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Til orientering 
 
Tydning af ”Gotisk skrift” 
Vi vil prøve at danne en grubbe, hvor man kan hjælpe hinanden med at tyde svære passager af 
gotisk skrift. Vi vil forsøge med en månedlig dag, og vi har foreløbig valgt 15. oktober og 19. 
november. Det er så meningen, at de der har brug for hjælp møder med kopier til omdeling og 
sætter sig sammen i den store sal.  
For at se om der er interesse for dette, ligger der en liste, hvor interesserede kan melde sig på. 
 
Åbningstidspunkt i foreningen 
Vi skal stadig 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. 
 
Udflugt 
Tirsdag den 26. november 2013 har vi arrangeret en udflugt til Frederiksberg arkiv på 
Frederiksberg Rådhus. Vi skal mødes kl. 16:30 foran Frederiksberg Rådhus, hvorefter vi samlet 
bliver lukket ind kl.16:45. (Hvis man kommer senere kan man ikke komme ind)  
Tilmelding til Yrsa efter først-til-mølle-princippet.  Max 25 deltagere. 
DER HOLDES LUKKET I FORENINGEN DENNE AFTEN 
 
HUSK Slægtsforskerdag 2013 i Herlev 
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) 
     Yrsa 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse: 
 
PC og kort fra internettet  
Links til de sider, som blev behandlet af Uffe Poulsen på temaaftenen den 10. september 2013.  
 
  Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen)  
 gst.dk (kms.dk)  
 Gamle matrikelkort  
 http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm  
 vælg så 'Find stedet i historiske kort' og indtast et vejnavn.  
 Gamle landkort  
 http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findetsted.htm  
 under 'Vælg kort' vælges herefter historiske kort.  

http://www.genealogi-kbh.dk/
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findetsted.htm


 
  OIS, Den offentlige Informationsserver  
 Oplysninger om matrikler og bygninger  
 www.ois.dk  
 søgefelt i øverste højre hjørne. Avanceret søgning kan vælges samme sted.  
 
  Danmarks Miljøportal  
 Matrikelkort, luftfoto m.m.  
 arealinformation.miljoeportal.dk/distribution  
 (ikonen ved kortets øverst højre hjørne åbner en værktøjslinie med bl.a. søgning)  
 
  Rådhusbiblioteket, Historiske kort  
 Historiske kort over København inkl. matrikelnumre  
 bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/historiske-kort  
 
  KRAK, Google Maps  
 Her findes muligheder for nutidige kort, luftfoto og skråfoto i en række byer  
 krak.dk  
 maps.google.dk  
 (google 'street view' for at se huse i gadeplan)  
 
  Brøndby Kommune  
 Kort m.m.  
 webkort.brondby.dk   
 Byggesager med breve og tegninger  
 brondbyborger.filarkiv.dk   
 
  Frederiksberg Kommune  
 Kort m.m.  
 gis.frederiksberg.dk/webgis/kort.htm    
 vælg fx Ejendomsoplysninger / Matrikelkort. Baggrundskort skiftes i menubjælken.  
 Byggesager med breve og tegninger  
 frederiksberg-borger.filarkiv.dk    
 
  Danmark set fra luften  
 Det kgl. Biblioteks samling af luftfotografier  
 www.kb.dk/danmarksetfraluften  
 
 

----------------------------------------- 
 
 
Flittige mennesker der har afskrevet kilder 
Gå ind på www.slaegtogdata.dk 
 Vælg: Kilder og derefter vælg: Afskrevne kilder. 
 Vælg f.eks. Dragstrup kirkebog1646-1804 der er indsendt af Carl Madsen fra Canada. 
 Tryk: Se materialet her (og kirken og listen kommer frem) 
 Højre mus og du kan søge på navn. 
 
 
 

http://www.ois.dk
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften
http://www.slaegtogdata.dk


Har du aner i Norge så prøv: Norske kilder.  
En side med mange muligheder www.arkivverket.no/digitalarkivet Folketællinger, skannede 
kirkebøger, emigranter, skifteregistre, adressebøger m.m. Prøv dig frem. 
 
 
 
Norsk side om Emigrantskibe og passagerlister. 
Gå på opdagelse på www.norwayheritage.com hvor der findes 71.548 passagerer fra årene1825-
1873 
Der er mange søgemuligheder prøv f.eks. passagerlister og skibsnavne. 
 
Udvandrerlisterne fra Vejle. 
Der er oplysninger om 4.109 udvandrere fra alle egne af Danmark i årene 1879-1887. Det drejer 
sig om personer, der har købt billet hos udvandreragenterne, brødrene Mouritsen, i Vejle, som var 
agenter for HAPAG (Hamburg-Amerika linien). 
www.aalborg.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp 
Prøv f.eks. navnet: Jepsen (der kommer 20 eksempler frem) og klik på yderligere detaljer nederst 
på siden. 
 
Vil du læse om ”Peder Madsens Gang – gaden der forsvandt” 
Gå ind på www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/tema/1870/index.htm  
Tryk dig ind på et utal af muligheder på overskrifter og på hele den venstre side, der findes også 
gode gamle billeder og kort over området. 

God fornøjelse fra Yrsa 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

http://www.arkivverket.no/digitalarkivet
http://www.norwayheritage.com
http://www.aalborg.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp
http://www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/tema/1870/index.htm


Medlemsaftener i   oktober 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 1. oktober 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 8. oktober 2013    
Temaaften 
Inge Lind fortæller om at hugge fra andre på nettet. ”Hug bare, hvad du kan, men tro ikke de andre 
over en dyrtærskel”. 
 
Tirsdag den 15. oktober 2013 - Medlemmernes egen aften samt tydning af gotisk skrift.            
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 22. oktober 2013   
Foredrag af arkivar Peter Korsgaard 
Arkivet Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) er næppe det første sted, hvor 
slægtsforskeren henvender sig. Men det rummer faktisk en række arkivalier, som er af interesse for 
slægtsforskere. 
Arkivet er i gang med at blive lagt på nettet, både til download og til blot at se. Arkivar Peter 
Korsgaard, som har skrevet bogen "Kort som kilde", vil fremdrage de kilder, som slægtsforskerne 
kan bruge, og hvordan man kan søge og finde dem på nettet. 
 
Tirsdag den 29. oktober 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. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Kasserer Birthe Jørgensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
  
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 24. september 2013. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29 oktober 2013. 
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