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Nyhedsbrev December 2012 - Januar 2013 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Vi blev overvældet med hilsner og gaver på vore højtidsdag. Det er ikke muligt at takke hver 
enkelt, så vi beder jer herigennem om at modtage vores hjertelige tak. 

Jytte og Georg Agerby 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nyt medlem og det er Per Rasmussen. 
 
Vi byder dig hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at dit medlemskab vil være dig til 
gavn og glæde. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Foreningen har den glæde, at vi har fået en del nye medlemmer. Vi er et par fra bestyrelsen, der 
mødes med de nye, der er interesseret. Vi fortæller lidt om foreningen og hører jeres forventninger. 
Er du interesseret er det den 22. januar 2013 kl. 19. Det foregår i vores lokaler.  

Lise Krøner  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen ønsker 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
Første medlemsaften i 2013 er tirsdag den 8. januar. ”Slægten” vil også fra denne dato ligge klar til 
udlevering. 
 
Kontingent for året 2013 
Kontingentbetaling for 2013 vil vi, som sidste år, bede jer indbetale UDEN at vi sender jer et 
girokort, da det efterhånden er blevet alt for dyrt at sende penge på den måde.Der bliver udsendt en 
separat side, der kan bruges som vejledning ved indbetaling. Hvis der er spørgsmål til dette så 
kontakt en fra bestyrelsen. Vi håber at alle indbetalinger kommer på plads senest den 31. januar 
2013. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

I 1851 begyndte der at udkomme et satirisk blad der 
hed ”Folkets Nisse”, og grunden til, at man valgte 
dette navn var den enkle, at nissen var den lidt 
drilagtige fyr som respektløst sagde sin mening om 
sit herskab – og samfundet. Og hvert år blev der i 
”Folkets Nisse” holdt en juletræsfest.  
 
Den første blev holdt i 1851 med risengrød, klipfisk 
og æbleskiver, og ovenpå dette et stort juletræ med 
mange presenter bestemt til uddeling blandt nissens 
gode venner. 
I 1852 fik man risengrød og flæskesteg, godt øl og 
brændevin. Og i 1855 fik man risengrød, gåsesteg, 
æbleskiver og punch, og siden 1852 dansede man om 
nissens juletræ. 
 
Juleskildringerne i ”Folkets Nisse” var naturligvis 
ikke autentiske, men de afspejler dog, hvad der var 
almindeligt på den tid – danse om træet og 
gåsestegen, der i de år sejrer over både flæskesteg og 
klipfisk. Almindeligt var det altså også at julenissen 
kom med gaver – i hvert fald i de borgerlige 
familier. 
Julen var altså allerede i 1850´erne en nissejul, ellers 
kunne ”Folkets Nisse” ikke satirisere over den. 
 
(Kilde: Bogen om Julen af Jørn Piø Denne plakat der reklamerer for ugebladet ”Folkets Nisse” er fra 1860`erne. 
  
Nisserne stammer helt tilbage fra hedensk tid. Men 
det er dog først i 1800-tallet at figuren er blevet en 
decideret julefigur - og er blevet kendt som den 
hyggelige lille mand i gråt tøj og rød hue, der sidder 
på loftet og spiser risengrød. 

Nissen har altså ikke altid været en julefigur, 
og er oprindelig heller ikke beslægtet med julemanden. Siden er de dog kommet i familie - i hvert 
fald i nogle af de utallige julehistorier, tegnefilm og julekalendere, der er kommet i løbet af 1900-
tallet. Her fungerer nisserne ofte som julemandens små hjælpere, men nu til dags har de altså 
overladt selve gaveuddelingen til julemanden. 

 
 
  
 
 
 
 Glædelig Jul fra Yrsa Holm Kristensen 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Forslag til generalforsamlingen 2013 
 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013 ifølge vedtægterne § 5 
stk. 3: 
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden 
udgangen af januar måned”. 
Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr. 
e-mail til **********  
 



 

 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for alle de spændende 

foredrag i foråret 2013 
 
Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19 
Foredrag af Michael Dupont – ”Når døden indtræder”. 
Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skifter. Dødsattesterne er en af 
de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om 
dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, hvorfra man finder frem til et skifte, og hvad skifterne 
indeholder. I skifterne kan man f. eks. få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: 
Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det 
rigtige sted at lede. 
 
Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19 
Foredrag af Anne Margrethe Krogs Thomsen –”Family Search”. 
Family Search.org er verdens største og mest brugte genealogiske hjemmeside. Den er ændret flere 
gange. Den gamle kendte side, vi var glade for, er lukket, så vi skal nu lære at bruge den nye. Den 
er også rigtig god, men den virker på en anden måde. Der er mange nye spændende funktioner på 
den, og der kommer hele tiden nye til. En gennemgang af den nye hjemmeside og alle dens 
muligheder, samt fordelen ved at kombinere søgninger med hjemmeside Hammerum-Herred.dk. 
En dansk artikel om den nye Family Search hjemmeside kan printes ud fra hjemmesiden 
www.genealogi-kbh.dk under sidste nyt. 
 
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19 
Generalforsamling 
 
Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19 
Foredrag af Gitte Høstbo – ”Sådan fandt jeg min svenske slægt”. 
Om hvordan man slægtsforsker i Sverige og mulighederne for at finde de svenske forfædre på 
nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og ”husförslängder” er opbygget, 
og hvad de kan fortælle. Desuden fortælles der om, hvordan du i Danmark kan sidde og fin de din 
svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (svensk arkiv information) samt andre meget 
spændende internetsider, deres indhold af oplysninger, og hvor der ellers kan findes svenskere. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Til orientering 
 
Indgang til vore lokaler 
Glasdøren som vi plejer at gå ind igennem må ikke åbnes, den er i stykker, så husk at bruge 
hovedindgangen. Ring på klokken, så lukker vi op. 
 
Nyt Logo 
Bestyrelsen syntes vores logo er blevet utidssvarende og har derfor besluttet at designe et nyt. I 
bestyrelsen gjorde man sig et par tiltag, og ideen i Uffe Poulsen`s oplæg blev valgt og justeret i et 
par omgange. 
 
 
 
Det flotte resultat vises hermed.  

http://www.genealogi-kbh.dk


 

 

 
 
 
Det nye logo opfylder de standarder som bl.a. SSF forlanger (”trykklart logo”), dertil er det 
scalerbart og sidst simpelt og intuitivt i sit design. Vort tidligere logo opfyldte slet ikke disse 
ønsker. 
Bogstaverne i logoet er ændret fra de tidligere SHFfV til SFV, som nu passer til vores hjemmeside 
(SFV-Glostrup.dk). 
 
Nye regler på Rigsarkivets læsesal.  
For at øge sikkerheden indføres der fra den 8. november 2012 nye procedurer ved besøg på 
Rigsarkivets læsesal. Når du ankommer skal du ved vejledningsskranken indskrive dig på 
besøgslisten med: Dit fulde navn, ankomsttidspunkt og pladsnummer.  
På vejledningsskranken står to kasser med pladsnummerskilte til henholdsvis hovedlæsesal og 
stillelæsesal. Tag et nummer og noter nummeret ud for dit navn på besøgslisten. Derefter skal du 
tage dit pladsnummerskilt med hen til den anviste plads. 
Når du forlader læsesalen, skal du gå til vejledningsskranken og notere afgangstidspunkt ud for dit 
navn på besøgslisten og lægge pladsnummerskiltet tilbage i den kasse, hvor du tog det. 
 
Forlænget ekspeditionstid på Københavns Stadsarkiv 
På grund af personalemangel kan Stadsarkivet – indtil videre – kun ekspedere arkivalier fra 
fjernmagasinerne onsdag og fredag. Der må derfor påregnes en let forlænget ekspeditionstid. 
  
En uge med slægtsforskning på Snoghøj Højskole 
Gitte B. Høstbo har igen indgået et samarbejde med Snoghøj Højskole om en slægtsuge der holdes 
fra den 17. marts til den 23. marts 2013 med temaet ”Folk – som aner”. 
Gå ind på www.snoghoj.dk vælg: korte kurser, vælg: korte kurser 2013, vælg slægtsforskning og 
se programmet samt pris. 
 
     Yrsa 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Gå på opdagelse: 
Dødsannoncer. 
Se dødsannoncer fra de danske dag- og distriktsblade på www.afdøde.dk 
Vælg: Søgning og skriv f.eks. Espensen i navnefeltet, så ses en liste over de personer med dette 
navn, hvor de bor i landet, deres fødsel- og dødsdato. Tryk på et navn og selve dødsannoncen 
kommer frem. 
Ved søgning kan man også trykke i et område på Danmarkskortet, så kommer personer fra dette 
område frem. 
 
Har du aner der er begravet i Holbo Herred? 
Søgbar database over personer der er begravet i Holbo Herred www.holbo.dk/doede/default.php 
Databasen indeholder: Annisse 1816-1869 833 personer, Blistrup 1814-1869 1035 personer, 
Esbønderup 1814-1830 254 personer, Gilleleje 1815-1834 190 personer, Græsted 1813-1834 476 
personer, Helsinge 1815-1869 1569 personer, Mårum 1815-1869 869 personer, Ramløse 1816-
1841 474 personer, Søborg 1815-1834 362 personer, Tibirke 1815-1834 151 personer, Valby 
1816-1834 245 personer, Vejby 1815-1834 428 personer. 
 

http://www.snoghoj.dk
http://www.holbo.dk/doede/default.php


 

 

 
Digdag (En forkortelse for Digital atlas) 
Digital atlas over Danmarks historisk-administrative geografi er blevet lanceret. Ud over at finde 
oplysninger om den administrative inddeling fra 1660 og frem, viser www.digdag.dk hvor et 
stednavn findes, hvad det betyder samt hvilke myndigheder stedet har hørt under siden 1660. 
Se i vejledningen hvad ikonerne betyder og hvordan man søger. 
 
Anetavler 
En side med bl.a. anetavler til print, som er lige til at udfylde - de kan gemmes eller printes ud. 
www.harrisknudsen.dk/anetavler.htm 
 
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe 
En privat hjemmeside www.skippere.dk/folder   Skriv f.eks. Cort Adler i rubrikken skibsnavn og  
fregatten Cort Adler kommer frem med nr. 463. Tryk på 463 og listen med navne kan ses. 

God fornøjelse fra Yrsa 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Søgninger i tinglysningssystemet bliver gratis - Justitsministeriet 
 
 
Hej med jer 
Rigtig god fornøjelse med at se på tinglysninger 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Hatting Hansen 
 
 
Tak Flemming. 
 
Det drejer sig om et lovforslag der kommer fra Justitsministeriet, læs nærmere her: 
 
 
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2012/s%C3%B8gninger-i-
tinglysningssystemet-bliver-gratis  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digdag.dk
http://www.harrisknudsen.dk/anetavler.htm
http://www.skippere.dk/folder
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2012/s%C3%B8gninger-i


 

 

Medlemsaftener i december 2012 og januar 2013 
 
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 4. december 2012 
Juleafslutning kl. 19.00 
Vi hygger os med gløgg og æbleskiver. 
 

------------------------------------------------------ 
 
Tirsdag den 8. januar 2013 – 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 15. januar 2013 
Temaaften 
Annie Aabin fortæller om Standkisten og de gemte oplysninger. 
 
Tirsdag den 22. januar 2013 – 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. januar 2013 kl. 19 
Foredrag af Michael Dupont – ”Når døden indtræder” 
Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skifter. Dødsattesterne er en af 
de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om 
dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, hvorfra man finder frem til et skifte, og hvad skifterne 
indeholder. I skifterne kan man f. eks. få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: 
Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det 
rigtige sted at lede. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

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. novmber 2012. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29. januar 2013. 
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