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Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået to nye medlemmer og det er Pernille Lund og Hans Mølgaard 
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til 
gavn og glæde. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

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 3. september og det er vort håb, at mange 
af vore medlemmer fortsat vil møde op på vore medlemsaftener. Det nye nummer af Slægten vil 
ligge klar til udlevering fra den første mødeaften. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på glædelig gensyn til september. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Til orientering 
 
Her kommer de links jeg har fået sendt fra vores foredragsholder Gitte Høstbo. 
Sveriges Släktforskar Förbunds hjemmeside Rötter http://www.genealogi.se  med bl.a 
diskussionsforum, efterlysnigner, billedsøgning, boghandel hvor cd’er kan købes m.m. 
Svensk arkiv information (Riksarkviet) SVAR http://www.svar.ra.se med mange databaser. 
DIS-Sverige http://www.dis.se sider om data hjælp i slægtsforskning med diskussionsforum m.m. 
Skånes genealogiske förbund http://www.sgf.m.se her findes emigrantregistre, knektregister, 
gårdstad m.m. 
Demografisk Database Södra Sverige http://www.ddss.nu mange databaser om befolkningen i Syd 
Sverige bl.a husförhör. 
Genline http://www.genline.se  privat firma’s hjemmeside med scannede kirkebøger og husförhör. 
DiGi Arkiv http://www.arkivdigital.se/  privat firma som sælger de svenske cd’er der findes m.m. 
Landsarkivet for Sjælland www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm hjemmeside om 
svenske kilder 
Farum-arkiverne om indvandrehistoriske databaser der omhandler bla. Svensker der kom til 
Frederiksborg amt http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm  
 
Ændringer på Rigsarkivets læsesal 
Fra mandag d. 8. april indføres en række ændringer på Rigsarkivets læsesal. Det sker for at øge 
sikkerheden. Fra denne dato er det under ingen omstændigheder tilladt at tage arkivalier med op i 
udstillingsområdet. Vi flytter derfor Vejledningen ned på læsesalen. Kopimaskinen, der står uden 
for læsesalens område, må ikke benyttes. En bogscanner er nu blevet stillet op på Rigsarkivets 

http://www.genealogi.se
http://www.svar.ra.se
http://www.dis.se
http://www.sgf.m.se
http://www.ddss.nu
http://www.genline.se
http://www.arkivdigital.se/
http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm
http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm


læsesal. Her kan du scanne de arkivalier du gerne vil have en digital kopi af. Resultatet af dine 
scanninger kan gemmes på en USB-nøgle. Det er derfor en god ide at medbringe en USB-nøgle. 
For at få plads til Vejledningen på læsesalen, vil det ikke længere være muligt at benytte 
Rigsarkivets pc’er på læsesalen. Vi henviser til pc’erne ved modtagelsen. 
Adgang til filmlæsesalen skal ske fra udstillingsområdet, gennem skolestuen. 
Indskrivning i besøgsprotokollen og udlevering af pladsnumre vil fortsat ske i modtagelsen. 
 
Weekend kursus. 
Så er datoen klar til weekendkursus i Bjerringbro. Slægtshistorisk weekend 2013 på Nørgaards 
Højskole 
er i år den 27. – 29. september. Temaet i år er ”Slægtsforskeren og juraen”- det omfatter flere 
foredrag, men se selv programmet og prisen på SSF`s hjemmeside http://www.ssf.dk/ når hele 
programmet offentliggøres der. 
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. 
 
SSF Årsmøde. 
Lise Krøner og jeg deltog i SSF årsmøde lørdag den 6. april 2013 i Odense. SSF hjemmeside har 
fået et nyt look med den nye webmaster Hans Peter Poulsen og den er endnu under opbygning. 
SSF har indledt et samarbejde med DIS Danmark og Foreningen Samfundet for Dansk Genealogi 
og Personalhistorie, bl.a. kan foreningernes programmer nu indtastes på DIS Danmarks 
hjemmeside, så aktiviteterne vil fremstå samlet. Der arbejdes på yderligere samarbejde mellem de 
tre organisationer. 
SSF vil arbejde for bedre synlighed for medlemmerne bl.a. ved udsendelse af nyhedsbreve til 
foreningerne, som så kan videresendes til medlemmerne. 
”Slægten” blev diskuteret, da den er dyr at lave. Skal det stadig være det blad vi kender?  Skal det, 
i stedet for som blad, være at læse på nettet? Evt. kun laves en gang årligt som en årbog? SSF har, 
til det næste nummer, fundet et nyt firma til trykning af bladet, hvor der gives en rabat. Så 
foreløbig fortsætter det som hidtil, men vi blev opfordret til at høre vore medlemmers mening, så 
det tager vi op på et tirsdagsmøde til september. 
 
Lukket på Rigsarkivet. 
Det er nu slut med lørdagsåbent på Rigsarkivet i denne sæson (sidste lørdag med åbent på 
læsesalen var den 20. april). 
Læsesalen er lukket den 1. og 2. maj – desuden er der seminar for alle medarbejdere i Statens 
Arkiver den 14. og 15. maj, hvorfor arkiverne også holder lukket disse to dage. 
   Yrsa 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Gå på opdagelse: 
 
Nu har vi lige haft et godt foredrag med Gitte Bergendorff Høstbo vedrørende slægtsforskning i 
Sverige, men der er jo også Norge, hvor mange har slægtninge, så prøv at gå på opdagelse på 
www.disnorge.no  
Vælg f.eks. ”Kilder” og tryk på ”Diverse” og se bogen "Meddelelser om dimmiterede fra 
Herlufsholm, vælg ”Gravminner i Norge” og tryk på ”finn gravplass ”, vælg område og skriv et 
navn ind, vælg fra listen og tryk ”vis”, hvorefter gravsten og diverse oplysninger kommer frem. 
Prøv http://arkivverket.no/Digitalarkivet og se kirkebøger og folketællinger. Her er mange flere 
muligheder se bl.a. adressebøger for Christiania/Oslo og Aker fra 1903 – 1950. 
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Norge er opdelt i 19 amter, og indenfor hvert amt er der kommuner der består af flere sogne, som 
hver har deres egen kirkebog. Så brug dette søgbare kort på http://kart.statkart.no  zoom ind på 
Norge og navnene kommer frem.  
 
Prøv også at bruge Norske historiske data RHD http://www.rhd.uti.no til at søge i kirkebøger og 
folketællinger. Her kan man søge på kommunenummer i folketællinger, men så skal man vælge 
FT avanceret.  
 
Socialvæsenet i København. 
På www.fachmann.dk/koebenhavn/social-forsorg.htm kan man læse 35 artikler om Københavns- 
og socialvæsnet i Danmark fra 1800-tallet. 
(aldersrente, Almindelig Hospital, almisse, anstaltsforsorgen, arbejderboliger, arbejdsanstalt, 
asyl, begravelseskasse, brandbrev, Det Kongelige Blindeinstitut, Det Kongelige 
Opfostringshus, Det Kongelige Vajsenhus, enkekasse, fattiggård, fattigvæsen, filantropi, 
fledføring m.m.)  
 
Jyske godsers skifte- og fæstearkivalier. 
Privat hjemmeside udarbejdet af Rigmor Nørgaard, Frederikshavn og Else Jørgensen Arden 
http://rigmornoergaard.tripod.com Vælg godsets navn f.eks. Dronninglund, vælg skiftebreve eller 
fæstere og listen kommer frem.  
 
Prøv også Niels Sørensens hjemmeside http://niels-sorensen.dk/?Skifteuddrag Vælg f.eks. Ristrup 
Gods og derefter Fårup sogn, så ses de fra det sogn ned af siden. 
 

God fornøjelse fra Yrsa 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Medlemsaftener i maj 2013 
 
Tirsdag den 7. maj 2013 - Afslutning af forårssæsonen. 
Hyggeaften med spisning af jeres forud bestilte smørrebrød. Der kan købes øl og rødvin til 10 kr. 
samt vand til 5 kr. 
 

 
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 30. april 2013. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 27. august 2013. 
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