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AMAGER SLÆGTSHISTORISKE 
FORENING
Med slægtshistoriske eksempler

Amager Slægtshistoriske Forening har 20 års jubilæum i 2013. Arkivet 
har i den anledning givet foreningen mulighed for at beskrive deres opstart og 
historie. Siden arkivet blev oprettet for 40 år siden, har arkivet hjulpet mange 
slægtsforskere med at finde deres forfædre og deres historie. I dette nummer af 
Glemmer Du giver vi eksempler på, hvordan du kan gribe slægtsforskning 
an, og hvilke guldgrupper af materialer, der kan være for slægter, som har boet 
mange generationer det samme sted.

Først fortæller den tidligere formand for Amager Slægtshistoriske Forening, 
Britta Staugaard, om foreningens start. Hun var formand fra 1997 til 2000.

Foreningens logo er lavet af 
Britta Staugaard

 

SÅDAN STARTEDE 
DET
I forbindelse med Amager 
Slægtshistoriske Forenings 20 
års jubilæum er jeg, som tid-
ligere formand, blevet opfor-
dret til at skrive lidt om for-
eningens opståen og virke i de 
første år. Det gør jeg naturlig-
vis med glæde!
I 1992 var vi en blandet grup-
pe af nybegyndere og øvede 
slægtsforskere, der havde 
meldt os til et grundkursus i 
slægtsforskning på et aften-
skolehold hos Tommy P. Chri-
stensen. Han er cand.mag. fra 
Københavns Universitet i 
historie og kunsthistorie. 
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Jeg husker, at Tommy den før-
ste aften bad os alle skrive et 
navneskilt, så vi kunne lære 
hinanden at kende. Men den 
lille opgave løste vi nu ikke 
særlig godt. Vi troede nemlig, 
at vi kunne nøjes med vores 
fornavne, indtil Tommy præ-
ciserede, at for en slægtsforsker 
er efternavnet særdeles vigtigt. 
Hvordan skulle vi ellers kunne 
identificere en person? 
Med den bemærkning var kur-
sen lagt. Navneopkald og nav-
neskik, gotisk skriftlæsning og 
transskriptionens ABC, syste-
matik og orden, kildesøgning 
og kildekritik, hvad skotøjs-
æsken gemte, arkivheuristik, 
arkivfonds, billedbehandling, 
anetavler, EDB, vejvisere, 
skifte, skøde og retsbetjent-

FRA 1993 TIL 2013
Amager Slægtshistoriske
Forening er stiftet den 13. sep-
tember 1993 og fejrer i år sit 20 
års jubilæum. Foreningen har 
fra starten haft til formål at 
være et samlingssted for med-
lemmer, der har slægtsforsk-
ning og lokalhistorie som fæl-
les interesse. Foreningen har 
63 medlemmer i 2013.

protokoller, lægdsvæsen, rets-
væsen, kirkebøger, søgemidler, 
heraldik, ... you name it. Tommy 
fyldte på os, og vi slugte det 
hele med iver og interesse. Dog 
med en ydmyg følelse af, at det 
måske var mere komplekst end 
som så.
Da vi havde gennemført grund-
kurset og efter det et weekend-
kursus og derefter endnu et 
kursus for lettere øvede, prokla-
merede Tommy, at han nu ikke 
kunne lære os mere. Nu var det 
op til os selv at finde vores veje 
og egne ben at stå på.
Det var vores interesse for 
slægtsforskningen, der drev os. 
Hjælp hinanden og skab en for-
ening var opfordringen og ud-
fordringen til os – en lille flok 
på 8-9 personer. Det måtte vi 
så gøre - og vi gjorde det. Den 
stiftende generalforsamling 
blev afholdt den 13. september 
1993 på Tårnby Kommunes 
Hovedbibliotek, og nu er det 
20 år siden.

FORENINGENS 
FØRSTE FORMAND
Jens Arne Jakobsen blev for-
eningens første formand. 
Bitten Westergaard havde 
kontakten til kommunen og AS

F 2
0 Å

RS
 JU

BI
LÆ

UM



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
 | N

U
M

M
E

R
 5| SE

P
T

E
M

B
E

R
/O

K
T

O
B

E
R

 2013

5

biblioteket. Bitten var også vo-
res “kaffemor”. Anders Gade-
gaard, vores alvidende slægts-
forsker, blev kasserer, Niels 
Gjermandsen EDB-ekspert 
og undertegnede valgtes som 
sekretær.
Vi planlagde medlemsmøder-
ne, arrangerede arkivture og 
oplevelsesture. Vi søgte kom-
munal støtte, indgik “billige” 
aftaler med foredragsholdere 
og fik gode venner på arki-
verne, hvilket gav os lejlighed 
til at arrangere selvstændige 
arkivbesøg uden for åbnings-
tid. Specielt arkivbesøgene, 

sommerturene og julemødet 
med dets faste traditioner var 
populære. 

FORENINGSLIVET
Desværre mistede vi alt for 
tidligt vores formand Jens 
Arne Jakobsen, og det blev 
herefter min opgave at over-
tage formandskabet, hvilket 
jeg sammen med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer gjorde 
med glæde, da foreningen jo 
var vores hjertebarn.
Gennem flere år havde jeg for-
nøjelsen at kunne lægge den 

Amager Slægtshistoriske Forening til et medlemsmøde på Tårnby 
Hovedbibliotek i 1993. 
Fotograf: ASF 1993, privateje
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arbejdskraft i foreningen, som 
den fortjente og havde brug 
for. Det var altid givende - ikke 
blot i forhold til slægtsforsk-
ningsinteressen, men især for-
di der i foreningen bestod en 
helt unik medlemskultur - en 
omsorgskultur - et fællesskab 
uden lige. Til hvert et møde 
tog medlemmerne imod pro-
grammerne med tilfredshed, 
og personligt blev jeg mødt 
med en venlighed og taknem-
melighed, som gjorde arbejdet 
det hele værd.

DET GÅR STADIG 
GODT
Det ligger mig meget på sinde 
at sige alle “gamle”, trofaste og 
aktive medlemmer en stor tak. 
Det var jer, der tegnede for-
eningen - og det er jer, der har 
båret den videre. Ikke blot har 
I formået at holde fast på det 
oprindelige formål og med-
lemsfundamentet, I har også 
formået at forny foreningen. 
Det glæder mig meget at følge 
med på sidelinjen, på hjem-
mesiden og på Facebook, hvor 

Udflugt til Amagermuseet i 2012. På Amagermuseet kan man blandt andet 
se storstuen fra Birkegården. Stuen bliver her kaldt for Tømmerup-stuen. 
Fotograf: J.K.N. Petersen 2012, privateje
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foreningen selvfølgelig har 
dannet sin egen gruppe. Det 
glæder mig at se, at “gamle” 
kræfter stadig er i spil, og at 
nye stadig kommer til, for I 
er jo foreningens eksistens-
grundlag.
Jeg vil også gerne takke Tom-
my for, at vi blev udfordret. 
Uden Tommy ingen Amager 
Slægtshistoriske Forening!
Og endelig en særlig tak til 
mine venner i bestyrelsen - 
både de der stadig er her, og 
de vi savner.
Britta Staugaard

VEDTÆGTER FOR 
AMAGER SLÆGTSHISTORISKE FORENING

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ASF, Amager Slægtshistoriske Forening. 
Foreningen er stiftet den 13. september 1993. 
Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse 
for slægtsforskning og slægtshistorie.
Foreningen virker som et samlingssted, hvor medlemmerne,
udover hyggeligt samvær, gensidigt hjælper hinanden med
den praktiske forskning, gotisk skriftlæsning, arkivbesøg 
og lignende.
Foreningen arrangerer derudover foredragsaftener, arkiv-
besøg, ekskursioner og lignende.

Scan QR-koden med din 
smartphone og læs mere 
om Amager Slægtshistoriske 
Forening. Eller gå direkte 
til foreningens hjemmeside 
www.amagerslaegt.dk
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Crilles Cornelius Jansen, født den 14. januar 1864, på Birkegårdens 
gårdsplads. Det er ikke en tur til torvet, da grøntvarene ikke er på ladet. 
Måske er det hans søn Crilles Peter Jansen, der sidder ved siden af. 
Foto: Stads- og Lokalarkivet

Crilles Peter Jansen, født den 21. juli 1888, med torvevogn på Amager 
Landevej ud for ”Novus”, tidligere Kastrup Mølle. Crilles Peter Jansen 
var gårdejer på Birkegården i Tømmerup. 
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B00491SL
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SLÆGTSHISTORIE 
– HVORDAN GØR JEG?
Arkivet viser en slægts historie
I arkivet har vi en række hjælpemidler til forskning i din slægt fra Tårnby. 
Udover det du kan finde i de folketællinger og kirkebøger, der er lagt på nettet 
af Statens Arkiver, er der mulighed for at supplere historien med andre 
oplysninger, som du kun kan finde på et lokalarkiv. Her ser vi lidt nærmere 
på hvordan du kan gribe det an, når du vil vide mere om din slægt.

OPLYSNINGER OM 
SLÆGTEN - 
NAVNE OG STEDER
IInden du går i gang med 
slægtsforskning er det nød-
vendigt at få et overblik over 
de data, du har på dine foræl-
dre, bedsteforældre og eventu-
elt oldeforældre. Du skal vide, 
hvornår og i hvilken kommu-
ne og sogn de er født, hvornår 

I det nyindrettede rum til lokalhistorien kan du fordybe dig i alt fra lokalaviser, 
arkivmateriale, lokalhistoriske bøger og fotokopier af blandt andet kirkebøger 
og folketællinger. Foto: Stads- og Lokalarkivet

og hvor de er blevet gift, eller 
hvor de boede, da de døde. 
Find hjælp til opdelingerne på 
www.krabsen.dk/stednavne-
base hvis du er i tvivl.
Stedet er indgangen til al 
slægtsforskning. Du skal derfor 
vide, hvor den kirkelige hand-
ling er foregået, ellers kan du 
ikke finde det i kirkebøgerne. 
Eller du skal vide, hvor dine 
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forfædre boede, dengang fol-
ketællingerne blev skrevet ned 
i bøger. Materialet er nemlig 
opdelt efter sogne, og der er 
ikke et navneregister. Selv hvis 
der var et register, ville det 
ofte ikke være til megen nytte. 
Navnene bliver nemlig langt 
fra skrevet ens i alle dokumen-
ter og i de forskellige år. 
Eksempelvis blev Crilles Peter 
Jansen, født 21. juli 1888, døbt 
Crilles ifølge kirkebogsopteg-
nelsen fra 1888, men i folke-
tællingen i 1925 kaldes han 
Chrilles. Der skrives dog også 
Krilles og Chr. andre steder.
I 1828 indføres en ny navnelov, 
som påbyder folk ikke længere 
at navngive efter patronym. 
Dvs. at børnene får faderens 
fornavn som efternavn med 
tilføjelsen søn til drengene 

og datter til pigerne. Det ta-
ger dog næsten 50 år, før end 
landbefolkningen ikke længe-
re følger denne skik. Den nye 
navnelov gør det ikke lettere 
for slægtsforskere. 
Crilles Jansen, født 1806, får 
bl.a. sønnen Cornelius Chrille-
sen, født i 1839. Ifølge navne-
loven skulle han have det sam-
me efternavn som sin far. Da 
Cornelius Chrillesen bliver gift 
med Birthe Clausen, er hans 
efternavn blevet ændret til Jan-
sen. Derfor, da han får sønnen 
Crilles Cornelius Jansen, født i 
1864, hedder de begge Jansen
Birkegården er i øvrigt Birthe 
Clausens fødehjem, og Birthe 
og Cornelius driver gården ef-
ter hendes far Claus Petersen. 
Efter Birthes død i 1879, gif-
ter Cornelius sig med hendes 
storesøster Svendborg. Og det 
er de to, der får bygget gården 
op i grundmur i 1881. Gården 
bliver på et tidspunkt derfor 
kaldt Svendborgminde. Ifølge 
familien er det først, da der 
bliver plantet en række birke-
træer, at gården får tilnavnet 
Birkegården.
Cornelius stammer i øvrigt selv 
fra Store Magleby gennem sin 
far. Og den familie kan spores 
tilbage til 50 år efter hollænder-

Birkegården i Tømmerup ved 
gadekæret fotograferet ca. 1943 på 
Høgsbrovej, der tidligere hed 
Tømmerup Kirkevej. 
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1425SL
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nes ankomst til Store Magleby 
gennem Cornelis-slægten.

Alle eksemplerne på, hvordan 
du kan slægtsforske, er fra 
familien Jansen, som i tre ge-
nerationer boede på Birkegår-
den, hvor de drev amagerbrug.

Stedet er absolut nødvendigt at 
vide, hvis du skal forske i din 
slægt. Heldigvis er der hjælp at 
hente hvis du ikke ved i hvil-
ket herred eller amt et bestem 
sogn ligger. Her findes kort 
som hjælpemiddel. Ligeledes 
kan stednavn, som ikke er et 
sogn, herred eller amt også 

findes ved hjælp af stednav-
nebasen, som kaldes Krab-
sen. Her kan der søges på et 
stednavn f.eks. Tømmerup, så 
fremkommer der fire mulig-
heder, hvoraf det ene er belig-
gende på Amager og hører til 
Tårnby Sogn, Sokkelund Her-
red og Københavns Amt.
Det er ikke nødvendigvis let 
at slægtsforske – det er sik-
kert derfor, at ordet forske 
indgår. Du vil støde på mange 
og meget forskelligartede pro-
blemer undervejs, som kræver 
en del forskning, tålmodighed 
og kreativitet for at finde din 
slægt.

Tømmerupstuen stammer fra Birkegården på Høgsbrovej. 
Nu er det flotte interiør opstillet på Amagermuseet. 
Fotograf: Dirch Jansen, 1987
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KIRKEBØGER
I kirkebøgerne er alle kirkelige 
handlinger indskrevet. 
Fra 1814 blev kirkebøgerne 
skrevet i et særligt skema og i 
en særlig rækkefølge. Først dåb, 
konfirmation, vielse og begra-
velse – og altid drengene og 
mændene før end pigerne og 

kvinderne. Ældre kirkebøger 
kan være skrevet på mange for-
skellige måder. Nogle er ordnet 
efter kirkehandlingen og andre 
kirkebøger er ført kronologisk. 
Du skal derfor altid vænne dig 
til den måde, bogen er blevet 
ført på. Det er således en klar 
fordel, når slægten har slået sig 

Kilde: Kirkebog fra1892 til 1933 over viede for Københavns Amt, 
Sokkelund Herred og Tårnby Sogn.
Ungkarl Landmand Chrilles Peter Jansen, Søn af Forpagter Chrilles Cornelius 
Jansen og Hustru Anna Sofie Petersen, er født i Tømmerup 21. Juli 1888 og 
døbt i Taarnby Kirke 19. August s. A. 25 Aar Tømmerup.
Pige Martha Svendsen, datter af Jordbruger Jan Svendsen og Hustru Ane 
Petersen i Ullerup, er født den 8. Oktober 1890 og døbt hjemme 14. Oktober 
s. A. og fremstillet i Taarnby Kirke 26. April 1891. 22 Aar Ullerup.
Forloverne er: C.C. Jansen og J. Svendsen.
Parret blev gift 2. oktober 1913 af Pastor Vibæk i Taarnby Kirke med deres 
fædre som forloverne.SL
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ned i et sogn for en længere 
periode.
Hvis du har en dåbsattest eller 
dødsattest, kan du gå baglæns 
i kirkebogen til det sogn, den 
pågældende er kommet fra.  
Ved dåb står der, hvem der er 
barnets forældre, på den måde 
kan du langsomt, men sikkert, 
gå bagud i tid. I hvert tilfælde 
ind til et vist tidspunkt, hvor 
der er kludder i optegnelserne, 
kirkebogen er blevet væk eller 
en helt tredje grund.
Mange sognes kirkebøger er 
tilgængelige på nettet helt ind-
til 1960erne. Derfor kan du 
blot, du har netforbindelse, ar-
bejde med slægtsforskning.

KIRKEGÅRDENS 
STEN
På kirkegården kan slægterne 
også følges, selvom de mange 
nedlæggelser af gravsteder i dis-
se år gør det meget mindre in-
teressant at gå rundt på landets 
kirkegårde. Der kan på gravste-
det findes informationer, som 
fortæller om familien. Gravste-
nens størrelse og pynt, hvem 
der ellers er begravet, og små 
mindeorden kan også frem-
trylle små familiehistorier. Ofte 
er der lagt en særlig symbolsk 
betydning i valg af gravsten og 
mindeord, som kan tydes, og bi-
drage med lidt mere viden om 
personen og slægten.

Hvis dåbsattesten mangler, men du 
kender gravstedet, er der en mulighed 
for at få oplysninger denne vej. 
Tårnby Kirkegårds gravsten er 
registreret på www.dk-gravsten.dk af 
Susan Havmand. Det er dog ikke alle 
kirkegårde, der er fotograferet. 
Fotograf: Susan Havmand, 2009

Du kan finde ekstra materiale som 
bøger om lokalområdet eller de lokale 
aviser, på arkivet.
Foto: Stads- og Lokalarkivet
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Kilde: Folketælling 1925 med stedbetegnelsen landsogn for Tårnby Sogn, 
Sokkelund Herred og Københavns Amt. Opslag nr. 138, ses som nr. 2 
hushold under matrikel nr. 5a i Tømmerup

Jansen Chrilles Peter, født 21/7-1888
Jansen Martha, født 8/10-1890
Jansen Henry Martin, født 14/10-1914
Jansen Chrilles Jan, født 24/9-1917
Jansen Ella, født 30/6-1920
Jansen Eigil Cornelius, født 13/6-1922
Jansen Poul, født 30/10-1923
Jansen Edith Martha, født 22/11-1924

Husfaderen Chrilles Peter Jansen er opført som landmand, men hus-
moderen, Martha Jansen, er opført som havende husgerning som sin 
næringsvej. Senere kom den sidste søn, Henning Erhardt Jansen, 
født 15. maj 1929. Han er først opført i folketællingen for 1930. 
Faderen er født på Birkegården i Tømmerup, hvor moderen vist er født på 
den gamle skolegård i Ullerup. 
Der boede tre familier på Birkegården, Chrilles Peter Jansens far og mor 
samt hans søsters familie. Gården havde to husholdninger.
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FOLKETÆLLINGER
Folketællinger er lister over de 
personer, der bor i et hus eller 
på en gård. Nogle gange kan 
der godt bo flere familier på 
samme gård. Alt efter hvilket 
år folketællingen er fra, er der 
forskellige oplysninger. 
F.eks. er der indkomst og for-
mue med i 1916. Du finder 
altid navn, alder, stilling i hus-
standen og erhverv. 
Fra og med 1845 indeholder 
folketællingerne altid oplys-
ning om fødestedet for de en-
kelte i familien. Du får derfor 
her en mulighed for at finde 
fødselsoplysninger, hvis du 
kender familiens bopæl i årene 
1845 til 1940.
Brug også folketællingerne 
til at tjekke oplysninger du 
har fået gennem andre steder. 
Hvis du har to kilder, der siger 
det samme, er der stor sand-
synlighed for, at det er rigtigt. 
Du kan også her holde lidt øje 
med, hvor mange børn, der 
var i familien – også de døde. 
Så tjek gerne folketællingerne 
for at se hvor lang tid fami-
lien har boet det samme sted. 
Derefter kan du søge efter de 
fundne familiemedlemmer i 
kirkebogen.

BRANDFORSIKRING 
Du kan bruge brandfor-
sikringsprotokollerne som et 
slags register til brandtaksati-
onsprotokollerne. Her får du 
en mere omfattende beskrivel-
se af ejendommens udseende 
og kvalitet. Brandforsikrings-
protokollerne indeholder for-
sikringsnummer, ejere, forsik-
ringssum og henvisninger til 
brandtaksationsprotokollen. 
Brandtaksationsprotokollen 
indeholder beskrivelse af byg-
ningerne, deres indretning, 
materialevalg og andet.
Forsikringsoplysningerne er 
især interessante, når du gerne 
vil vide, hvordan gården har 
udviklet sig. De mange brande 
i de tæt bebyggede landsbyer 
med hustage af strå bliver også 
afsløret her, fordi de nye ma-
terialer bliver beskrevet, og 
måske bliver gården også vur-
deret til en højere pris. Hvis 
gården eller huset ikke eksiste-
rer mere, kan det give et lille 
indtryk af, hvordan det har set 
ud. 

I 1858 lå stuehuset i Birke-
gården i den nordlige længe, 
hvor der i den vestlige også 
var beboelse og udhus. Den 
østlige bestod af stald, lade 
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og redskaber, og den sydlige 
længe indeholdt lo, lade og 
stald. Alt sammen udført i 
bindingsværk med lerklinede 
vægge og stråtag. I 1881 var 
Birkegården bygget væsentlig 
om, idet stuehuset mod øst nu 
var i grundmur med skifer-
tag. Også heste- og kostalden 
mod nord var i grundmur, 
dog her med stråtækt tag. Der 
var stadigvæk beboelse både 
i den østlige og vestlige læn-
ge. Alt dette kan læses ud af 
forsikringsprotokollen A145 
for 1852-1892, som findes på 
Stads- og Lokalarkivet.

SKRIFTEN OG 
DATOER
Gamle dokumenter er skrevet 
med et andet alfabet. De er 
desuden skrevet med hånd-
skrift. Når dokumentet er 
ældre end 1875, er de skrevet 
med gotisk håndskrift. Det 
er meget anderledes end den 
håndskrift, vi bruger i dag. 
Ligesom håndskriften for 50-
100 år siden også er meget 
anderledes, end den er i dag.

Når du interesserer dig for 
lokalhistorie, er det vigtigt 
at kunne læse og tyde gotisk 
håndskrift. 

I gårdens forsikringsprotokoller står en del om, hvilke materialer der er 
brugt. I 1906 var stuehuset på Birkegården altså grundmuret med tag af 
skifer. Forsikringssummen var på i alt 53.000 kr. til et halvårligt 
kontingent på 129,37 kr. den 6. januar 1918. 
Kilde: A145 Forsikrings- og Vurderingsprotokoller for Tårnby Sogn, 
Amager Birk, Tårnby Kommune, bind 8, side 287.
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Lær de gotiske bogstaver, når 
det er nødvendigt for at kom-
me videre. Det er ikke altid let 
at læse gotisk og ej heller en 
bestemt håndskrift. Du kan 
ofte få hjælp af andre ved at 
spørge, men også ved at se på 
andre bogstaver og ord som 
personen med den ulæselige 
håndskrift har skrevet. Ved 
sammenligning kan mysteri-
erne ofte løses.

Præsternes latin smittede af på 
teksten i kirkebøgerne, og der 
kan derfor også stå latinske 
ord og vendinger, som også 
skal tydes. Desuden blev da-
gene ofte kaldt efter kirkeårets 
inddeling i tiden før 1812-
1814. Kirkeåret begynder med 
1. søndag i advent, og det er 
søndagene efter dette og andre 
kirkebegivenheder, der bliver 
talt fra. F.eks. er Quinquage-
sima den 7. søndag før påske. 
Denne dag bliver kaldt faste-
lavns søndag i dag. Betegnel-
sen Quinquagesima bruges 
ikke længere i daglig tale. Der 
er heldigvis hjælp til at finde 
den rigtige dato i diverse om-
regningskalendere. 
Den gregorianske kalender, 
den vi bruger i dag, blev ind-
ført i Danmark i 1700. 

Første opslag i kirkebogen, som blev 
påbegyndt i 1772, er meget smukt 
skrevet og poetisk formuleret af 
Niels Randulph With. Han var præst 
fra 1757 til 1788.
Kilde: Kirkebog fra1772 til 1791 over 
fødte, konfirmerede, viede og døde 
for Tårnby Sogn, Sokkelund Herred, 
Københavns Amt. Versene illustre-
rer fint, hvordan skriften skal tydes, 
og en håndskrift skal læres at kende.

Før brugtes den julianske ka-
lender, som ikke er en ligeså 
nøjagtig udregning af skudår. 
Også her er der hjælpemidler 
til at udregne de rigtige datoer.
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AF KØD OG BLOD
Ud over det materiale, som er 
blevet brugt til at holde styr på 
folk i forhold til, hvor de bor, 
deres forsikring, de kirkelige 
handlinger etc. er der også 
gode muligheder på lokalarki-
verne. Det kan f.eks. være lo-
kalaviser, adressebøger og an-
det materiale, som kan knyttes 
til slægten.

Af ekstra materiale var der på en avisforside en bekendtgørelse i anledning 
af en 90-års fødselsdag. Anna Sofie Jansen, født Petersen, blev født 24. maj 
1863. Nogle gange skrives hun som Ane Sofie. I 1886 blev hun gift med 
Chrilles Cornelius Jansen fra Birkegården. Kilde: Amagerlands Producent- 
og Skytteblad 10. årgang, nr. 4, 1953. Side 1

Fyld på historien med fotogra-
fier fra dit eget familiealbum og 
spørg ældre familiemedlemmer 
om, hvem der er på de gamle 
fotografier. Du kan også skrive 
dine og deres erindringer ned. 
Der kan også være skrevet bø-
ger om de steder, familien har 
boet eller arbejdet. 
Der er naturligvis mange an-
dre muligheder for at finde SL
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oplysninger om din slægt. At 
skaffe disse informationer af-
hænger af, hvor meget tid du vil 
bruge for at finde mere materiale.

NYTTIGE LINKS
Til slægtsforskningen er der 
en række links du kan benytte 
dig af:
www.sa.dk
www.politietsregisterblade.dk
www.ddd.dda.dk
www.krabsen.dk/stednavnebase
www.dk-gravsten.dk

På Stads- og Lokalarkivets del af 
www.taarnbybib.dk under menu-
punktet ”Find din slægt” kan du 
finde en række links, der kan hjælpe 
dig med din slægtsforskning og med 
at finde lokal historie fra Tårnby 
Kommune.

ASF ANBEFALER
Al slægtsforskning starter hjem-
me hos én selv. 
Gamle fotos, breve, attester. 
Fødsels-, vielses- og dødsat-
tester er interessante. I disse 
attester findes mange oplys-
ninger om fødselsdage og -ste-
der, navne på forældre m.m. 
Tal med de ældre i familien og 
husk at skrive historierne ned, 
datoer, begivenheder m.m. 
Lav system i papirerne og 
hold orden – så bliver det hele 
nemmere, når der skal indta-
stes. Find et godt program til 
slægtsforskning og begynd så 
indtastningen. Husk at notere 
hvor oplysningerne er fundet.
Det anbefaler ASF, Amager 
Slægtshistoriske Forening.

PAS PÅ DIT MATERIALE
Når du har gamle fotografier, 
er det bedst kun at skrive op-
lysninger bagpå med en blød 
blyant. For at bevare fotografi-
erne og dokumenterne bruges 
syrefrit papir. Det er bandlyst 
med plastic, tusch og kuglepen.
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Tærskeværket er på besøg på Birkegården i Tømmerup ca. 1945. 
I forgrunden til venstre med begge hænder i lommerne står gårdejer Edv. Jørgensen, Bakkegård. 
Med opsmøgede ærmer er tærskeværkets ejer jordbruger Hans Jørgensen, Tømmerup. Imellem 
dem står gårdens ejer Crilles Peter Jansen fra Birkegården. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1788.


