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Lsrdas den 23. oktober
Abent hus
Hovedbiblioteket, Lokalhistorisk Samling k]. 10.00-16.00
Lokalarkivernes dag

Historien er derinde!
Pi denne dag holder lokalarkiver over det ganske land for forste
gang "Abent hus". Besogende fir en mundsmag pi alle de tilbud,
som lokalarkiverne kan tilbyde sine borgere: Introduktion til
slegtsforskning, ejendomshistorie og virksomhedshistorie. Se
gamle film og udstillinger om mergellejer. bomearbejde, middel-
alder. Vrere med til byvandringer, historiske messer, studere garnle
kort, hjelpe med identifikation af fotos og selv kunne fremvise
"hvad chatollet gemmer". Deltage i g€ettekonku[ence og quizzer"
og fi mulighed for at aflevere materiale som vores efterkommere
vil vrerc glade for at kunae se.

Pi Timby Kommunes Lokalhistoriske Samling arrangerer vi den-
ne dag en introduktion til sl@gtsforskning pe intemet. Alle er vel-
komne ogse meget geme folk som aldrig for har sat deres ben pi
et lokalhistodsk arkiv - men en advarsell Det kan v@re vanedan-
nende.

Hvert er besoger over 100.000 mennesker landets ca. 430 loka-
larkiver. Det er mange, men slet ikke nok i foftold til de mulighe-
der, som lokalarkiveme kan byde p6. Mange har nok den opfattel-
se, at arkiveme er st6vede, triste og gamneldags, men arkiveme
byder pi mange muligheder ogsi for andre end sleglsforskere.
Her kan du ogsA dykke ned i bygningers, virksomheders og lands-
byers historie. Maske for at finde nysterier og sporgsnil, som vil
holde dig fanget i lang tid, hvis du skal lose dem. Du vil miske
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al, hvorfor der i Kastrup er en vej. der hedder Saltverksvsj, eller
hvorlor Maglebylil le blev valgt ti l anleggelse aflufthavnen. Elter:
hvem har boet pA Saltholm gennem tiden. Hvordan var det at ar-
bejde pA Svovlsyrefabrikken og Kastrup Glasvrrk. Svarene findes
pa Tamby Kommunes Lokalhistoriske Samling. Her er der boger,
tidsskrifter aviser, arkivalier erindringer og fotografier, der for-
teller kommunens histo e.
I det folgende beskives nogle af de hjelpemidler vi har til
slegtsforskere.

Lokalhistorisk Samling har ogsd udstillingslokaler pk Kastntp-
gdrdsamlingen, her er del udstillingen om Kastntp Glasveerk



, SL,4CTSFORSKNING
-hvordan kommer jeg i gang?

Lar gotisk skrift
En forudsetning for at dlrke slegtsforskning er, at man kan lese
gotisk skift. Det kan man enten leere p6 aftenskole eller ved selv-
studium f.eks. med hjalp af:

Henning Jensen: Gotisk skift. 1990.
Aina Msldrup: Gotisk skift. 1977.
Georg Simon: Gotisk Skrift. 1977.

Disse boger kan lines pe biblioteket.

Overblik over slaegt og kilder
Noter alle umiddelbare oplysninger om din sleeg nbd og sporg de
aldre familiemedlemmer ud, og les demest en af de mange bsger
om slegtsforskning f,eks,:

Anna Alstrom: Lser slagtsforskning. 1986.
Knud Hansen: Tilbage til roddeme. 1995.
Elo Harfot: Truevlersdder. 1984.
Knud Prange: Mit navn er Jensen. 1989.
Suno Scharling: Milr slagt -hvordan-hvomir-hvorfor. 1989.

Disse boger kan ogsi lanes p6 biblioteket.

Lokalarkivet kan bjeelpe dig videre med:
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Folketpll ingslister
Pd arkivet i Timby har vi gamle dages folkeregister i form af fol-
ketrelf ingslisterne fra 1787 og frcn ti l  I911. Listeme kom med
irs mellemrum og med forskellige oplysninger. Her fdr man en
god start: oplysninger om Davn, alder, erhverv og fia lg45 kom-
mer det meget vigtige - fodestedet - med. Fra l90l oplyses endv!
dere bopelens matrikel nr. og evcntuel adresse.
Her pi arkivet er der yderligere hjiilp at hentc: et navneregister
ti l  folket€ell ingerne 1855. 1890 og l90l.
Folketacllingslisterne er til og med 1890 fotokopier i bogform.
1901, 1906 og l9l I er pi mikrofi lm. p6 Edb-programmct Land_
base er flere af folketeilingernc for landsbyeme Kastrup og Tam_
by indtastet, sa det er nemmere at soge pA enkelte navni. Men
sporg personalet nelmcre herom.
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Kirkeboger
Pa arkivet findes fotokopier af kirkebegerne fra TAmby kirke
hclt t i lbage ti l  I676 og frem ti l ca. 1890. Ud fra fodested og alder i
folkelellingslisteme kan man folgc slaegten fra fudsel. konfimati_
on, bryllup og begravelse ikirkebogeme.
Den aeldste kirkebog 1676-1692 er endvidere lransskiberet til ma_
skinskrift.
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Side f'a Tarnfut kirkebog, Agte borns dhb 1775

Af -og ti lgangslister
Arkivet bar kun cn enkelt protokol af denne type: Af -og ti l_
gangsprotokol for Tjenestetyerde i Castrup_Maglebyli l le Sko_
ledistrikt begyndt i. oktober I855. Heri kan man vere heldig at
finde leks. svenske lbrfadre.
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Kjers arkiv
Vi har kopieret forskellige vrrdifulde slagtsoptegnelser angaende'l6mby 

Sogn fra kommandorkaptajn K.irers arkiv, der findes p6
Landsarkivet for Sjelland. Det er: navneregister til skrifter
f650-1787 og til vielser 1676-t814. En gennemgang af Tirnby
Sogns girde og huse og deres beboere 1676-178'l, Oeders liste
fra l77l (en forenklet fblketallingsJiste) transskribcret og med
tilfoielser. Disse opt€gnelser er indbundet og frcmlagt til brug for
vores slegtsfolskerc.

Skifter
Arkivet har skifter fra Amager Birk fra ca, 1659-1919 pi miko-
lllm. Hvis der blev foretaget skifie, d.v.s. opgorelse af boct efter
cn afilod, kan man i skifteme f6 en lcvende beskrivelse af hjem-
mels indretning og bogaye ofte ned til mindste dctalje - det gelder
specielt for 17o0-tallet. Skifieprotokolleme har nayneregister
enten foran eller bagi protokolleme. Pa arkivet er registrene for
arene 1659-1836 kopieret og indbundet.

Skode -og panteprotokoller
Skode -og panteprotokollerne giver oplysninger om, hvem der
har ejet garde og huse i komrnunen gennem tiden, og hvem man
har lant pengc af. I de rcldre skoder er aftegtskontrakteme som
oftest med. Arkivct har skodc -og panteprotokoller fra Amager
Birk fra ca. 1746-1919.
Fonkellige registr€ til skode -og panteprotokollerne:
a. lroran eller bagi hvcr protokol findcs navneregister.
b. Et samlet skodc -og panteregistcr fbr arene l'771-1827

opstillet kronologisk med opll,sninger om b1,ens navn. saelger
og kobcrs navnc (mikrofilmrulle 62273).



c. Et samlet register over adkomstcr (skoder) 1822-1860 opstil let
konologisk (mikrofi lmrulle 13047).

d- Alfabetisk navneregister til realrcgister med henvisning til ma-
trikelnummer og sidc i realregistrct -se nedenfor- (mikrorulle
62302-62303).

e. Realregister til Amager tlirk, TAmby sogn skodc -og pante-
protokoller ca. 1850-1935. opstil lel efter matrikcl nr. by for by
med oplysninger om kober/salgers navn og tidspunkt for ting-
lysningcn (mikrofi lm rdler 62296-6230O).

Brandforsikrin gsprotokoller
I)e fleste ejendomme -forsvundnc som eksisterende- har veret
brandforsikrct. Brandforsikringsprotokollerne kar med deres
opremsning al' ejendommens enkclte bygninger, dercs anvendelse
og bygningsmAdc vrere en guldgrube for dem, der intercsscrcr sig
for ejendomshistorie. Protokolleme er opstillet efter brandforsik-
ringsnumre, by for b1. Fra ca. 1850 er cjendommens matrikel-
nummer oplyst. Brandforsikingsprotokolleme indeholder i den
sidste rubrik en vigtig henvisning til eventuelle brandtaksationer.
Brandtaksationcrne er en ofte udforlig beskivelse af ejendom-
mens bygningsmade og indretning. Arki\.ct har taksationer fra
Timby sogn fra ca. l '761-1947.
F'oruden registrcne i brandlbrsikringsprotokollerne har lokalarki-
vet udarbe.idct kartotekskort pi matrikelnumre med henr isning til.
hvor ejendommen omtales i brandlbrsikingsprctokollcrne.
Brandforsikringsprotokoller og - taksationer har vi pA hcnholdsvis
mihofilm som i bogform.

Erhvervsarkiver, foreningsarkiver og privatarkiver
Arkivet har gcnncm tjden modtagct mange arkiver. som han have
interessc lbr slegtsforskcrc. Dct er umuligl at rcmsc op. h\ad !i



har. Vi arbejder pi at li vores arkivalier registreret pa EDB, sa det
bliver ncmmere at soge.
Hvorfor er der ting, man ikke mA bruge?
Der er desvrrre ting pd arkiveme. som man ikke umiddelbart kan
komme 1il at se. dct cr hensynet til privatlivets fred. der setter vis-
se gr?enser lbr. hvad du mi se pd arkivet, og hvad du md bruge det
ti1.
Iiegleme besklttcr dem, der har afleveret materiale, og deres
neemeste pdrorcnde. Del er med til at sikrc. at folk overhovedet
TOR afleverc dcrcs arkivalier.

Tilg?en geli ghedsfrister
I det statslige arkiwesen er der forskellige tilgengelighedsfrister.
Lokalarkiver, der er medlemmer af SLA, folger det slatslige drkiv-
v&sens rcglcr. selv om de egentlig ikke er omfallet afarkivlovcn.
Principiclt er arkivalier tilgengelige nar de er 30 ar gamle. Men
der er dog undtagelser.
En undtagelse cr sager, der rummcr det, som kaldes "folsomme
personoplysninger". Den type sager cr utilgengelige i 80 6r.
"Folsomme pcrsonoplysninger" kan man stode pA bl.a. i straffe-
relssager, sager om laderskab. adoption, skilsmisse samt i laegds-
rulJer o folketell inger.
I'a lokalarkivet kan der ogsa virrc ting som rummer "folsomme
pcrsonoplysninger".
l)et er l.eks. mcdlcmslister til poljtiske foreninger eller karakter -
og liaversprotokoller fra skoler.
Alle frister regncs fra den sidste indforseJ i lis1en eller protokollen.
Kirkeboger (som findes pa mikrofilm i mange lokalarkivcr), bor-
gerlige egteskabsboger, skifteprotokoller, folkeregistcrkort og te-
stamenter er tilg&ngclige eIler 50 6r.
Sporg os endetig ti l  r i i ls -dot er derfor, vi er her.
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Kob bibliotekets jubileumsbog for 85 kr.
i alle Biblioteksafdelinger



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460545

ABNINGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgardsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pd Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Tirnby Kirke-fra vugge til grav
Abent: Lordag og sondag l3-16


