
 

 

 

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen 
 

Nyhedsbrev december 2013 januar 2014 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
Første medlemsaften i 2014 er tirsdag den 7. januar. ”Slægten” vil også fra denne dato ligge klar til 
udlevering. 
 
HUSK TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER HAR VI LUKKET I FORENINGEN.  
Der er udflugt til Frederiksberg Arkiv på Frederiksberg Rådhus, for dem der har tilmeldt sig.  
Vi skal mødes kl. 16:30 foran Frederiksberg Rådhus, hvorefter vi samlet bliver lukket ind ca. 
kl.16:45. 
 
 

Kontingent for året 2014 
 

Kontingentbetaling for 2014 vil vi, som sidste år, bede jer indbetale UDEN at vi sender jer et giro-
kort, da det er blevet alt for dyrt at sende penge på den måde.  
 
Betaling kan ske på følgende måder til Slægtshistorisk forening for Vestegnen: 
 

1. Kontant betaling om tirsdagen til kassereren (Birthe Jørgensen). 
2. At man selv overfører via netbank, som mange sikkert benytter i forvejen, til vores konto 
i Danske Bank – Reg. 1551 konto 10016967. Og husk at skrive afsender (navn eller 
medlems- nummer). 
3. At man går i banken og beder dem overføre beløbet til Danske Bank - Reg. 1551 konto 
 10016967, og husk også her en afsender (navn eller medlemsnummer). 
 

Kontingentet er stadig kr. 250 pr. person og kr. 400 for ægtefæller. Hvis der er spørgsmål til 
betalingen så kontakt en fra bestyrelsen. Vi håber at alle indbetalinger kommer på plads senest den 
31. januar 2014. 
 
 

Forslag til generalforsamlingen 2014 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014 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 orientering 
 
Fra Gitte Bergendorff Høstbo har jeg modtaget dette tilbud: 
 
Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole fra d. 16. marts til d. 22. marts 2014 
Slægtsforskning på herregården 
 
- Hvad skete der med vore aner? 
Slægtsforskning er blevet en af landets hurtigst voksende hobbyer. Vil du vide mere om anerne, så 
kom og vær med til en sjov og hyggelig uge, hvor du vil møde andre slægtsforskere - nye som 
garvede. Den inspirerende uge, vil bl.a. byde på mange 
spændende foredrag om hvor og hvordan vore aner levede, sundhedsforhold, fattiggårde, klosterliv 
samt om kristendommens indtog. Indlæggene serveres af professionelle foredragsholdere indenfor 
slægtsforskning og historie. 
Der vil i ugens løb indgå to spændende heldagsture. Én til Aarhus, hvor vi besøger 
Erhvervsarkivet, Statsbiblioteket og Marselisborg Slots Mindelund og én som tager os til Ribe og 
Jelling. 
Vi lægger særlig vægt på social hygge og samvær med hinanden og derfor vil dette indgå som 
sang og underholdning. Ugen byder på masser af snak om slægtsforskning og der vil naturligvis 
også være mulighed for at få hjælp til egen søgning på egne medbragte computere. 
 
Pris: 
 
Kr. 4.300,- (dobbeltværelse) incl. sengetøj og 2 håndklæder (ekstra håndklæder 10 kr. stk.) 
Kr. 4.700,- (enkeltværelse) incl. sengetøj og 2 håndklæder (ekstra håndklæder 10 kr. stk.) 
Bad og toilet på værelserne. 
Mulighed for hentning/aflevering på Vejle Station (+ kr. 150). 
Læs mere om kurset på hjemmesiden: 
www.brandbjerg.dk/Korte+kurser/tema_og_senior.htm  
Tilmelding skal ske via hjemmesiden. 
Se mere om højskolen på  http://www.brandbjerg.dk/  
Højskoles adresse: 
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling tlf: 7587 1500 E-mail: bh()brandbjerg.dk 
Kurset afholdes i samarbejde med genealog Gitte Bergendorff Høstbo og afholdes i dagene 16. - 
22. marts 2014. 
 
Nyt fra Rigsarkivet. 
Har du brug for ekstra lys, når du skal affotografere arkivalier, kan du låne en fotolampe. 
Henvendelse skal ske i sikringsskranken. 
HUSK at du nu også gratis kan scanne dokumenter og lægge på din medbragte USBnøgle. 
 
Der skal ikke længere bruges en mønt til taskeboksene. Låsene i taskeboksene er stillet om, så det 
ikke længere er nødvendigt at bruge en mønt. 
  
  Yrsa 
 
 

 
 
 

http://www.brandbjerg.dk/Korte+kurser/tema_og_senior.htm
http://www.brandbjerg.dk/


Gå på opdagelse. 
 
Prøv familysearch og se bl.a. mandtal over alle familier efter ildebranden i 1728 i 
København og fortegnelse over alle de afbrændte huse med oplysning om ejere og lejere i 
1728. (De er inddelt i de forskellige kvarterer). 
www.familysearch.org 
vælg ”Search”,  
vælg “Continental Europe”,  
vælg “Danmark” 
Her er mange søgemuligheder vælg f.eks. ”Estate Records 1436-1954” 
vælg ” Browse through 2,608,645 images”,  
vælg f.eks. ”København”,  
vælg f.eks. ”Roskilde domkirkes gods” 
vælg f.eks. ”Bilag angående mandtal over alle personer i København efter ildebranden 1728” 
skriv i Image ”42” of 1090 og tryk på ”Go” 
Så ses en side med Lille Kongensgade og hvis man vælger hus nr. 71, ser man at der bor i alt 42 
personer (man trykker på pilen for at komme hen på næste side). Man ser et navn samt antallet i 
husstanden og enkelte andre oplysninger. 
 
 
 
 
Hus 71 
 
Laurids Sørensen Biering, mand, kone og en tjenestepige. 
 
Logerer: 
Jacob Pedersen, skomager, mand, kone, 1 barn og 2 karle. 
 
Peter Andersen Rosendal, i kongens tjeneste som matros,  
mand og kone. 
 
osv 
 
 
 
Har du rakkere eller natmandsfolk i dine aner så prøv ”Rakkerdatabasen”. 
Basen er etableret i et samarbejde mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og slægtsforsker Willy 
Søndergaard. Formålet har været at samle så mange oplysninger om rakkere og natmandsfolk som 
muligt, og på en sådan måde, at man ved et enkelt opslag på en rakkers eller natmands navn kan få 
adgang til alle kendte facts, som omfatter hans/hendes nærmeste familieforhold samt af- og 
udskrifter fra såvel utrykte som trykte kilder, her iblandt kirkebøger, retsprotokoller, 
fattigvæsensprotokoller, avisartikler m.m., hvori den givne person er omtalt.  
Databasen omfatter rakkere og natmandsfolk eller deres slægtninge samt et mindre antal bødler. 
 
Gå ind i www.eba.esbjergkommune.dk vælg ”Esbjergs historie”, vælg ”Borgere”.  
Her i indholdsfortegnelsen er der mange ting at vælge imellem, men prøv ”Rakkerdatabasen” og 
tryk derefter midt på siden hvor der står: Du finder Rakkerdatabasen her.  
Vælg ”Familier” i Slægtslister og vælg C, efternavn f.eks. Carlsen, tryk på Peder Carlsen, så 
kommer en hel gruppe med 9 børn, forældre og bedsteforældre, tryk videre og det fortsætter med 
oplysninger. 

http://www.familysearch.org
http://www.eba.esbjergkommune.dk


Hvis du har aner i området omkring Esbjerg, så er der mange andre opslagsmuligheder bl.a. 
Borgerdatabaser fra 1899 til 1924.  
  

God fornøjelse fra Yrsa 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for alle de 
spændende foredrag i foråret 2014 

 
Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 19 - Foredrag af Michael Dupont - Daisy 
Daisy er Statens Arkivers database- en elektronisk registratur – hvor man kan se, hvad der findes 
af arkivalier.  For slægtsforskere er det uundværligt at kunne bruge den. Kom og lær, hvad Daisy 
kan, hvordan man søger i den, bestiller arkivalier, og hvordan fremtiden ser ud. Vi skal også se på 
DANPA – Danmarks Nationale Privatarkivdatabase – og STARBAS - Københavns Stadsarkivs 
Arkivdatabase. Udnyt de elektroniske tilbud og få mere ud af arkiverne. 
 
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19 
Foredrag af Erik Kann - Fagre ny verden, om at arbejde med slægtsforskning uden kirkebøger og 
folketællinger. 
Det er de fleste slægtsforskeres drøm at komme så langt tilbage i anerækkerne som muligt. 
Forfølger du også denne drøm, indebærer det nødvendigvis, at du på et tidspunkt ”rammer muren” 
og må i gang uden kirkebøger og folketællinger. En stor og på flere måder anderledes udfordring 
end den anejagt, du kender fra 1800-tallets anden halvdel. Skal du godt i gang med den opgave, 
kræver det, at du både ved hvilke kilder, der findes, og hvordan du anvender dem. Begge dele af 
centrale emner i aftenens foredrag, som gennem praktiske eksempler viser, hvorledes du tager de 
første spæde skridt for at komme videre uden kirkebøger og folketællinger. 
 
Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19 
Generalforsamling 
 
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19         
Foredrag af kulturhistoriker Tommy P. Christensen – Avisen, en kilde for slægtsforskere? 
Denne aften vil der især fokuseres på de stofområder i de gamle aviser, der kan være af interesse 
for slægtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan være ved brugen af aviser. De 
metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgås de almindeligste 
hjælpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets største avissamlinger. 
 
Tirsdag den 29. april 2014 kl. 16 - Udflugt til Mormonerne.     
(Der er lukket i foreningen denne aften.) Tilmeldingsliste kommer senere. 
 
 
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. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.familysearch.org


 
 
 
 

Juleudstillinger. 
 
 
 
At gå på juleudstilling er en tradition, der er opstået i 1800-tallet. Man kan ikke sætte dato på, men 
fra Peter Fabers sang ”Sikken voldsom trængsel og alarm” ved vi, at traditionen levede i bedste 
velgående i København i al fald omkring 1850. I aviserne begynder forretningerne at reklamere 
med, hvornår de åbner deres store juleudstillinger, f.eks. meddeler Goldschmidts Magasin på 
Amagertorv den 28. november 1876, at de nu har julepyntet. 
Man valfarter til disse store juleudstillinger. Og børnene glæder sig. Ved Daells Varehus jule- 
udstilling på hjørnet af Amager Torv og Strøget blev der hængt brunt papir på vinduerne, og 
juleudstillingen afsløres som en anden kunstudstilling. Der er fyldt med mennesker foran 
udstillingsvinduerne i det øjeblik papiret fjernes, børnene må sidde på skuldrene af deres far, så at 
de kan se de spændende julevinduer med bevægelige nisser.  
Folk myldrer rundt, og man kan endda risikere at møde en rigtig levende nissefar med langt skæg 
og træsko. 
Den første varehusjulemand dukker op i Magasin du Nord på Kongens Nytorv i 1932. En af 
direktørerne får ideen med en julemand der skal gå rundt i forretningen, udklædt i julemandens 
kostume, med en kurv under armen med chokolade til børnene.  
Han finder manden med den ”rette” statur i stormagasinets pakke- og postafdeling, nemlig Carl 
Dauw. I næsten 30 år er Carl Dauw kontorbud i 10 af årets måneder og julemand i 2 måneder. 
 
Den indre by er for mig et sted, hvor jeg som barn kom ved juletid, når jeg bl.a. skulle opleve 
juleudstillingen i Daells Varehus sammen med mine forældre.  
Turen starter med at tage en sporvogn – det er linje 5 fra Bellahøj til Gammel Torv. Derfra går det 
videre til Rådhuspladsen, hvor vi ser det kæmpestore juletræ. Så op gennem Strøget og kigge på 
butikkernes juleudsmykning, til næste stop, som er Metropol, hvor vi ser det årlige Disneys 
Juleshow. Fra Metropol går turen til Daells Varehus store juleudstilling på hjørnet af Amager Torv 
og Strøget. Her kan vi stå i lang tid og betragte nisselandskabet og alle nisserne, der bevæger sig. 
Fra nisselandskabet fortsætter vi til Thorngreen`s legetøjsbutik. Først kigger vi på vinduernes 
kæmpe juleudstilling, før vi går indenfor og kigger på legetøj i flere etager samt hilser på min mors 
gamle skoleveninde, som er leder af forretningen. Jeg får en stor is, mine forældre får serveret 
kaffe, og jeg er så heldig at få en legetøjsting med hjem.  
 
Traditionen med de store juleudstillinger er lige så stille forsvundet.  
Der julepyntes stadig i forretningerne, men de store juleudstillinger  
som bl.a. Daells Varehus havde …. ja, de eksisterer ikke mere. 
 
 
 
 
 
 
  

Glædelig Jul fra Yrsa Holm Kristensen 
 
 
 



Medlemsaftener december 2013 og januar 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 3. december 2013 Juleafslutning kl. 19.00 
Vi hygger os med gløgg og æbleskiver. 
 
Tirsdag den 7. januar 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 14. januar 2014 – Temaaften, hvor vi viser nogle gamle film. 
 
Tirsdag den 21. januar 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 28. januar 2014 kl. 19 - Foredrag af Michael Dupont om bl.a. Daisy. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

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 26. november 2013. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 28. januar 2014 
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