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Nyhedsbrev marts  - 2011 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Foreningen holder lukket tirsdag den 12.april 2011 på grund 
af besøget på Frederiksberg Bibliotek. 

 

Hilsen Lise 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 2 nye medlemmer og det er: 
 

Gitte Andersen og Herdis Stockfleth Jensen 
 

Vi byder jer begge hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres  
medlemskab vil være jer til gavn og glæde. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Til orientering 
 

Ny indgang på Landsarkivet 
 
 
Tirsdag den 15. februar tog Landsarkivet en ny 
indgang i brug.  
Den tidligere indgang kan ikke mere benyttes på grund 
af  
metrobyggeriet. 
Den nye indgang ligger på bagsiden af Landsarkivet – 
Florsgade 2B  
(se kort) 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Arkivalieronline uden log ind. 
 

Statens Arkiver har fjernet log ind til Arkivalieronline. Det betyder, at du som bruger kan gå 
direkte ind og straks begynde at se i folketællinger/kirkebøger og du vil ikke længere blive udsat 
for timeout.  
 
HUSK der skal stadig benyttes log ind, når du skal bestille arkivalier i Daisy. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 



Til orientering fra Yrsa 
 

Introduktion til Daisy 
 
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 – 11.00 
demonstrerer Rigsarkivets læsesal hvordan du søger i 
Daisy, finder oplysninger om de enkelte arkivserier, 
pakker og bind, og hvordan du hjemmefra kan bestille   
 

arkivalier til brug på læsesalen  
Introduktionen afholdes hver 14. dag og tilmelding er 
ikke nødvendig.  
 

Epidemier i København i 1700-tallet 
 
Foredrag på Landsarkivet onsdag den 30. marts 2011 
kl. 15.00-16.30 af Docent, dr. phil. Karl-Erik 
Frandsen, Saxo-Intituttet, Københavns Universitet 
Mange har sikkert læst eller hørt om den store 
byldepestepidemi 1710-11, men det var ikke kun 
pestsygdomme, der hærgede i København i 1700-

tallet. Andre smitsomme sygdomme som kopper var 
mindst lige så slemme og prægede i høj grad 
hverdagen for datidens københavnere, således som det 
vil fremgå af dette foredrag.  
Tilmelding til dette foredrag er nødvendig på 
www.sa.dk  

 
Fra Slaget i Kastrup Lufthavn til historien om Sorte Mille. Om ældre og nyere 

politiarkiver og deres anvendelsesmuligheder 
 
Foredrag på Landsarkivet onsdag den 27. april 2011 
kl. 15.00 – 16.30 af arkivar og seniorforsker Jørgen 
Mikkelsen. 
Statens Arkiver har modtaget masser af politiarkivalier 
i de seneste år. Med udgangspunkt i denne 
indsamlingskampagne giver foredraget en oversigt 

over nogle af de mange opgaver, som politiet har 
udført i 18-1900-årene og de forskellige typer af 
protokoller og sager, som dette har givet anledning til.  
Tilmelding til dette foredrag er nødvendig på 
www.sa.dk  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Danske godser og herregårde kan ses på digitale landkort. 
 
Dansk Center for Herregårdsforskning har af 
Realdania modtaget 1,7 mio. kr. til at sætte de danske 
herregårde på det digitale landkort. De historiske 
herregårdskort kan allerede nu ses på centrets 
hjemmeside www.herregaardsforskning.dk   
Vælg ”Kort over danske herregårde”, tryk på et kort  
for det ønskede år og vælg derefter et gods eller en  
 

herregård på det store kort eller i navnelisten. 
(Hvis du ikke kan se hele tabellen så tryk størrelsen 
ned i højre nederste hjørne) 
I forbindelse med projektet får disse kort nu bl.a. en 
grafisk opdatering og det bliver muligt at følge 
herregårdenes udvikling fra midten af 1700-tallet til i 
dag.  
 

 
Har du forfattere i din slægt ? 

 
Så gå ind på www.litteraturpriser.dk  og prøv dig 
frem. Vælg f.eks. ”Hvem er født hvor” og vælg i 
rubrikken Kommuner f.eks. ”København”, tryk på  

”fanen København” på kortet, så kommer et 
navneregister frem med Født, Gravsted, Minde mv., 
og man kan så igen trykke videre på navnene.  
 

Bruger du www.sa.dk  ? 
 
Der er mange interessante ting at finde på siderne. 
Vælg f.eks. ”Temaer til inspiration” og vælg 
”Webudstillinger”. Her kan bl.a. alle de 87 

købstadskort ses, 26 kort fra Bornholm fra årene 1746 
til 1750, 61 kort over Københavns befæstning og 
meget mere…… gå selv på opdagelse. 

 
Bruger du www.ddd.dda.dk  ? 

 
Du kan finde navneregister til skifteprotokoller fra 
Thisted, Viborg, Aalborg og Randers amter der. Vælg 
”Andre kilder”, vælg ”Skifteprotokoller” og vælg  

”Søg i indeks”. 
Det er også her du kan søge i Nygårds sedler, Oeders 
Eftr. 1771, St. Croix og Dannebrogsmænd. 

 

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
http://www.herregaardsforskning.dk
http://www.litteraturpriser.dk
http://www.sa.dk
http://www.ddd.dda.dk


Bruger du Google til at sammenligne billeder ? 
 
Har du et gammelt billede af en gade eller et hus, og 
du gerne vil se hvordan der ser ud i dag, så gå ind på 
http://maps.google.dk  

Skriv f.eks. Øselsgade 8. Så kommer der til venstre et 
kort frem med en markering på hvor det er og til højre 
kommer der et billede af Øselsgade 8 som der ser ud i 
dag.  

 

 

 

 
 Mit gamle billede fra Øselsgade 8  Billedet fra Øselsgade 8 i dag….. fra Google 
 
 

Har du aner i Maribo eller dele af Præstø amt ? 
 
Der kan være ting at hente på http://tom-stryhn.com  
Det er en slægts-database med hovedvægten på 
personer og slægter fra og med tilknytning til det 

gamle Maribo amt samt dele af Præstø amt. Du kan 
f.eks. finde mange skole- og konfirmationsbilleder.  

 
God fornøjelse fra Yrsa 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Klippet fra Statens arkiver. 
 
Hvis du vil betale, kan du få megen hjælp hos Statens Arkiver. Gå ind her 
www.sa.dk/content/dk/dokumentation  herfra er der mulighed for at klikke sig frem til nærmere 
information. 
 
    * Adoption Leder du efter din egen adoptionssag 
eller adoptionspapirer på en slægtning? Hos Statens 
Arkiver finder du adoptionssager frem til 1988. Du 
kan selv finde sagen, eller du kan bestille en 
undersøgelse. 
 
    * Attester og udskrifter Skal du have 
navneændring eller bruge en gammel dåbsattest eller 
vielsesattest til andet. Landsarkiverne kan tilbyde at 
udstede attester, som dåbs-, vielses- og dødsattest fra 
kirkebøger samt fra borgerlige ægteskabsbøger. 
 
    * Ejendom Leder du efter et gammelt skøde på en 
ejendom, eller mangler du oplysninger fra servitutter 
eller hæftelser? Landsarkiverne har 
ejendomsoplysninger fra 1600-tallet til ca. 1992. 

    * Faderskab Leder du efter en faderskabssag, fx for 
at få oplysninger om din biologiske far? Hos Statens 
Arkiver kan du selv finde sagen, eller du kan bestille 
en undersøgelse. 
 
    * Folkeregisterkort Har du brug for at 
dokumentere bopælsoplysninger? Statens Arkiver kan 
undersøge folkeregisterkort for perioden 1924 til 1978 
mod betaling. Undersøgelserne kan laves i det omfang, 
at registrene er afleveret. 
 
    * Fødselstidspunkt Vil du gerne finde dit eget eller 
en anden persons fødselstidspunkt selv? Statens 
Arkiver har oplysninger om fødselstidspunkter for 
fødte i perioden 1861-1988. 

 
Held og lykke Martin 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

http://maps.google.dk
http://tom-stryhn.com
http://www.sa.dk/content/dk/dokumentation


Medlemsaftener i marts 2011 
 
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 1. marts 2011 
 – 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. marts 2011 kl. 19.00  
Generalforsamling 
 
Tirsdag den 15. marts 2011 
 – 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 22. marts 2011 kl. 19.00  
Foredrag af Ove Brørup 
 – Rakkere i Norden en berygtet og forfulgt 
befolkningsgruppe. 
Vi bliver taget med på et overraskende historisk og 
politisk tilbageblik, der fortæller den - for de fleste lidt 
uklare historie om rakkerne, kjæltringene og 
natmændene.  
Betragtninger om ”lysten til det frie liv”, respekt for 
samfunds-ordenen, foragt for de anderledes, 
fattigdomsbegrebet m.m. krydres med dramatiske, 
spændende og groteske skildringer fra ”rakkerlivet” i 
Norden i gamle dage. 
 
Tirsdag den 29. marts 2011  
– Medlemmernes egen aften 
Alle vil også have mulighed for at fortælle lidt om 
deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre. 

_______________________________________________________________________________ 
 

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 22. februar 2011. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29. marts 2011. 
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