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Vedr. indbinding af jeres slægtsbøger. 
 
Så får i som lovet priserne på et flot bogomslag i A4 format, som findes i forskellige farver og ryg 
bredde. 
Mindste samlet salg er 10 stk. 
 
mm 3 5 7 9 12 15 18 21 24 30 36     .
antal  
ark 
i 80 gr.   10-25   25-40   40-55    55-75    75-100   100-130   130-160   160-190   190-220   220-
280  280-340 
pris pr. 
stk. ex 
moms   32,78     33,15    33,60    33,97      34,34    34,72       36,16        35,54        36,28       37,70      
39,11   . 
 
Metal ryg m/plast for- og bagside i A4 format kan også fås med ryg i forskellige farver og ryg 
bredde. 
 
Mindste samlet salg er her forskelligt alt efter størrelse. Det er samme mm og antal ark som 
ovennævnte. 
 
mm  9-12  15-18  21-24  30-36                 .
antal 
ark 
i 80 gr.  55-100  100-160  160-220  220-340    
Pris pr. 
Stk. ex 
Moms   9,24  10,80  11,32  11,85    
 
 
I alle bogbind er der en speciel lim i ryg. Man lægger alle de færdige sider ind i mappen og sætter 
den ned i en varme/limmaskinen i 2 min., derefter sidder siderne fuldstændig fast.  
 
 
Vi har i bestyrelsen besluttet at købe denne varme/limmaskine, hvis der er interesse for disse 
indbindingsbøger. Den vil så være til rådighed på vore medlemsaftener for vore medlemmer. 
 
Jeg kan bestille indbindingsbøgerne for dem der er interesseret - jeg har prøveeksemplar til 
gennemsyn. 
        Yrsa  
   
_______________________________________________________________________________________________ 



Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 6 nye medlemmer: 
 
Hanne Hansen, Tommy Christiansen, Hanne Mette Christiansen, Eva Dall, Hanne Birch og Jens Ejner 
Nielsen. 
 
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at medlemskabet vil være jer til gavn og 
glæde. 
 

For bestyrelsen Yrsa Holm Kristensen. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Flytning af arkivalier fra magasinet i Glostrup til de  

nye magasiner på Kalvebod Brygge. 
 
Det kommer til at påvirke brugen af arkivalier på 
Rigsarkivets og Landsarkivets læsesal. 
Flyttefolkene går i gang d. 1. oktober 2009. Flytningen 
kommer til at foregå i etaper. Hver etape er lig med 
flytningen af alle arkivalier i en sektion. 
  
Før vi kan flytte arkivalierne er vi nødt til at have dem 
på plads i reolerne. Vi lukker for ekspedition og 
inddrager reserverede arkivalier fra den aktuelle 
sektion ca. 14 dage før flytningen går i gang. 
  
De første arkivalier, der skal flyttes, er opstillet i 
Glostrupmagasinets sektion 60.  
• Fra d. 15. september bliver der lukket for 
ekspedition af arkivalier opstillet i sektion 60.  
• Fra samme dato inddrages alle reserverede 
arkivalier fra sektion 60.   
Så snart arkivalierne er på plads og registreret i de nye 
magasiner, vil der igen blive åbnet for ekspedition til 

læsesalen, og tidligere reserverede arkivalier kan 
genbestilles. 
  
Flytteplanen – i den nærmeste fremtid 
De næste sektioner der bliver ramt af flytteprocessen 
og restriktionerne er: 
Sektion 62 
• flytningen går i gang d. 14. oktober  
• der lukkes for ekspedition og reserverede 
arkivalier inddrages fra d. 1. oktober  
  
Sektion 64 og 65 
• flytningen går i gang d. 2. november  
• der lukkes for ekspedition og reserverede 
arkivalier inddrages fra d. 19. oktober  
 

Yrsa 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Router sælges. 
  
I maj i år købte jeg en router, som grundet skifte til ny 
telefonudbyder, pludselig var i 'overskud'. Derfor 
ønskes den solgt. 
Routeren er af mærket LINKSYS, CISCO og kostede 
dengang i Computer City kr. 599. Kvittering haves. 
Efterfølgende har jeg set den på nettet til omkring kr. 
500. 

Routeren blev brugt til trådløs forbindelse til pc'ere i 
mit hus incl. trådløs forbindelse til printer. 
Jeg har kun haft den tilsluttet i en måneds tid og vil 
sælge den for kr. 400. 
Hvis interesse kan du maile til wibrand(snabel 
a)mail.tele.dk. 
  

Hilsen Jan Wibrand 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering. 
 
Usikkert om landsarkiverne fortsat kan holde læsesale 
åbne om mandagen. 
Der er udsigt til, at Statens Arkiver ikke kan 
opretholde bevillingen til fortsat at holde åbent om 
mandagen. Ifølge regeringens forslag til finansloven 
for 2010 mister Statens Arkiver sin særbevilling til 
forbedret publikumsbetjening. Det kan resultere i, at vi  
 

igen må holde lukket på landsarkivernes læsesale om 
mandagen. 
 
Du kan læse mere her: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhe
dsoversigt/mandagslukning_pa_vej_pa_landsarkiverne
s_lasesale  
 

Yrsa Holm Kristensen 

http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhe


Min hjemmeside www.h58.dk 
 
Jeg har gennem ca. 3 år drevet denne hjemmeside. Navnet lyder lidt mystisk, men det er 
simpelthen min adresse i den lokale jargon, hvor Humlehusene bliver til H., h58.dk er jo let at 
huske og let at henvise til, også mundtligt. Jeg vil nu gennemgå siden, der indeholder næsten 150 
pdf-filer. De er blevet til ved transkribtion af de gamle forordninger og love, trykt med gotisk 
bogtryk.. 
 
Birgits sider: Birgit er min kone, hun dyrker 
motionscykling. Hun har bl.a. været på bjergtur i 
Schweiz og der er billeder derfra. Endvidere driver 
hun ”onsdagscykling”, der starter hver onsdag i 
sommersæsonen. Siden opdateres med næste uges 
rute. 
 
Skoleprojekt i Zambia: Denne side drives også af 
Birgit. Hendes veninde Ingrid er bosiddende i Zambia, 
hvor hun er aktiv med at hjælpe denne skole for børn 
og unge, der måske ellers ikke ville få en 
skoleuddannelse. Omkring jul holder vi Julecafe her i 
huset, hvor der er mulighed for at købe beklædning 
kunsthåndværk med mere. Alt til en rimelig pris. 
 
Gamle love og andre bestemmelser: Herfra drives 
siden af mig. Denne gruppe indeholder 53 pdf-filer 
med gamle lovbestemmelser indenfor Fattigvæsen, 
Militærvæsen, Skolevæsen, Strafferet og Kirke og 
religion. Kig selv i dette afsnit, som bl.a. indeholder 
Tyendeloven, en samling af forordninger indenfor Dåb 
og Konfirmation. Formålet er at give danske 
slægtsforskere mulighed for at se de gamle love på en 
let læseselig måde. 
 
Haandbog for Sogneraadsmedlemmer: Bogen er 
udgivet 1885 med sigte på at give medlemmer af 
landets sogneråd mulig for at læse om de mange 

områder såsom skole- og fattigvæsen. Alle kapitler er 
endnu ikke transkriberet. 
 
Lovbog for Landmanden 1861: Bogen er udgivet i 
Odense. Indtil videre er der kun ”oversat” 2 kapitler, 
men også her en praktisk indføring i, hvilke regler der 
var gældende på dette tidspunkt. 
 
Folketællinger til brug for KIP: Indeholder 2 
folketællinger for Herstedvester og Herstedøster 1921, 
indtastet af mig med Ingelise Jacobsen som 
korrekturlæser.  
Helt specielt er der uddrag af folketællinger for 
Herstedvester 1860 – 1921, som indeholder de 
personer der var fanger i statsfængslet i Vridsløselille. 
 
Nicolai Jonge: Danmarksbeskrivelse 1777: Denne 
bog er færdig og indeholder beskrivelser af alle danske 
og slesvigske sogne og købstæder, i alt 69 artikler. 
Vær opmærksom på, at amternes navne er de indtil 
1794 gældende. 
 
J. P. Trap, Slesvig 1864: Dette er nyeste skud på 
stammen, hvor transkribering netop er påbegyndt. 
Slesvig er jo landet mellem Kongeåen og Ejderen. 
 

Martin Henriksen. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Er du ny slægtsforsker? 
 
Så husk at der afholdes 5 introduktioner til arkivbrug 
på Landsarkivet i 
løbet af efteråret. Det er torsdag den 6. oktober, tirsdag 
den 20. oktober, 
torsdag den 10. november og tirsdag den 1. december - 
alle dage kl. 

15-16,30. 
Tilmelding er nødvendig på: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender?EventGroup=&EventArea=18  

 
Det er på mange måder blevet nemmere og hurtigere 
at finde de relevante 
arkivalier på Daisy, den første introduktion til Daisy 
afholdes den 15. 
september på Rigsarkivet og derefter afholdes der 
Daisy-introduktioner der 
hver 14 dage - ialt 7 gange frem til jul. Tilmelding er 
IKKE nødvendig. 

Nogle dage er det om formiddagen mens andre er om 
eftermiddagen. Du kan læse 
mere på: 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
gementskalender?EventGroup=&EventArea=17  
 

Yrsa 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

http://www.h58.dk
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arran


 
Blondiner må ikke indføres i Kjøbenhavn. 

  
Tja, meget kan man komme ud for, når man 'higer og 
søger'. 
 
For nylig sad jeg på Det kgl. Bibliotek og kiggede i 
'De Kongelige Danske Rigers og Fyrstendømmers 
Stats- og Handels-Spejl for 1780'. 
Under ovennævnte overskrift var der en henvisning til 
en reslution af 11. april 1769. 

Ved nærmere læsning viste det sig, at der var tale om 
'Blondiner, eller deraf forarbejdete Vahre, maa ej 
indføres i Kjøbenhavn'. 
Og så drejer det sig nok snarere om en art blonde. 
  

Hilsen Jan Wibrand 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Gå på opdagelse i Kalliope hvis du vil gå lidt ud over din slægtsforskning! 
 

www.kalliope.org/index.cgi  
Det er en database indeholdende ældre danske lyrik. 
Det er gratis for alle at bruge Kalliope, for når en 
forfatter har været død i over 70 år bliver 
vedkommendes værker offentlig ejendom. 
 

Tryk f.eks. Digtere og tryk derefter digtere efter navn 
og vælg måske H.C. Andersen og Værker o.s.v. eller 
vælg måske Peder Syv og gå på opdagelse på hans 
side. 
 

God fornøjelse fra Yrsa 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Det sker i Brøndby. 
 

Her er et par tilbud fra Brøndby Kommune med flere: 
 
 
• Mandag den 2. november kl. 14.00-16.00 
 Slægtsforskning på nettet - uddybende og udvidet 
udgave 
Gratis billetter. 
Arrangør: AOF Brøndby, Ældresagen Brøndby, 
Brøndby Lokalarkiv, Brøndby Kommune og Brøndby-
Bibliotekerne 
Sted: Brønden. 
 

• Mandag den 9. november kl. 14.00-16.00  
Billedbehandling på nettet 
Få styr på dine digitale billeder og lær at dele dem 
med andre. 
Gratis billetter. 
Arrangør: AOF Brøndby, Ældresagen Brøndby, 
Brøndby Lokalarkiv, Brøndby Kommune og Brøndby-
Bibliotekerne. 
Sted: Brønden. 

 
----------------------------------------- 

 
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60 

tlf.: 4328 2080 - www.kulturhusetbronden.dk 
mandag - fredag             kl. 09.00-21.00 
lørdag og søndag            kl. 10.00-19.00 

Billetter kan kun købes i bibliotekets åbningstid 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

September er ikke helt slut endnu: 
 
Tirsdag den 29. september 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. 
 

http://www.kalliope.org/index.cgi
http://www.kulturhusetbronden.dk


______________________________________________________________________________________ 
 

 
Medlemsaftener i oktober 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 6. oktober 2009 
- Medlemmernes egen aften.  
Nanna Floor Clausen eller Hans Jørgen Marker 
fortæller om Kildeindtastningsprojektet og Dansk 
Demografisk Database.  
De danske folketællinger: Hvad indeholder de? Hvad 
kan de bruges til i slægtsforskningen, i historisk 
demografi og i almen historie? 
Dansk Demografisk Database: Hvad finder man i 
databasen? Hvordan søger man? Hvad kan man gøre 
for at finde det, man leder efter? 
Kildeindtastningsprojektet: Projektets fortid, nutid og 
fremtid. Hvem bidrager? Det er sjovt at taste, og det er 
værdifuldt for andre. Hvordan kan man komme til at 
deltage? 
Kommentarer, spørgsmål og forslag fra forsamlingen? 
 
Tirsdag den 13. oktober 2009    
Temaaften – Hvor ligger det sted? 
Martin Henriksen vil fortælle/vise ….  
Det er Martins tanke at demonstrere nogle enkle 
søgninger, på det sted, der måtte have interesse. 
Det vil først og fremmest sige ”Krabsen” og de 
muligheder der er forskellige steder hos ”Kort og 
Matrikelstyrelsen”. 

 
Tirsdag den 20. oktober 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.  
 
Lørdag den 24. oktober 2009  
Kulturnat kl. 19.00  - 22.00 
 
Tirsdag den 27. oktober 2009 
Foredrag af Jan Pedersen 
 – Brandtaxationer 
En spændende og særdeles nyttig kilde. Helt frem til 
1872 var hovedparten af brandforsikring i Danmark 
statslig, det vil sige, at det var offentlige myndigheder, 
der havde ansvaret for tegning af forsikringer og 
førelse af protokoller m.m. Det giver slægtsforskere en 
hel unik mulighed for at følge med i et særdeles vigtigt 
kildemateriale, der både kan fortælle og noget om 
vores forfædres huse og så sandelig også supplere 
vores oplysningerne fra folketællinger og kirkebøger. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se hjemmeside) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se hjemmeside) 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er sendt til 80 medlemmer pr. email, og til 10 medlemmer pr. brev. Udsendt den 
28. september 2009.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,  
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