Slægtshistorisk Forening for
Vestegnen
Nyhedsbrev september 2017
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Til orientering fra Yrsa.
HUSK.
Den 28. og 29. september har Rigsarkivet lukket på grund af medarbejderseminar.

HUSK også at du kan få hjælp af en erfaren slægtsforsker på Rigsarkivet.
På Rigsarkivet i København sidder frivillige klar hver torsdag kl. 10:00 – 14:00. Du kan få hjælp til
lidt af hvert f.eks. Kirkebøger, Folketællinger, Politi- og justitssager, Faderskabssager, Adoption,
Skifter og Lægdsruller. Der er også hjælp at hente til arkivsøgning i Sverige, Tyskland og USA
samt læsehjælp til tydning af håndskrift.

Nye åbningstider på Københavns Stadsarkiv.
Læsesalen vil pr. 2. oktober holde lukket om mandagen, med mindre du har booket en studieplads
på forhånd. Resten af ugens åbningstider er uændrede.
Mandag aften kl. 18-21 kan du i stedet chatte med læsesalens personale og få vejledning.
HUSK at læsesalens indgangsområde skal istandsættes. Derfor holder læsesalen lukket fra 25.
september - 29. september 2017.

Kulturnatten i Glostrup.
Det foregår lørdag den 28. oktober, vi vil være til stede med en stand i Glostrup Centret fra kl.
10:00 til kl. 15:00. Kom forbi og hils på!

Byhistorisk Hus.
I Glostrup gamle præstegård slås nu dørene op for Byhistorisk Hus. I den anledning er der
åbningsfest den 29. september 2017 kl. 13:30 – 18:00. Der er indvielse af Borgmester John
Engelhardt kl. 14:00.

Referat af første møde vedr. evt. sammenlægning af DIS og SSF.

Fremtidsudvalget har afholdt sit første møde søndag den 13. august 2017 i Middelfart. Alle
udvalgsmedlemmer deltog.
1.

Udvalget vil udsende en information efter hvert møde med relevante oplysninger om arbejdet og eventuelle
beslutninger. Informationen vil tilgå: DIS Danmarks og SSF bestyrelser, lokalforeningerne, hjemmesiderne,
DIS Forum (foreningsforhold), konferencedeltagerne fra 24. juni 2017 samt gives i medlemsbladet – og blive
givet så samtidigt som det er muligt. Fremtidsudvalgets profil er meget bredt dækkende – de 9
udvalgsmedlemmer er repræsenteret således: 9 medlemmer af DIS-Danmark (heraf 3 fra bestyrelsen), 5
medlemmer af SSF (4 forskellige foreninger) heraf SSF formand, 10 DIS lokalforeninger (8 forskellige
foreninger) samt 2 medlemmer af lokalhistoriske foreninger udenfor DIS Danmark og SSF. (alle
udvalgsmedlemmer er medlem af mere end 1 forening). Den geografiske fordeling er 4 fra Sjælland og
København, 1 fra Fyn og 4 fra Jylland. Og med 4 kvinder og 5 mænd.

2.

Udvalget har fokus på, at lokalforeningerne skal sikres selvstændighed!

3.

Udvalget er enige i og har fokus på behovet for fuld åbenhed i arbejdet.

4.

Der er aftalt følgende møder i udvalget: Søndage: 10-09-2017, 08-10-2017, 05-11-2017 og 26-11-2017.
Udvalget forventer at slutte sit arbejde inden årets udgang.

Udvidet adgang til digitaliserede aviser.
Nu kan man gå ind på 50 danske folkebiblioteker og læse aviser i Mediestream Aviser, som man
ellers skulle være taget til Det Kgl. Bibliotek for at kunne læse i. Man kan læse i aviser udgivet helt
indtil 2001.
Hjemmefra kan man i Mediestream ikke læse i aviser, der er udgivet helt indtil 2001, men med den
udvidede adgang er der åbnet for yderligere 5,6 mio. sider. Det betyder, at møder man op på sit
bibliotek, kan man frit søge og læse i mere end 10 mio. historiske avissider.

Flere retsbetjentarkiver på Arkivalieronline.
De fynske retsbetjentarkiver er nu tilgængelige online fra torsdag den 7. september 2017. Du finder
det under temaet ”Øvrige samlinger” på Arkivalieronline.

•
•
•
•
•

Dombøger, justitsprotokoller og politiprotokoller, som kan belyse lov og orden,
Pasprotokoller, der kan dokumentere hvornår, hvorfra og hvorhen personer er rejst
Notarialprotokoller med oplysninger om bl.a. testamenter og udstedelse af veksler
Overformynderiprotokoller
Lokale lægdsruller

________________________________________________________________________________________________
Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 2 nye medlemmer og det er Leif Illerup Sommer og Bente
Gravesen.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn
og glæde.
________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse

Fotografer og nummererede foto.
Gå ind på www.bornholmphoto.dk Se fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 med
fotograffortegnelse i navneorden. F.eks.:

Og se fotografer på Bornholm. Siderne her omhandler alle fotografer der har virket på Bornholm,
fra fotografiets begyndelse indtil man ikke længere klæbede fotos på karton/papplader. I praksis
drejer det sig om årene indtil ca. 1925-1930
Her fandt jeg f.eks. min ane H. Beinthin fra Kastrup, som jeg ikke var klar over pludselig findes
som fotograf i Gudhjem på Bornholm.

Søg på nummererede foto: Vælg ”Søg i protokoller” hvor bl.a. G. Stöckels affotograferede protokol
findes. Der kan søges på numrene 8212-16913, det interval hans bevarede protokol dækker. (Man
kan bladre i protokollen)
For hvert nummer blev der i protokollen skrevet hvem der havde bestilt billedet, dato, antal og pris.
Ofte blev der dog skrevet lidt mere end bare navnet på den der bestilte billedet.

Se også Aagaards billeder på www.stadsarkiv.kolding.dk Hold musen forneden på billedet så
kommer navnet på personen frem.
Tryk på det ønskede billede og se omtalen.

Povel Jepsen Bekker blev født i Øster Starup den 20. september 1828 som søn af husmand Jeppe Jepsen og Ane Sophie
Hansdatter. I folketællingen 1880 var han 52 år gammel og kludesamler, gift med Else Marie.
Elsemarie Bertelsdatter var født i Bøgvad, Egtved den 5. september 1829 som datter af indsidder Bertel Jensen (Ulf) og Ane
Marie Jørgensdatter.
Povel og Elsemarie blev gift i Øster Starup Kirke den 21. oktober 1859. Datering: Omkring 1878

Snyd ikke dig selv for de spændende artikler i Koldingbøgerne fra 1970 til 2012, hvis du har aner i
området, når nu du alligevel er inde på siden.

Husk også at www.kalundborg-lokalarkiv.dk i dag råder over mere end 60.000 gamle glasplader
med et væld af spændende billeder. Lokalarkivet har indkøbt en scanner, så i dag han de selv
fremstille digitale billeder og papirbilleder af de gamle glasplader.

Togulykker.
Har du aner der er dræbt eller kommet til skade ved en togulykke så gå ind på www.toglyde.dk og
vælg ”Danske togulykker”.
Se f.eks. på listen ”Ulykken ved Gentofte i juli 1897” hvor lokomotivføreren på et eksprestog fra
Helsingør overså et stopsignal foran Gentofte station og kørte med høj fart op i et holdende
persontog. 40 blev dræbt og 39 hårdt såret. Vælg ”TopTop” og læs mere om den ulykke.
Du kan også hente en mere udførlig liste som indeholder 10 sider med informationer over flere
hændelser. Gå tilbage til siden ”Danske togulykker” tryk på ”Toglyde.dk - Danske togulykker ver.
2.5 (PDF-fil opdateret juli 2010)”.

Husker I ?
www.Landsbyhistorier.dk hvor der er nu er 689 gode historier. Vælg et bogstav i alfabetet og se de
byer der findes der, f.eks. under E vælg ”Egtved” og læs om ”Hjelmdrupvej i Egtved og om gården,
den fik sit navn fra” eller om ”Miss Florens – balletdanserinden fra Egtved”.

Du er måske heldig at finde din ane i en landsbyhistorie.

Nu eèn indgang til data.
Du kan nu søge på tværs af Rigsarkivets samlinger – Daisy, Arkivalieronline og Rigsarkivets
indtastningsportal.

Gå ind på www.sa.dk/find og skriv f.eks. Frederik Ferdinand Eriksen, søg i afskrifter af arkivalier,
og tryk søg. Du kan vælge at søge i det hele - eller vælge den samling hvori du vil søge (som her),
eller du kan bruge avanceret søgning.
Man ser så en liste med navneregister til stambøger samt stambøger der er afskrevet fra
Statsfængslet i Horsens, hvori Frederik
Ferdinand Eriksen står nævnt.

Vælg f.eks. den sidste –

tryk på ”Stambog” og man ser hans
fangejournal fra 6. oktober 1902 og til
han løslades.

En mindre del af teksten er oversat,
men man kan forstørre teksten og slå lup til, så hele teksten kan læses.

Man ser stambog fra 1902-1904 og kan
bladre på siderne og se de andre fanger
fra den periode.

Se 17 sider med udgivende stamtræer.
Gå ind på http://dinslægt.dk/info.php og vælg ”Udgivende stamtræer”. Vælg f.eks. Anders
Thorstein og tryk dig videre ind ved hvert navn og
se mere f.eks. som her på Nils A. Thorstein.

Du kan måske finde dine egne aner på et stamtræ
og derved finde nye oplysninger?

Prøv også at vælge ”Kirkelige helligdage”. Indtast et kalenderår f.eks. 1899 - du ser så hele den
Gregoriansk kalender med alle oplysninger.

Man skal kun registrere sig, hvis man selv vil lægge noget ind.
Du kan også gå ind på www.geltzer.dk/kirkeaaret.php skrive et årstal fra 601 til 2299 og derved se
årskalender med oplysninger. Du kan også her se kirkeårskalendere fra flere andre lande.
Husker I at bruge de mange søgemuligheder i Salldata?
Gå ind på http://ao.salldata.dk Der findes f.eks. Arne Julins Index over
Københavns kirkebøger, Erindringsmedaljer 1848-50 og 1864 osv……

Vælg

Denne liste kommer
så frem med disse
mange muligheder

Tryk på det du
ønsker.

God fornøjelse fra Yrsa

________________________________________________________________________________________________
Medlemsaftener i oktober 2017
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Medlemmernes egen aften. (8. møde Gotisk studiegruppe)
• 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 10. oktober 2017 Temaaften – Lars Bjarke Christensen: Jernbanens mennesker.

I midten af 1800-tallet kom jernbanerne til Danmark, og ændrede mange menneskers dagligdag.
Det var ikke bare kulturlandskabet, der blev ændret med nye banedæmninger, jernbanebroer og
skinner som bugtede sig gennem landskabet, for jernbanen skabte også nye og hurtigere
forbindelser for de rejsende.
Mange mennesker fik også nye arbejdsopgaver med jernbanens fremvækst. I arkiverne kan
man følge mange af jernbanens ansatte, og få et enestående indblik i dagligdagen på landets
hundredvis af stationer og ombord på de lokomotiver, der krydsede 3 landet fra øst til vest og
nord til syd.
Mange af de ældre personalesager er bevaret, men søger man lidt bredere, vil man også kunne
få indblik i fatale fejl, tjenesteforseelser og klager over personalet.
Tirsdag den 17. oktober 2017 - Medlemmernes egen aften.
Gruppe: Lægdsruller, finde oplysninger.
• 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 24. oktober 2017 kl. 19:00
• Foredrag af Jan Pedersen: Godsarkiver, lavsarkiver.
Jan Pedersen, Drift Manager i Rigsarkivet viser eksempler på nogle af de arkivalier du kan
finde i godsarkiverne. Det er ikke kun fortællingen om godsernes historie, men også i høj
grad historien om de mennesker, der levede og arbejdede på godserne.
Vi skal også høre om lavsarkiver, hvad foregik der egentlig på de ”loge-lignende” møder og
hvordan har vendingen: ”Klap i” noget med lavshistorie at gøre?
Tirsdag den 31. oktober 2017 - Medlemmernes egen aften.
Gruppe: Lægdsruller, finde oplysninger.
• 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.
______________________________________________________________________________
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