
 
 

 

 

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen 
 

Nyhedsbrev februar - 2009 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

OBS.   OBS.   OSB.   OBS. 
 
De medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingent for 2009, bedes gøre det snarest, så kan vi 
se hvor mange medlemmer foreningen har og gøre budgettet færdigt.  
 
Venlig hilsen Birthe Jørgensen. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 2 nye medlemmer: Torben Reff Pedersen og Annie Aabin. 
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen og håber at jeres medlemskab vil blive jer til gavn 
og glæde. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering: 
 
Sydkystens Slægtsforskerforening Gersagerparken 35, 
2670 Greve har sammen med DIS-Danmark et 
foredrag den 24. april 2009 kl. 19 om Slægtsforskning 
i Tyskland for begyndere. 
Pris 25 kr. som skal betales ved indgangen. 
 
Tilmelding til Lisbet Larsen på (se denne hjemmeside: 
http://sydslaegt.dk/bestyrelsen.htm ) 
 
Mange danskere har aner, der er indvandret fra 
Tyskland og vil gerne i gang med at efterspore disses 

forslægt i Tyskland. Foredraget omhandler de 
områder, der hører til det nuværende Tyskland. De 
mest almindelige primære kildetyper (civilregistrering, 
kirkebøger og folketællinger) gennemgås, ligesom 
forskellige hjælpemidler (bl.a. databaser på internet og 
CD`ere), samt trykte stamtavlesamlinger, kildeskrifter 
og registre præsenteres. 
Der gives "gode råd" i forbindelse med brevskrivning  
til Tyskland, samt til forberedelse af besøg på tyske 
kirkebogsarkiver. 

   
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Gode tips fra Yrsa 
 
Det er nu blevet lettere at finde nulevende slægtninger 
i Norge og Sverige via internettet. 
 
Har du slægtninge i Norge så gå på opdagelse på: 
www.bt.no/skatt/index.php  
Du kan søge på nordmændenes skatte- og formue-
oplysninger samt fødselsår, der er fri adgang til disse 
oplysninger på nettet. 
 
I Sverige kan du hente fødselsdagsoplysninger på alle 
nulevende personer over 15 år på: www.upplysning.se  
eller på www.birthday.se  
  

I sommeren 2007 fotograferede og registrerede to 
personer alle mindesmærker i Sønderjylland fra ”Den 
store Krig” 1914 – 1918 og det er blevet til 1662 
fotografier, som er stillet frit til rådighed for alle til 
privat brug. 
Mange sønderjyder måtte dengang trække i tysk 
uniform og mange faldt i denne krig. 
Gå ind på: www.123hjemmeside.dk/Mindesmaerker  
Rul ned på siden og vælg det sted du vil se mindes-
mærker fra. 
   
Søg oplysninger i Nygaards Sedler på: 
 www.nygaards-sedler.dk  

http://sydslaegt.dk/bestyrelsen.htm
http://www.bt.no/skatt/index.php
http://www.upplysning.se
http://www.birthday.se
http://www.123hjemmeside.dk/Mindesmaerker
http://www.nygaards-sedler.dk


Vælg: ”Vis sedler” i listen til venstre og du kan så 
søge på fornavn, efternavn, stednavn eller billede-ID. 
Tryk på det navn du ønsker at se og straks kommer 
Nygaards seddel frem. 
Vor sogns historie fra Nord og Midtjylland er igen til 
at se på nettet: www.vortsognshistorie.dk  

Men medtaget med billede og tekst blev kun de, der 
ville betale for at komme med., så i nogle sogne er 
næsten alle gårde/huse med, mens det i andre er meget 
få. 
Man kan søge med et navn eller med et sogn eller man 
kan slå op i de 13 bind og læse i de enkelte bøger.  

 
God fornøjelse med søgningerne fra Yrsa 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Aner på Samsø? 

 
Vores nye medlem Svend Aabye gør opmærksom på 
en god søgeside, hvis du har aner på Samsø. 
Samsøslægtsforskning - fin dine rødder, som findes 
på: www.samsoeroots.dk  
 
Der er fuld adgang for alle uden kode. Vælg f.eks. 
databasen, brug Brugernavn: 1 og Password: 1 (som 

skulle stå der i forvejen). Du kan nu vælge Af- og 
tilgangslister fra de forskellige sogne, Folketællinger, 
Kirkebøger og du kan bladre i alle siderne ved at 
vælge: næste. 
 
Der er mange andre muligheder, vælg f.eks. Side-
oversigt i menuen til venstre og gå på opdagelse. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nyt om DDD. 
 
Dansk Demografisk Database har hjemme hos DDA, 
Dansk Data Arkiv i Odense. 
 
Adressen er http://ddd.dda.dk/ 
Det er der man kan søge i indtastede folketællinger. 
 
For at få projektet til at løbe rundt sælge man CDer 
med folketællinger. Fornylig er udkommet DDD 10. 
Det er en såkaldt opsamlingscd (reelt er det en DVD). 
Bemærk, at folketællingen 1850 ikke er med på denne 
skive, men er med på DDD 9. 
Færdige årgange findes for folketællingerne 1787, 
1801/03, 1834, 1840 og 1845. 
 

1850 er ved at blive færdiggjort til udsendelse. 
Samlet er der tale om godt 18000 folketællinger. Ved 
at lægge alle disse data ind på harddisken, kan man 
med programmet KipBrowser søge i sogn, herred, 
amt, eller hele landet. Det er det du kan opleve på vore 
PCer på mødeaftenerne. 
 
For en nybegynder er det en meget bekostelig affære, 
at købe alle disse CDer. Jeg har stillet forslag om, at 
man ved kommende udsendelser af opsamlingscder 
medtager alle årgangene. Der skulle ikke være 
pladsproblemer når man nu anvender DVD. Forslaget 
vil blive taget op på næste møde i KIK (Kilde-
indtastningskommiteen). 

 
Vigtigt ny om KipBrowser. 

 
På foreningen hjemmeside, under medlemmernes side 
er der en vejledning til KipBrowser. Nsoft er nedlagt 
og programmet skal nu hentes på dl.getdropbox.com 

Bemærk du kommer direkte til download og skal blot 
klikke på Gem. 
 

Martin Henriksen 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Bogtips 
 
Ved vores meget interessante foredrag i tirsdags om 
landalmuen 1750 – 1850 talte vi om beskrivelser af de 
herskende forhold, her er 2 forslag: 
 
Her er bogtitlerne på de 2 bøger: 

                                         
Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens Dagbog 
(1771) 1789-1794 (udg. Af Landbohistorisk Selskab). 
  

http://www.vortsognshistorie.dk
http://www.samsoeroots.dk
http://ddd.dda.dk/


Kirsten Pedersdatter (en dokumentarisk roman om en almuekvinde) af Erik Lau Jørgensen 
 Hilsen Dorthe Andersen 

Til orientering – ”Sakset fra Nyheder på arkiverne”. 
 
Foredrag - Landsarkivet 
Der er, som sædvanlig, planlagt 3 foredrag i 
forårssæsonen. 
Lægdsruller  
Onsdag 25. marts 2009 kl. 15:30 
Foredragsholder: overassistent Peter Buntzen, Rigs-
arkivet 
OBS! Dette foredrag afholdes i forbindelse med 
Landsarkivets brugermøde. 
Læs mere om foredraget og tilmeld dig på denne side: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender/lagdsruller_-
_foredrag_pa_landsarkivet_for_sjalland2  
  
"Men selvfølgelig Jernstænger for Vin-
duerne"  
- Sikringsanstalten på Sindssygehospitalet i Nykøbing 
Sjælland  
Onsdag 29. april 2009 kl. 15:00 
Foredragsholder: arkivar Pernille Sonne, Landsarkivet 
for Sjælland  
Læs mere og tilmeld dig på denne side: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender/men_selvfolgelig_jernstanger_for_vi
nduerne_-_foredrag_pa_landsarkivet_for_sjalland  
  
Oringe og psykiatriens historie  
- Sindssygehospitalet i Vordingborg  
Onsdag 27. maj 2009 kl. 15:00 
Foredragsholder: post.doc Jesper Vaczy Kragh, 
Københavns Universitet 
 Læs mere og tilmeld dig på denne side: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender/oringe_og_psykiatriens_historie_-
_foredrag_pa_landsarkivet_for_sjalland  
                                          
  

Introduktion til Statens Arkivers database 
Daisy - Rigsarkivet 
En meget stor del af Rigsarkivets samlinger og alle 
Landsarkivets samlinger, er nu at finde i Daisy – 
Statens Arkivers elektroniske database. På mange 
måder er det blevet nemmere og hurtigere at finde de 
relevante arkivalier, men der er også faldgruber.  
Synes du det er svært at bruge Daisy  
( http://daisy.sa.dk/default.asp  ), så er der hjælp at 
hente. Hver 14. dag afholder Rigsarkivet en times 
introduktion til Daisy på læsesalen. Det er ikke 
nødvendigt at tilmelding sig. Vil du deltage, møder du 
bare op i læsesalens vejledningsområde.  
  
Vi veksler mellem at afholde introduktionerne kl. 10 
og kl. 13. 
Den første introduktion til Daisy er afholdt, men der 
afholdes 8 mere i løbet af foråret.  
Du kan finde datoerne og tidspunkterne i arran-
gementskalenderen: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender?EventGroup=&EventArea=17  
 
Introduktion til arkivbrug - Landsarkivet 
Er du ny slægtsforsker? Har du kun erfaring fra 
Internettet? Er du i tvivl om hvordan "man gør"? Så er 
Landsarkivets introduktionskursus sikkert noget for 
dig. 
Der er planlagt 5 introduktioner til arkivbrug i foråret.  
Du kan læse mere om introduktionskurserne og 
tilmelde dig fra denne side: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender?EventGroup=&EventArea=18  
  
Flere kirkebøger til selvbetjening 
Med årsskiftet blev 128 kirkebøger fuldt tilgængelige. 
I uge 2 blev de flyttet fra det lukkede magasin til 
Landsarkivets selvbetjeningsmagasin. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Tilbud på trykning af din slægtsbog. 
 
Jeg har undersøgt muligheden for trykning af 
slægtsbøger og jeg har modtaget dette tilbud fra: 
 
 Poul Erik Bøjstrup 
 PrintXpress aps 
 Hammerholmen 39 F 
 2650 Hvidovre 
 tlf.: 36 34 11 14 
 
Den teknik de anvender, gør det økonomisk 
overkommeligt at få produceret bøger i små oplag fra 
3 stykker op op til omkring 1000 eksemplarer. Jeg 

syntes selv at priserne er gode, så derfor sender jeg det 
rundt til jer alle.   
 
Prisen er: 
 
Opstart 75 kr. 
Sort/hvid print koster 0,30 kr. pr. side 
Farveprint koster 1,25 kr. pr. side 
Lim indbinding af bøger incl. omslag med farveprint 
koster 10 kr. pr. bog (bøgerne renskæres) 
Spiralindbinding med plastspiral incl. farvet forside 
koster 15 kr. pr. bog 

http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
http://daisy.sa.dk/default.asp
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran


Alle priser er ex moms og levering. 
 

 Yrsa Holm Kristensen 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener i februar 2009 
 
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan 
være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden 
når foredrag etc. starter. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tirsdag den 3. februar 2009 
 – 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 10. februar 2009    
Foredrag af Ingrid Markussen, Prof.em. 
”Almueundervisning i 17- og 1800-tallet” 
Udgangspunktet tages i de ideer som formede den 
første danske skolelov for alle, i både land og 
byskoleloven i 1814. Det vil sige der ses på 
økonomisk tænkning i 1700tallets anden halvdel og på 
landboreformer og skolereformer.  
Ideerne bag 1814-loven præger hele skoleudviklingen 
i 1800-tallet på godt og ondt. Alle børn modtog nu 
undervisning – men statens tvang skabte kæmpe-
protester fra forældre- og arbejdsgiverside og kampen 
om forældreretten til børns skolegang førte til 
friskoleloven i 1855.Hvad lærte børnene efter 1814 - 
hvilke skolebøger forandrede undervisningen, hvilke 

lærere skulle undervise – og efter hvilke metoder ? – 
Det er nogle af de spørgsmål som foredragsholderen 
vil tage op. 
 
Tirsdag den 17. februar 2009  
– 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 24. februar 2009  
Foredrag af Jørgen Mikkelsen  
”Over Øresund – om svensk emigration til Danmark”  
Foredraget indeholder en karakteristik af den svenske 
emigration og arbejdskraftvandring til Danmark – især 
i anden halvdel af 1800-tallet, hvor den nåede sit 
højdepunkt. Desuden vil vi høre en række eksempler 
på, hvad man kan finde i danske arkiver om svenskere, 
der har slået sig ned i Danmark. Denne del af 
foredraget vil bl.a. handle om opholdsjournaler og 
indfødsretssager. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 
 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se under bestyrelsen) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se under bestyrelsen) 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er sendt til 74 medlemmer pr. email, og til 10 medlemmer pr. brev. Udsendt den 
30. januar 2009.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,  
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