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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået tre nye medlemmer og det er Zanne Lorenzen, Bente og Helge 
Simonsen. 
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til 
gavn og glæde. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Efter den seneste generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning: 
 
Formand Yrsa Holm Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Næstformand Lise Krøner  Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Kasserer Birthe Jørgensen  Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Sekretær Skjold Eg  Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Bestyrelsesmedlem Niels Holger Jensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Suppleanter: 
Annie Aabin   Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Uffe Poulsen   Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
_______________________________________________________________________________ 
 

Påskens gækkebreve 
 
Gækkebrevenes forløbere var de tyske bindebreve, som har været brugt i Danmark fra 1600-tallet. 
De var dekoreret med farver og blomster og blev brugt af de voksne. Hvis man på sin navnedag 
modtog et bindebrev og ikke kunne løse en knude eller en gåde måtte man holde et gilde.  
En gåde i 1961 kunne f.eks. være: Hvad skete der i 1961, som ikke vil ske før om meget lang tid?  
Svar: Årstallet kan vende på hovedet, og der vil stadig stå 1961. Det sker først igen i 6009. 
 
Et gækkebrev er en speciel dansk tradition fra påsken, som er mest udbredt blandt børn. Brevet 
klippes ud i papir i fine mønstrer. De sendes anonymt med punktummer i stedet for bogstaver: 
”Mit navn det står med prikker” og påføres som regel et lille vrøvlevers f.eks.: Gæk, gæk, gæk mit 
navn er blevet væk. 
Modtageren har så tre gæt til at finde navnet på afsenderen, hvis det ikke gættes så skylder 
modtageren et påskeæg til afsenderen. 
 
 
 
 God påske fra Yrsa 
 
  
  
 

+ 
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Til orientering 
 
Husk sidste tilmelding til skovturen er tirsdag den 10. april 2012. 
 
Den 28. februar havde vi besøg af Michael Dupont, der i et rigtig godt foredrag fortalte om Pesten.  
I den anledning henviste han til nogle gode bøger om emnet: 
 

• Lisa Gerda Knudsens bog ”Pesten grasserer” - der omhandler en undersøgelse af Pesten i 
Danmark i 1650erne. 

• Frederik Vilhelm Manza – der omhandler Pesten i 1710-11.  
• Personalhistorisk Tidsskrift nr. 2008:2 – her har 8 forskellige skrevet artikler om Pesten 

bl.a. Michael Dupont, Peter Buntzen, Charlotte S.H. Jensen. 
 
De 2 første bøger kan sikkert lånes på biblioteket - den tredje bog står bl.a. også på Rigsarkivets 
læsesal. 
 
Til glæde for dem der bruger slægtsprogrammet Legacy er der nu kommet en brugermanual på 
dansk. Den kan købes for kr. 229,00 plus porto hos: 
Anne Marie Holck i Greve henv. tlf. 30 12 62 92 eller manual@skramsoe.com 
 
     Yrsa   
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Gå på opdagelse: 
 
Folk & fortællinger fra det tabte land. 
361 historier om de mænd, der formede landet. Gå ind på www.dettabteland.dk og f.eks. vælg 
Midtjylland, vælg Skanderborg, vælg Gammelgård Sø. 
 
 
Dødeblade. 
Nu er Politiets Registerblade blevet tilføjet de  
udtrukne dødeblade fra 1893-1923. 
 
Se Politiets Registerblade www.politietsregisterblade.dk 
vælg fanen: Bladr. (se dem nederst på siden).  
 
 
 
  
 

Illegale blade kan nu læses på nettet. Læs bl.a. om Sabotage, 
tyskerpiger, Jødeaktioner, Satire og tegninger. 
 
Gå ind på www.illegalpresse.dk 
 

God fornøjelse fra Yrsa 

_______________________________________________________________________________ 
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Vi skal aflevere lokalerne i samme stand som vi modtager dem senest kl. 21.30 af hensyn til 
alarmen, der automatisk går i gang. 
 
For at afhjælpe dette, er der nogle regler vi alle må følge og det er: 
 
Når vi har foredrag skal kopper m.v. sættes på rullebordet ved pausens begyndelse, således at dem 
der har ansvaret for kaffebrygning, kan få tid til at sætte det i opvaskemaskinen og starte den. 
 
Almindelige aftener skal servicet sættes på rullebordet senest kl. 21.00. 
 
Inden vi forlader lokalerne skal opvaskemaskinen være tømt, porselænet sat på plads og stolene i 
cafeteriet stablet ved de smalle vægge. 

Bestyrelsen. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Gader og sogne i København. 
 
Det kan til tider være svært at finde rundt i København, særlig efter voldene blev slettet omkring 
1860. Byen voksede betydeligt og nogle sogne kom ind under Københavns Kommune, eller som 
Valby, der blev flyttet fra Hvidovre sogn. 
Istedet for de forholdsvis få sogne før 1860, blev der bygget nye kirker og oprettet nye sogne. Der 
findes et par hjælpemidler til at finde ud af disse forhold. 
 
Anna Grethe blev født i 1918. Sammen med sin familie boede hun i Røddinggade og hendes fødsel 
og dåb er indført i kirkebogen for Kristkirken på Enghave Plads. 
 
Hjælpemiddel 1: Fogsgaard http://www.fogsgaard.org/  under gade registret skrives gadens navn. 
 
Familiehistorien siger, at hun blev kørt over af en ølvogn på Rådhuspladsen. Årstallet kendes ikke. 
 
I folketællingen 1921 er Anna Grethe opført sammen med sin familie, men hun mangler i 1925. 
Altså må hun være død mellem 1921 og november 1925. 
Kristkirkens kirkebog døde kvinder gennemgås - men hun er der ikke !  
 
Hjælpemiddel 2: Sogneportalen http://sogn.dk/index.html Det er den aktuelle sogneinddeling. 
Skriv bare Røddinggade,  under vejnavn. Sognet er nu Enghave med Enghave Kirke på Sønder 
Boulevard. 
 
Ifølge kirkebogen findes Anna Grethe som død på Enghave Plads den 28. september og begravet 
den 3. oktober. Hun må altså være dræbt på stedet. 
Så er det man gerne vil have lidt mere kød på historien. Som abonnement på Politiken, kan jeg gå 
ind på avisens arkiv. Der  står ikke noget om ulykken. Under begravelser den 3. oktober ses, at hun 
blev begravet fra Vestre Kirkegårds Nordre Kapel kl. 14:45. Om historien om en ølvogn er rigtig, 
er ikke lige til at bevise. Den 28. september var en søndag - og kørte der virkelig ølvogne på 
søndag ? 
 
Hjælpemiddel 3: Landsarkivet har lavet en liste over københavnske sogne og ændringer af disse 
på http://www.sa.dk/media%281155,1030%29/Sogne_oprettelse.pdf  og den er lige til at printe ud. 
 

Martin Henriksen 
_______________________________________________________________________________ 
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Medlemsaftener i april 2012 
 
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan 
være i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til 
gaden når foredrag etc. starter. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tirsdag den 3. april 2012 – 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. april  
Temaaften ”12 kontrafejer” 
Inge Lind fortæller om hendes 6 x tipoldefar Jens Gundersen der blev velhavende i Mariager og 
ludfattig samme sted 
 
Tirsdag den 17. april 2012 – 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. april 2012 kl. 19:00   
Foredrag af Peter Wodskou Christensen – ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner”. 
Vagtmester på Landsarkivet fortæller historier fra egen slægtsforskning. Eksemplerne tager 
udgangspunkt i aner som i første omgang syntes umulige at komme videre med. Med ved ihærdig 
søgen i mindre benyttede arkivfonds er det lykkedes at finde nye både spændende og bevægende 
oplysninger til slægtshistorien. 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

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

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

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 27. marts 2012. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 24. april 2012. 
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