onsdag 21. maj 2014 kl. 13:00 – 14:00
Torsdag 12. juni 2014 kl. 10:00 – 11:00
_____________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse.
Marinehistorisk selskab og orlogsmuseet venner
www.marinehist.dk Vælg. f.eks.: Haandbog for Søværnet, hvor der bl.a. findes oplysninger om de
ansatte. Filerne er i pdf-format og fylder mellem 10 og 55 mb.
Calender over den kongelige danske søetat 1859 – 1869
Haandbog for Søværnet. Årgange 1870 – 1900
Haandbog for Søværnet. Årgange 1901 – 1930
Haandbog for Søværnet. Årgange 1931 – 1945
Håndbog for Søværnet. Årgange 1946 – 1968
Årgangene efter 1968 indeholder CPR-numre, og vil derfor ikke blive lagt online.
Prøv også: Marinehistorisk tidsskrift, hvor der også findes et register med en samlet oversigt over
artiklerne i tidsskrifterne.
Årgange 1968 – 1979
Årgange 1980 – 1989
Årgange 1990 – 1999
Årgange 2000 – 2009
Årgange 2009 – 2013
Register til 1. – 30. årgang 1967-1997
Register til 31. – 35. årgang 1998-2002
Register til 36. – 40. årgang 2003-2007
Fynske årbøger fra1912 – 2008 digitalt.
www.histfyn.dk/Search.aspx Vælg årstal, tryk søg og kan så vælge en artikel.
Find 120.000 historier om Aarhus på "Sejrs Sedler"
Sejrs Sedler er et omfattende kartotek på over 120.000 sedler med udtræk af artikler fra primært
Århus Stiftstidende i årene fra 1794 til omkring 1950 med korte og lange fortællinger om personer,
begivenheder, huse, foreninger og meget andet. Ophavsmanden til kartoteket var den tidligere
overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Jensen Sejr.
Sejrs Sedler giver også et væld af oplysninger om kendte personer og byens store og
betydningsfulde slægter. Man kan bl.a. læse om, hvem der blev gift med hvem, hvem der stod
fadder, hvornår de døde og ikke mindst, hvad de døde af.
http://www.sejrssedler.dk/ Skriv f.eks. i Indtast søgeord: Holm og tryk udfør. Så kommer en liste
med navnet. Skriv så i Dato: 1899 og tryk udfør. Så ses flere oplysninger om navnet Holm i 1899.
Hvis man igen trykker på de farvede felter indenfor hver gruppe, kommer man videre rundt, prøv
jer frem!
5000 københavnerbilleder nu online
5000 digitaliserede fotografier fra København i perioden 1910 - 1997 er nu tilgængelige online
gennem arkivdatabasen Starbas. http://www.historie-online.dk/nyt/ksa-5000fotos.htm Tryk på
Københavnerbilleder.

Hvordan var der i det hus mine aner boede i?
Begynd med at slå matrikelnummer og kvarter op i de digitale matrikelkort 1689, 1756, 1806 og
1860. Det kan man gøre med udgangspunkt i adressen. Søg på enten adresse eller matrikelnummer
i en kortbaseret udgave af de tre store københavnske matrikuleringer. Matrikelnumre i indenbys
kvarterer: www.kbharkiv.dk/kbharkiv/collections/matrikelkort
Kortene omhandler de tre store københavnske matrikuleringer i 1689, 1756 og 1806.
Vælg det årstal du er interesseret i, og indtast matrikelnummer eller adresse. Du kan også via tryk på kortet vælge en
bestemt matrikel, få oplyst kvarter og matrikelnummer.
Matrikelnumrene i København går tilbage til 1689.
For at undersøge en bestemt gades eller et bestemt hus
historie, skal man altså først finde ud af i hvilket kvarter,
gaden eller huset ligger.
København var inddelt i en række kvarterer. Hvert kvarter
havde sin egen betegnelse.
Indtil 1901var København inddelt i 12 kvarterer med fortløbende matrikelnumre inden for hvert kvarter:
Christianshavns Kvarter Omfatter hele Christianshavn.
Frimands Kvarter Området mellem Strøget, Købmagergade, Skindergade og Gammeltorv.
Klædebo Kvarter Området mellem Skindergade, Købmagergade, Nørrevoldgade og Nørregade.
Købmager Kvarter Området mellem Strøget, Gothersgade, Klareboderne og Købmagergade.
Nørre Kvarter Området mellem Vestergade, Nørregade, Nørrevoldgade og Vestervoldgade.
Rosenborg Kvarter Området mellem Klareboderne, Gothersgade, Nørrevoldgade og
Købmagergade.
Snarens Kvarter Området mellem Gammelstrand, Hyskenstræde, Strøget og Nytorv.
St. Annæ Vester Kvarter Området mellem Gothersgade, Store Kongensgade og Nørrevoldgade.
St. Annæ Øster Kvarter Området mellem Nyhavn, Store Kongensgade og Esplanaden.
Strand Kvarter Slotsholmen og området mellem Højbro Plads, Hyskenstræde og Strøget.
Vester Kvarter Området mellem Vestervoldgade, Nytorv og Vestergade.
Øster Kvarter Gammelholm og området mellem Kongens Nytorv, Strøget og Højbro plads.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at kvartererne ikke svarer til de kirkelige sogneinddelinger.
Kvartererne er heller ikke identiske med de skattedistrikter, som byen var inddelt i.
I 1850'erne falder voldene omkring København, og man opretter de såkaldte voldkvarterer, der
dels er de nye områder uden for voldene og dels arealer fra de gamle kvarterer. Gade- og
husnumre blev først indført i 1859.
I 1901 bliver de gamle landsbyer, Valby, Vanløse, Brønshøj, Utterslev, Emdrup og Sundbyerne
lagt ind under Københavns Kommune. En vigtig skelnen er forskellen på indenbys (inden for
voldene) og udenbys (uden for voldene). Hvis man er i tvivl om grænsen mellem indenbys og
udenbys, så se på kortet indenbys er farvet, udenbys er gråt.
Kvarterbøgerne 1377- ca. 1728
Ramsings kvarterbøger indeholder, kvarter for kvarter, oplysninger om ejendomme i København
og ejerforhold. Den trykte udgave findes som håndbøger på Københavns Stadsarkivs læsesal i
selvbetjeningsafsnittet. Kvarterbøgerne dækker alle de københavnske kvarterer.
Man kan også bestille Ramsings samlinger i Starbas ved at skrive i Arkivskaber: Holger Utke
Ramsing, general (1868-1946) og i Arkiv: General H.U.Ramsings samlinger (1377-1942)

Rolf Dahl har i 2013 udgivet et supplementsbind. Bindet indeholder oplysninger om ejere og
matrikelnumre. Grundlaget for bindet er en gennemgang af Københavns bytings- og
panteprotokoller for årene 1725-1728. Der er person- og emneregister til bindet.
Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune
Et nyt arkiveringssystem ser nu dagens lys på nettet www.slak.dk hvor foreløbig 14 lokalhistoriske
foreninger og arkiver er begyndt at lægge deres materiale ind. Det er i sin spæde start, men det
udbygges fra dag til dag.
Tryk f.eks. på Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev og der dukker et væld af
muligheder op.
Der vil bl.a. være gamle kort og billeder fra området. Foreningen udgiver 4 medlemsblade om året
(også med ”stof” fra området). Vælg fanen ”Bladet” øverst og du vil se at flere af medlemsbladene
allerede er lagt ind.
Prøv også at vælge Christianshavns Lokalhistoriske Forening for de er også allerede kommet langt
med at lægge oplysninger ind.
Der er mange muligheder gå selv på opdagelse på siderne i de forskellige arkiver.
Gå på opdagelse på en spændende hjemmeside!
www.kasler-journal.lha.dk rul lidt ned og vælg f.eks. i højre side ”De private krige”
Der er en 10 siders kronologisk
oversigt fra den 3/5 1940 til den
7/11 1945 med navne, som man
her ser starten på.
Ydermere er der en alfabetisk
navneoversigt.
Der er mange andre muligheder
på denne hjemmeside prøv dig
frem.

2014 er 150-året for stormen på Dybbøl.
Så hvis du har aner der deltog i 1864 er her et par spændende links til gode oplysninger.
Som det første vil I måske læse lidt Historiefacts om 1864 på:
www.danmarkshistorien.dk/1864/1864-forside
eller måske vil I læse dagbogsklip m.m. på www.1864live.dk
Eller gå på opdagelse på en privat hjemmeside af Niels Ole Dahl www.slaegtsalbum.dk over bl.a.
faldne soldater i 1864.
Databasen er opbygget over Vilhelm Cohens værk " De faldnes Minde" som blev udgivet i 1865.
Indtastningen af personer fra Cohens bog er nu færdig, det blev til 2978 faldne døde soldater. Niels
Ole Dahl er nu gået i gang med at gennemgå kirkebøgerne for eventuelle oplysninger, og tilføjer
disse med kildehenvisning. Det har vist sig at der i kirkebøgerne er soldater der ikke medtaget i
Cohens bog, de vil på sigt blive medtaget.
Eller se en lang række fotos af soldater på:
www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets/72157637558202056
eller se billeder af skanserne efter stormen på Dybbøl på:

www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets/72157633985721957
Man kan også se billeder fra mange andre områder.
Gå på opdagelse i billeder prøv www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets Tryk på det billede du
ønsker at se fra - og billederne kommer frem.
Prøv f.eks. at trykke på ”Flakkebjerg Optagelseshjem” og du kan se 54 billeder af drenge fra
optagelseshjemmet fra omkring 1880-1890 med deres påførte navne.
Prøv også et tryk på ”Militærets uniformer” og se her 80 fotos af uniformer fra 1700-tallet. Hvert
regiment, og hver funktion havde sin egen genkendelige uniform.
God fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener maj 2014
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi
kanvære 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 6. maj 2014 Afslutning af forårssæsonen
Hyggeaften med spisning af jeres bestilte smørrebrød. Der kan købes øl, vand og rødvin til 10 kr.
Selv om man ikke har bestilt smørrebrød er man selvfølgelig også velkommen.
Husk skovturen tirsdag den 20. maj, hvor vi mødes ved NAVERHULEN i Helsingør, Sct. Anna
Gade 21 omkring kl. 10:45, hvorefter vi samlet går ind til rundvisningen kl. 11.

Naverhulen

Skibsklarerergården

Station

Hvis nogle vil køre sammen i bil, må det aftales mellem jer, men det er svært at parkere i
Helsingør.

Vi er nogle der tager toget fra Glostrup Station kl. 9:09, så hvis man vil med der, så mød op på
stationen.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
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