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Sommerhilsen fra bestyrelsen 
  
Forårets møder er ved at være slut og dette er det 
sidste Nyhedsbrev inden vi alle går en dejlig lang 
sommer i møde. 
 
Den første mødeaften efter sommerferien er tirsdag 
den 7. september og det er vort håb, at mange af vore 
medlemmer fortsat vil møde op på vore 
medlemsaftener. 

På den første aften vil Jan Wibrand fortælle os noget 
om en Købmandsslægt og det nye nummer af Slægten 
vil ligge klar til udlevering. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på 
glædelig gensyn til september. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver 
 
Materialet fra foredraget kan downloades via: 
http://public.me.com/jorgen_green  
 
Foredragsholder: 
Jørgen Green, cand. jur., aktiv slægtsforsker og 
forfatter til bøgerne »Slægtsforskerens ABC« og 
»Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og 
søværnets arkiver«. 
 
Jørgen Green fortalte blandt andet, at hærens og 
søværnets arkiver udgør en guldgrube for os 
slægtsforskere.  
 
Her kan der blandt andet findes oplysninger om den 
pågældendes tjeneste, straffe og eventuelt 
pensionering samt hjælpen til eventuelle efterladte. 
 

Foredraget gav en introduktion til de relevante arkiver, 
samt til hvordan man via DAISY kan finde og bestille 
dem. 
 
Skulle du have brug for at vide mere om dette emne, 
henviste han til bogen: 
 
Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og 
søværnets arkiver 
 
 Bogen kan blandt andet bestilles via www.grifo.dk 
eller du kan kigge i den om tirsdagen i Glostrup 
 
 Jeg kan KUN sige: ”I er gået glip af et rigtig godt og 
udbytterigt foredrag” 
 
 Med venlig hilsen Hanne M. Christiansen 

_______________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra Yrsa. 
 
Weekend kursus. 
Så er programmet klar for tilmelding til 
weekendkursus i Bjerringbro. 
 
Slægtshistorisk weekend på Nørgaards Højskole er i år 
den 17. – 19. september. Temaet i år er ”Fængslende 
aner” - det omfatter hele 6 foredrag, men se selv 

programmet og prisen på SSF`s hjemmeside 
www.ssf.dk  eller direkte på 
http://www.ssf.dk/tema2010.htm 
Det plejer at være rigtig godt - jeg kan varmt anbefale 
det. Al erfaring siger, at interessen er stor - kurset 
bliver hurtigt overtegnet, så tilmeld jer hurtigt. 

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

 
Bornholm. 
Har du aner på Bornholm så gå på opdagelse på 
www.bornholm-stamtavle.dk  som er en privat 
database med ca. 60.000 personer. Vælg emner fra 
”stigen” til højre.  

Prøv f.eks. ”Materiale” som bl.a. indeholder gårdlister 
d.v.s. optegnelse over gårdene i hvert sogn på 
Bornholm med deres gårdnumre. 

http://public.me.com/jorgen_green
http://www.grifo.dk
http://www.ssf.dk
http://www.ssf.dk/tema2010.htm
http://www.bornholm-stamtavle.dk


 
Væggen. 
En anden spændende side er 
http://vaeggen.copenhagen.dk/dk/  Prøv f.eks. til højre 
i det gule felt under sted at vælge Amager, under 
perioden at vælge alle, under top 20 emner at vælge 
bygninger og tryk søg. 
 

Islandsgade kommer frem – gå videre og tryk på 
Islandsgade og der kommer flere billeder frem for 
forskellige perioder fra Islandsgade. Der er et utal af 
muligheder på denne side for at se gamle billeder, det 
er bare at gå i gang.  

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

 
Til orientering. 
Omflytningen i selvbetjeningsmagasinet på Lands-
arkivet for Sjælland er godt i gang. Det betyder, at der 
indtil videre er lukket for al ekspedition af  
dødsanmeldelses- og skifteprotokoller fra 
retsbetjentarkiverne. 

 
HUSK at der indtil lørdag den 4. september er lukket 
på alle Statens Arkivers læsesale om lørdagen. 

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

 
Din Historie 
Besøg udstillingen ”Din historie” i Rundetårn fra den 
28. august til den 3. oktober 2010. 
 
 Udstillingen ”Din historie” indgår i den historiske 
festival Golden Days, der i år har fokus på 1700-tallet. 
 
Bag udstillingen står de tre landsdækkende foreninger 
Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie, 
Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger 
(SSF) og DIS-Danmark (Databehandling i 
Slægtsforskning). 
 
Helt almindelige danskere fortæller deres fantastiske 
familiehistorier, som de udfoldede sig i 1700-tallet.  

Vi har alle sammen forfædre og formødre, som blev 
sat fra deres gård, lagde næsten hele børneflokken i 
graven, endte i tugthuset eller på en anden måde 
gjorde et indtryk - som vi ikke kan lade være med at 
fortælle videre.  
 
Udstillingen byder på foredrag, omvisninger og 
workshops. Man vil desuden kunne se genstande fra 
1700-tallet. Hver tirsdag og torsdag vil der være 
foredrag om eftermiddagen. 
 
Gå ind på SSF hjemmeside www.SSF.dk  senere på 
sommeren, hvor hele programmet så kan ses.

God fornøjelse fra Yrsa 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Og vi venter 
 
Vi er en del der har meldt os til gennemsyn af 
kirkebøger fra perioden 1925 – 1950. 
 
Af mystiske grunde forekommer der cpr-numre i nogle 
af disse kirkebøger. Og sådant må ikke ligge på nettet 
og ej heller til selvbetjening på arkiverne. 
 
Nu venter vi blot på at få tilsendt materiale. Det skulle 
komme på en USB-nøgle og password kommer pr. 
email. Derefter skal de ca. 1000 sider gennemses. 
Formentlig er der noget materiale hvor det noteres om 
der skulle forekomme cpr-numre. Alle USB-nøgler 
skal gennemses af 2 personer, inden personalet på 
Arkivalier Online slører diverse fund. 

 
Efter min mening skulle det ikke være særlig 
vanskeligt at se om der forekommer cpr-numre. Man 
behøver jo ikke at foretage nogen særlig dybsindig 
granskning af navne og steder. 
 
Man behøver ikke at være medlem af DIS-Danmark 
for at deltage i dette arbejde. Alle kan melde sig. 
Tavshedserklæring findes på DIS-Danmarks 
hjemmeside under nyheder. Husk at anføre adresse og 
emailadresse. 
Brevet sendes til Rigsarkivaren, adressen står på 
tavshedserklæringen. 
Martin Henriksen 

 
 
 
 

http://vaeggen.copenhagen.dk/dk/
http://www.SSF.dk


 
Medlemsaftener i maj 2010 

 
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. maj 2010  
– Afslutning af forårssæsonen 
Vi hygger os sammen med smørrebrød som er bestilt for dem der har betalt for dette. Vi spiser kl. 
19.00 - øl og vand kan købes som vi plejer. 
 

------------------------- 
 
Lørdag den 29. maj 2010  

Skovtur 
 

Skovturen går i år til Hillerød for de 23 der er tilmeldt og har betalt. Transport til Hillerød er for 
egen regning – der er ikke langt at gå fra stationen, men ellers få en aftale med dem der kører i bil - 
evt. at køre sammen.  
 
Vi mødes kl. 9.45 ved den lille færge, som kl. 10.00 vil sejle os rundt på slotssøen. 
 
Vi kommer i land ved Frederiksborg Slot, hvor vi kl. 11.30 skal se slottet på en guidet 
rundvisning. Efter rundvisningen går vi selv i Prinsessefløjen og ser dronningens særudstilling og 
hvis tiden tillader det kan vi selv gå lidt rundt indtil vi kl. 13.50 skal mødes ved ”Spisestedet 
Leonora”, hvor der kl. 14.00 serveres en frokostanretning der består af: Røget laks med asparges, 
Rejer med majonæse, Hjemmelavet hønsesalat med bacon, Brie ost, brød og smør. 
Drikkevare betales selv af hver deltager (Lille sodavand kr. 25.00 - Lille øl kr. 29.00 – Et glas vin 
kr. 40.00) 
Efter frokosten går vi en tur i Barokhaven. 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 27. april 2010. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt i august 2010. 
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