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Velkommen 

 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 1 nyt medlem og det er Jørgen Steen Christensen. 
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til 
gavn og glæde. 
______________________________________________________________________________: 
 

 
Foreningen har den glæde, at vi har fået en del nye medlemmer. Vi er et par fra bestyrelsen, der 
mødes med de nye, dr er interesseret. Vi fortæller lidt om foreningen og hører jeres forventninger. 
Er du interesseret er det den 7. oktober 2014 kl. 19. Det foregår i vores lokaler. 
 
                                                                                                             Lise Krøner 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

(Selv-)hjælp til Slægtsprogrammer? 
 
SFVs brugerundersøgelse viste, at medlemmernes brug af slægtsprogram koncentrerer sig om 
Legacy Family Tree, Brothers Keeper og Family Tree Maker.  
 
Det vil være alt for stor en opgave at lave egentlige kurser i disse programmer, men vi vil alligevel 
forsøge at udnytte den viden, som medlemmerne ligger inde med.  
 
Som det allerførste har vi etableret en liste, hvor du kan melde sig som deltager i en gruppe for 
hvert af de tre nævnte programmer. Som minimum får du det ud af det, at du så ved hvem, der 
bruger samme program, og som derfor måske allerede kender løsningen på dit problem.  
 
Hver af grupperne bliver selvstyrende og må fx selv beslutte hvor ofte de vil mødes 
(medlemsaften) , men må have en 'tovholder', der blot skal forsøge at holde liv i gruppen, og altså 
ikke er udråbt til at være ekspert i programmet.  



Listen vil ligge fremme på medlemsaftener, og allerede første aften (28-sep-2014) meldte der sig 
10 interesserede. Man kan også melde sig per email til undertegnede. Husk at skrive hvilket af de 
tre programmer du er interesseret i.  
Uffe Poulsen  
ukp@ukp.dk 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering fra Yrsa 
 
Statens Arkiver har lukket d. 24. og 25. november 
 
På grund af et seminar for alle medarbejdere i Statens Arkiver, holder vi lukket d. 24. og 25. 
november. 
 
Lørdagsåbent igen fra d. 4. oktober 
 
Fra lørdag d. 4. oktober er læsesalen igen åben om lørdagen.  
Husk at du i efterårssæsonen på 3 lørdage kan få hjælp til din slægtsforskning af erfarne 
slægtsforskere fra DIS-Danmark. De frivillige vejledere står klar til at hjælpe den 4. oktober, 1. 
november og 6. december. Slægtsforskervejledningen finder sted i Rigsarkivets skolestue, og der 
er åben kl. 10-14. 
Rigsarkivet vil i den kommende tid sende en række kartoteker og registraturer til scanning hos et 
eksternt firma. Det vil desværre berøre en del af de hjælpemidler, som kun findes i det ene 
eksemplar. De vil først være til rådighed igen tirsdag den 14. oktober 2014. Gå ind på www.sa.dk 
og se listen.  

Daisy 

Da et stor ønske ved vores undersøgelse var vejledning ved brug af Daisy, så husk der på 
Rigsarkivet er introduktion til, hvordan du bruger arkivdatabasen Daisy. Det er gratis, og 
tilmelding er ikke nødvendig. 

Det foregår tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 - 11:30, onsdag den 22. oktober 2014 kl. 13:00 - 
14:30, tirsdag den 4. november 2014 kl. 10:00 - 11:30, onsdag den 19. november 2014 kl. 13:00 
14:30 og tirsdag den 2. december 2014 kl. 10:00 - 11:30 
 
Efterlysning 
 
Er der en af vore medlemmer der kan stå frem og vise brugen af Daisy evt. på en aften hvor vi kun 
sidder 8 sammen i en gruppe?  
Vi søger også medlemmer der vil fortælle eller vise noget på en temaaften i forårssæsonen? Vi har 
ingen indskrevet i programmet - hold jer ikke tilbage giv besked til bestyrelsen. 
 
Gruppearbejde med praktiske øvelser i Politiets registerblade. 
 
Efter opfordring fra nogle medlemmer vil Yrsa Holm Kristensen, tirsdag den 21. oktober 
sammensætte en lille gruppe på 8 personer til at finde oplysninger i Politiets registerblade. 
De der ønsker at deltage kan melde sig tirsdag den 7. oktober til Yrsa. Deltagerne skal selv 
medbringe en bærbar PC. Hvis mere end 8 personer melder sig, vil vi lave en venteliste og tage det 
igen senere. 
 

mailto:ukp@ukp.dk
http://www.sa.dk


Udebesøg den 28. oktober 2014 til Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv.  
HUSK der er lukket i foreningen denne dag.  
Vi har endnu 3 ledige pladser, så meld dig til Yrsa hvis du vil med. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Kirkebøger 

Vedrørende andre Trossamfund kirkebøger, som er scannet på nuværende tidspunkt, skal de findes 
i: Arkivalier Online Kirkebøger 
Vælg Amt : Diverse menighed derefter vælg Sogn: fremkommer de på nuværende tidspunkt 
scannet kirkebøger. 
 

Med venlig hilsen Kay Høier 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse. 
 
Oksbøl sogn. 
 
Har du aner i Oksbøl sogn så vælg http://www.oksbol-lokalhistorie.dk/  
Du kan bl.a. søge efter ”Personer”, søge på ”Huse og gårde” og se beskrivelse og billeder eller 
vælge ”Sognebøger” 1, 2, 3 eller 4 - f.eks. i nr. 1 kan du bl.a. gå fra hus til hus og se beboerne.  
 
Er du til København? 
 
Så brug Jørgen Mikkelsen og Nete Wingenders 29 siders inspirationsliste på www.sa.dk, vælg 
studerende, vælg pdf filen Inspirationsliste for studerende - arkivalier om Københavns historie. 
Listen indeholder meget forskelligt og der henvises til, hvor arkivalierne kan findes. f.eks. 
København efter branden i 1795:  
”En tilsyneladende uskyldig brand på Gammelholm en varm junidag i 1795 bredte sig dramatisk. 
Efter to døgn i flammer lå store dele af den gamle bydel i ruiner. Ca. 1/4 af befolkningen var 
blevet husvilde.  
Der var gået under 70 år siden den første store brand i 1728. Så endnu engang stod København 
over for den opgave at sørge for de mange, der havde mistet alt hvad de ejede, og at skulle bygge 
store dele af byen op på ny.  
Efter branden blev der på initiativ af kongen sat en landsomfattende indsamling i gang, som hjælp 
til de husvilde. De midler, der kom ind, blev forvaltet af en særlig nedsat kommission, den 
såkaldte kollektkommission.  
Kollektkommissionens protokoller og bilag giver i skemaform oplysninger om de 3.442 husvilde, 
enlige eller familier, der søgte kommissionen om hjælp, bl.a. oplyses deres erhverv, familiens 
størrelse, bopæl før og efter branden, værdien og i flere tilfælde også en detaljeret redegørelse af 
det, de havde mistet”. 
Har man aner der boede her på det tidspunkt, så findes de måske i protokollen. Gå selv på jagt på 
listen. 
 
Statistik 
 
Skal du bruge statistiske oplysninger i din slægtsforskning, så findes der årbøger fra 1919–2005 
med et væld af oplysninger. Gå ind på www.kk.dk skriv i søgefeltet ”statistisk årbog 1919-2005” 
og tryk søg. Åben filen - en lang liste kommer frem med PDF filer for alle årene, som du kan åbne 
og læse.  

http://www.oksbol-lokalhistorie.dk/
http://www.sa.dk
http://www.kk.dk


Se f.eks. i årbogen 1920 hvad kostede dagligvarerne fra 1909 - 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En anden god side at gå på opdagelse i er www.byhistorie.dk vælg Den digitale byport. Herfra er 
der mange muligheder, men prøv f.eks. Stiftsrelationer i 1735, vælg købstad f.eks. Fredericia, tryk 
på Mandtalsliste og stadens beboere kommer frem. 
Eksempel under tobaksplanteurer og fabriqveurer fandt jeg oplysninger til min slægtsforskning: 
 
15. Jacob Devantie [Note 35], Wenders Gade, haver selv opbygt Hus og Gaard, ejer Lodjorder 
tilligemed, nærer sig vel med Avling og Tobaksplantagie.  
16. Abraham Le Febre [Note 36], Julands Gade, Reformered. Haver ligeledes selv opbygt Hus, ejer 
Jord, nærer sig med Avling og Tobaksplantagie, er skyldig til den danske Kirke 99 Rdlr. 
 
 [Note 35]  Jacob Devantier, f. 2/2 1704 i Gramzow, hvorfra han udvandrede til Fredericia. Gift 

her d. 18/1 1728 m. Marie Honoré (f 26/9 1707 død 15/5 1765) død 5/2 1773. Jfr. 
om denne og de øvrige reformerte Familier: I Ludwig: Stamtavler over Slægter i 
den fransk-reformerte Coloni og Menighed i Fredericia. 

[Note 36]  Abraham le Fevre, f. 1684 i Bergholt, Brandenborg. G. m. Susanne Delåtre (f. ca. 
1687 død 13/10 1754) død 20/1 1756 i Fredericia. Slægten stammede fra Hainaut. 

 
Man kan også finde oplysninger i firmaregistrering m.m. fra hele landet. 
 
Gå ind på www.tidsskrift.dk vælg: Samling af anmeldelser til Handelsregistrene, vælg: Efter titel. 
En fortegnelse over firmaer for årene kommer frem. Vælg f.eks. Samling af anmeldelser til 
Handelsregistrene 1893 og se fortegnelsen måned for måned.  
Eksempel i nr. 03 for marts måned side 22:  
 
”Meyer Wilhelm Meyer, der var Indehaver af Firmaet The Scandinavian butter preserving comp., 
M. W. Meyer, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af Sophie 
Augusta Meyer, f ø d t W a r b u r g”. 
 
Her får man oplyst, at Wilhelm er død, hans firmanavn, konens navn og fødenavn.  
 
Find faldne sønderjyder. 
 
Med over 600 nye navne er online-listen over faldne sønderjyder 1914-1918 tæt på at være 

http://www.byhistorie.dk
http://www.tidsskrift.dk


komplet. Listen omfatter pt. 6.034 personer.  Gå ind på http://www.historie-
online.dk/nyt/sondermus-faldneww1.htm og vælg: Alfabetisk liste over faldne (pdf)  
Zoom ind ved at trykke på krydset, ved at holde musen nederst på siden og søg efter navn på siden. 
 
Ny database i www.ddd.dda.dk 
 
Hvor du kan søge efter personer der er udvandret til Amerika via Vejle. Det dækker 4.087 
udvandrede via Vejle i perioden 1879-1887, der ikke findes i Københavns Politis 
Udvandrerprotokoller. 
 
Godt nyt for fynske slægtsforskere. 
 
Alle, der er boede i det gamle Odense Amt og  
Svendborg Amt på godsernes jord, kan nu findes  
i databasen:  
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/   
 
Her findes navne på mere end 60.000 afdøde og  
55.000 ægtefæller.  
 
I perioden ca. 1680-1850 var det godsejeren, der skulle holde rede på de afdøde og deres dødsbo, 
hvis de boede på hans jord. Derfor er der ført masser af tykke skiftebøger for disse personer. Bag i 
bøgerne findes der nogle gange et navneregister – en slags indholdsfortegnelse i alfabetisk orden. I 
andre bøger findes der intet register, men det har gode folk på Landsarkivet for Fyn lavet i årenes 
løb.  
Disse navneregistre er alle indtastede nu og lagt frit tilgængelige for slægtsforskere og andre 
interesserede på internet.  
 God fornøjelse fra Yrsa 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Fundet på http://hkpn.gst.dk/  - Der skal eksperimenteres lidt. Hilsen Martin 

http://www.historie
http://www.ddd.dda.dk
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/
http://hkpn.gst.dk/


____________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener oktober 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 7. oktober 2014 - 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.  
Gruppen med KIP-Browser fortsætter i dag med Niels Holger Jensen og Kay Høyer.  
 
Tirsdag den 14. oktober 2014 Temaaften 
Besøg på Fængselsmuseet i Vridsløse kan vi ikke komme som gruppe, men Damgårdshave i 
Albertslund har en film om fængslet som vi låner og den vises af Kay Høyer og Kaj Hansen.   
 
Tirsdag den 21. oktober 2014 - 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. 
En gruppe ser i dag på Politiets registerblade med Yrsa Holm Kristensen 
 
Tirsdag den 28. oktober 2014 – Udebesøg - HUSK der er lukket i foreningen denne dag..  
Til Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv, Hørsvinget 5, 2630 Tåstrup. 
Vi skal mødes udenfor kl. 16,00. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

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 Annie Aabin Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 30. september 2014. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 28. oktober 2014 
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