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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 1 nyt medlem og det er Kirsten Jensen. 
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til 
gavn og glæde. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Til orientering 

 
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 Annie Aabin  Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Sekretær Niels Holger Jensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Bestyrelsesmedlem Kay Høier Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Suppleanter: 
Uffe Poulsen   Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Birthe Jørgensen  Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
En glad mand i Struer. 
I sidste nyhedsbrev efterlyste jeg oplysninger om Christian Jensen og Glosemosegård i 
Brøndbyvester efter anmodning fra en slægtsforsker i Struer. 
Solveig Andersen fra vores forening tog på Forstadsmuseet og fik et billede af området fra det 
tidspunkt samt billeder af Christian Jensen, som viste sig at være medlem af sognerådet i 1909.  
Det kan nok være at der var en der blev glad i Struer. Tak for det Solveig. 
 
Udebesøg tirsdag den 29. april 2014.  
Ved besøget hos Mormonerne  mødes alle der er tilmeldt på: Maglegårds Alle 83 i Søborg kl. 
15:45. 

HUSK DER ER LUKKET I FORENINGEN DENNE TIRSDAG AFTEN. 
 
Skovtur tirsdag den 20. maj 2014. 
Turen går til ”Naverhulen” i Helsingør, hvor vi mødes kl. 10:45 på Sct. Anna Gade 21. Betaling og 
tilmelding skal ske senest den 29. april 2014 til Yrsa Holm Kristensen. 
 
Slægtsforskning på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. 
Foreningen har fået tilbud på et kursus i slægtsforskning, hvor der gives en foreningsrabat pr. 
deltager på 300 kr. ved en samlet tilmelding af mindst 8 personer. 
 

Tidspunkt 26. oktober – 1. november 2014……. Underviser: Ulrich Alster Klug 
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Pris 4.000 kr. (dobbelt vær. med delebad/toilet), 4.200 kr. (dobbelt vær. m/eget bad/toilet) og 
4.400 kr. (enkeltværelse). Herfra skal så trækkes rabatten på de 300 kr. 
Alle priser er inkl. kost, udflugter og undervisningsmateriale. Pungen kan blive i lommen – hvis 
ikke der skal drikkes øl, sodavand eller vin til maden. 
 
Kurset henvender sig til dem, der har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, og som har 
behov for at inddrage flere kilder i forskningen, f.eks.  

• skifter (dødsbobehandling, både fra godser, retsbetjente og dommere), testamenter og 
arveforhold. 

• statens lægdsruller. 
• faderskabssager. 
• fattig- og socialvæsen.  
• kilder til beskrivelse af flytninger.  

Foruden kilderne præsenteres også diverse hjælpemidler, f.eks. stednavnedatabase og 
administrationshistoriske kort på Internettet. 
Der undervises i brugen af DAISY bl.a. ved hjælp af eksempler i relation til kursisternes egen 
forskning. 
Der vil være en dag, hvor vi tager til landsarkivet i Viborg. Her skal vi lære at bruge de forskellige 
muligheder landsarkivet tilbyder for at bore endnu dybere ned i slægtsforskningen. 
Er der interesse for dette, så giv besked til Yrsa Holm Kristensen. 
Hvem har noget at ville fortælle eller vise på en temaaften? 
Vi er ved at tilrettelægge programmet for efteråret og mangler personer til temaaftenerne den 14. 
oktober og den 11. november 2014. Giv tilbagemelding til en fra bestyrelsen. 
 
Lukning kl. 12 på Københavns Stadsarkiv. 
Arkivet får besøg af flere hold historiestuderende fra Københavns Universitet, så derfor lukker 
læsesalen kl. 12 den 2. april og 9. april 2014. 
 
Slægtsforskerhjælpen på Rigsarkivet. 
Ved generalforsamlingen blev der efterlyst oprettelse af grupper til besøg og hjælp på bl.a. 
Rigsarkivet. Men hver tirsdag er der hjælp på Rigsarkivet af erfarne slægtsforskere, som også blev 
omtalt i vores nyhedsbrev i februar måned.  
DIS-Danmark og Rigsarkivet lancerede fra nytår en hjælp til nye slægtsforskere. Hver tirsdag fra 
kl. 10 til 14 vil et antal erfarne slægtsforskere hjælpe nye godt på vej. Dette er en forsøgsordning, 
der løber frem til 30. april 2014. 
Emnerne vil hovedsagelig være anvendelsen af kirkebøger og folketællinger, angivelsen af kilder 
og disses troværdighed, samt anvendelsen af skemaer og IT. 
Vejledningen foregår i ”Skolestuen”, der har fælles indgang med Filmlæsesalen. Der er ingen 
tidsbestilling. 
 
Påskeharen. 

Første gang, man hører om påskeharen, er i Heidelberg i Tyskland i slutningen af 
1600-tallet. Tyske udvandrere tog siden hen traditionen med den langørede 
æggeuddeler med til USA, hvor den fik stor succes fra midten af 1800-tallet. 
Men i Danmark var man noget mere forbeholdne overfor det lodne dyr, da harer 
og kaniner på denne tid blev anset for at være skadedyr, der ødelagde afgrøderne. 
Derfor gik der også mange år, før vi tog ideen til os. Vi skal helt op til omkring 
år 1900, før haren fik lov til at hoppe over grænsen til Danmark og blev en del af 
det danske samfund og den danske påskefejring. 
Påskeharen minder på flere måder om julemanden. For det første bringer 
påskeharen, ligesom julemanden, gaver til børn. For det andet er det, ligesom 



ved julemanden, kun de artige børn, der får gaver. Og for det tredje arbejder 
påskeharen om natten, hvor den, ligesom julemanden, i ly af mørket kommer 
forbi med sine lækkerier. 

 
  
 God påske fra Yrsa 
_______________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse. 
 
På opdagelse i ”Historisk Atlas”? 
Historisk Atlas er et digitalt projekt, der gør vores individuelle lokale  
historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst –  
også uden for almindelige åbningstider. Historisk Atlas er en alternativ  
indgang til materiale som normalt kræver besøg på det lokale arkiv,  
bibliotek eller museum. 
Gå ind på www.historiskatlas.dk Tryk på ”Vis alle” i fanen Kort og  
Hele  rækken med kort kommer frem. Vælg et kort f.eks. Haslev 1800  
(gør kortet større enten med musen eller tryk på krydset nederst til  
højre) og vælg emne og periode. Så kan man åbne de forskellige tegn  
på kortet og læse tekst og se billeder som f.eks. her af Haslev Rytter- 
skole. 

Haslev Gl. Rytterskole blev opført 1724 efter instrukser fra  
kong Frederik IV. Skolen ophører 1. juli 1870. Bliver solgt  
på auktion til privatbolig. Nedbrændte ved lynnedslag 2. sep- 
tember 1884. 

 
Prøv Stadsarkivets wiki. 
I wikien på www.kbharkiv.dk/wiki/Frontpage kan du læse om fattige og rige, om syge og raske, og 
om unge og gamle i København gennem tiden. Emnerne er mange, over 100 artikler, som 
omhandler københavnerne og deres historie. Wikien er let at søge i og der linkes til arkivalier, 
andre emner og adresser. 
 
Folkeregisterkort. 
Folkeregistret afløste politiets registerblade i 1923. Men hvilke  
oplysninger kan du finde på folkeregisterkortene, og er de frit  
tilgængelige? 
Folkeregisteret blev oprettet i 1923. Dets primære funktion var at  
holde rede på, hvor den enkelte borger boede på et givent tidspunkt.  
Det var borgernes pligt at meddele adresseændringer. Blev det for- 
sømt, afstedkom det advarsler og senere bøder.  
På hovedkortene kan du finde oplysninger om alle personer, der har  
boet i København i perioden 1923-1968.  
Hovedpersonens navn, fødselsdato, fødested, ægteskabelig stilling,  
vielsesdato, dødsdato, erhverv, adresser, personoplysninger på evt.  
ægtefælle og børn, og der kan være oplysninger om bl.a. fattighjælp  
og alderdomsunderstøttelse (i nogle tilfælde står hovedpersonens  
forældres navne nederst på kortet). 
Hovedkort 1923-1968 er henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn og opdelt i 
perioderne:1923-32, 1933-51, 1952-57, 1958-64, 1965-68  

http://www.historiskatlas.dk
http://www.kbharkiv.dk/wiki/Frontpage


Hovedkort, fraflyttede 1923-1954 er henlagt alfabetisk efter hovedpersonens efternavn og opdelt i 
perioderne:1923-34, 1935-54 (kun hovedpersoner født før 1/7 1894). 
Hovedkort, udgåede 1923-1968. Et nyt hovedkort blev oprettet, hvis en mand giftede sig igen, 
eller, hvis der ikke var plads til flere adresser på hovedkortet. Er henlagt alfabetisk efter 
hovedpersonens efternavn og opdelt i perioderne 1923 - 31/8 1953, 1/9 1953 - 1968  
Udtræk af hovedkort 1923-39. Hovedkortene blev udtrukket (fjernet), når det ved den årlige 
folketælling (5. november) blev opdaget, at en person var flyttet uden at oplyse adresseændring.  
Kortene er henlagt årgangsvis og inden for hvert år alfabetisk efter hovedpersonens efternavn.  
Bestil registerkortene på http://www.starbas.dk Søg på Folkeregistrets arkiv - der kommer et 
resultat frem.  

God fornøjelse fra Yrsa 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
DIS Arkiv & Bibliotek  
 

Slægtshistorikerens Bibliotek 

 

DIS Arkiv & Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende 
slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og 
bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp af DIS-Danmarks medlemmer er det hensigten 
løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver. 

Samlingerne består af 2 hovedgrupper: 

1. Værker der findes i en fysisk form, d.v.s. bøger, hefter, fotokopier og mikrokort/film 
opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København. Søgning i denne bestand foretages 
ved at vælge ”DIS Bibliotek Albertslund”. 

2. E-bøger og e-værker kan ses på Internettet. Søgning i bestanden af e-værker foretages ved 
at vælge ”DIS Arkiv & Bibliotek Online”.  

 
****************** 

 
Ved sammenlægningen af lands- og rigsarkiv, blev der et helt bibliotek i overskud. Det drejer sig 
om op imod 20 000 bøger, samt mikrokort vedrørende kirkebøger og folketællinger. Hele dette 
materiale blev overdraget DIS-Danmark og befinder sig i lokaler i Albertslund. Et større 
registreringsarbejde er i gang. Endvidere foretages der digitaliseringer og fremstilles pdf-filer som 
kan hentes og læses. Prøv avanceret søgning, sæt mærke ved e-bøger og se det foreløbiges udvalg. 
Bemærk at e-bøgerne for en del er OCR-behandlet og dermed søgbar. 

Martin Henriksen 

http://www.starbas.dk


Medlemsaftener april 2014 
 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi 
kanvære i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til 
gaden når foredrag etc. starter. 
Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved 
døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på 
klokken. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tirsdag den 1. april 2014 – 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 8. april 2014  
Temaaften  
Anni Høier vil fortælle om sine ferier i Vordingborg som barn, samt om familien som boede der. 
 
Tirsdag den 15. april 2014 – Medlemmernes egen aften (Gotisk gruppe)  
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 22. april 2014 – 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 29. april 2014 kl. 16. Vi mødes kl. 15:45 på Maglegårds Allé 83 2860 Søborg. 
Udflugt til Mormonerne.   
Den største søgeside er mormonernes internationale www.familysearch.org, der indeholder store 
mængder slægtshistoriske data – primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske 
familier. 
______________________________________________________________________________ 
 

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 Annie Aabin Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 25. marts 2014. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29. april 2014 
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