Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev marts 2013
_____________________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået tre nye medlemmer og det er Majbritt Arnstel, Isabella Arnstel
og Gitte Carstensen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til
gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________________________

Til orientering
Glostrup Lokalhistoriske Arkiv gik i luften med deres nye hjemmeside den 7. februar 2013
www.GlostrupHistorie.dk
Der vil efterhånden blive sat mere og mere ind, men prøv allerede nu de forskellige muligheder.
Tryk bl.a. på søg og skriv f.eks. huse, fra 1900 til 2000. Man kommer så ind i Arkibas (som er
arkivets system), hvor man foreløbig kan se 500 billeder fra denne kategori. På nuværende
tidspunkt er der i alt lagt 3.360 billeder ind.
Mandag den 4. marts skal Rigsarkivets personale til møde, så indtil kl. 10.15 er der lukket for
ekspedition af arkivalier, men læsesalen er åben som normalt.
Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Københavns Vejvisere og gadefortegnelse.
Under Københavns Biblioteker http://bibliotek.kk.dk/node/6184 kan man slå op i Kraks vejvisere
fra 1770 til 1900, med 5 års interval. Tryk på det ønskede år og se siderne igennem.
Fattigvæsenets hovedregistrant er nu online på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.
www.ksa.kk.dk/finddinslagt/fattigvesen/hovedregistranten/hovedregistranten
I 1881 oprettede Fattigvæsenet en hovedregistrant,
der er en fortegnelse over de personer, der fik hjælp
fra det offentlige. Registranten dækker perioden
1881-1948, men bindene fra 1934-1940 og 1940-48
vil først være tilgængelige i henholdsvis 2015 og
2023. Fattigvæsenets arkiv er omfattende – det
rummer ikke kun oplysninger om personer, der reelt
var fattige og fik fast hjælp, men også om personer,
der midlertidig havde brug for hjælp.
Der findes oplysninger om børn der blev forældreløse, ældre der fik alderdomsunderstøttelse og
kvinder der blev alene medmange børn.

Klik på linket til den årgang, du vil søge i. Vær opmærksom på, at det kan tage noget tid at hente
filen. Finder du en person i hovedregistranten, skal du besøge Stadsarkivets læsesal for at se
de protokoller, der henvises til.
Gå mere på opdagelse under ”Find din slægt” - prøv de forskellige emner. Der er meget at finde,
som kan bestilles på ”Starbas”.
”Fortællinger” får nu sin egen hjemmeside
2.300 erindringer om København kan nu læses på www.erindringer.dk De mange erindringer
stammer især fra københavnske pensionister i 1969 og 1995. De går helt tilbage til 1890’erne og
dækker tiden frem til 1950. Der findes et søgefelt, hvor man kan søge efter kategori eller emneord.
Få gode ideer på siden www.grifo.dk
Grifo er et lille bogforlag, som har specialiseret sig i udgivelse af bøger og undervisningsmateriale
vedrørende slægtsforskning og historiske emner
I forbindelse med disse udgivelser har forlaget oprettet:
• En database for slægtsforskere,
• En nyhedsside om slægtsforskning,
• En side med links om slægtsforskning
• En opslagsservice vedrørende arkiverne i København og opslag i CPR-Registret.
Politiet tvang prostituerede ind på bordeller. For 150 år siden blev den reglementerede
prostitution indført i Danmark. Videnskab.dk bringer en artikel, som kan læses på:
www.videnskab.dk/kultur-samfund/politiet-tvang-prostituerede-ind-pa-bordeller
Den danske stat gav i år for 150 år siden i princippet tilladelse til prostitution, og politiet blev
pålagt at holde opsyn med de kvinder, som levede af at sælge sex. Få år efter, i 1874, kunne
politiet endda tvangsindskrive kvinderne på et bordel, hvis ikke de adlød politiets
advarsler…………..
Billeder
Man kan se et lille udvalg fra Gitte Bergendorff Høstbo og Peter Wodskou CD`ere af de
prostituerede på:
www.flickr.com/photos/statensarkiver/sets/72157632698054245/with/84492665819/
Klik på billedet - det forstørres og navnene kommer frem. Man kan også klikke sig ind på denne
side fra artiklen fra Videnskab.dk
Alle billeder fra Gitte og Peters CD`ere kan ses i vores forening.
Lægdsruller
Sognefortegnelsen er et uundværligt hjælpemiddel, når man skal arbejde med lægdsruller. Man
skal slå op i fortegnelsen for at finde amt og udskrivningskredse, samt lægdsnumre i det sogn det
har hørt under fra 1789 og frem.
Sognefortegnelsen er nu blevet scannet og lagt på internettet www.sa.dk
Vælg ”Mest brugte arkivalier” og vælg Rigsarkivet, så kan man trykke på Sognefortegnelse,
lægdsruller. Fortegnelsen er på hele 201 side, men det er nemt at kikke sig frem til det sogn man
skal bruge på skærmen, men selvfølgelig kan den også udskrives, hvis man har lyst til dette.
Skifteprotokoller, jordebøger, regnskaber og overformynderiprotokoller.
Man kan nu også finde forskellige godsarkivalier på FamilySearch. Disse arkivalier findes på
siden: www.famelysearch.org/search/collection/2015318
vælg Browse through 2,608,645 images, vælg by, vælg gods og gå på opdagelse på siderne. Det er
meget forskelligt hvilke og hvor mange arkivalier man kan finde fra de enkelte godser.
God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i marts 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.
_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener marts 2013
Tirsdag den 5. marts 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 12. marts 2013 kl. 19
Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 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 26. marts 2013 kl. 19
Foredrag af Gitte Høstbo – Sådan fandt jeg min svenske slægt.
Om hvordan man slægtsforsker i Sverige og mulighederne for at finde de svenske forfædre på
nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og ”husförhörslängder” er
opbygget, og hvad de kan fortælle. Desuden fortælles der om, hvordan du i Danmark kan sidde og
finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (svensk arkiv information) samt
andre meget spændende internetsider, deres indhold af oplysninger, og hvor der ellers kan findes
svenskere.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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