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Velkommen 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 3 nye medlemmer og det er Solveig Dahl Andersen, Anni 
Johansen og Heidi Petersen. 
Vi beder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til 
gavn og glæde. 
 
Selv om der sker udmeldelser hvert år, det kan være på 
grund af sygdom, dødsfald eller tabt interesse for 
slægtsforskning, så er vores medlemstal steget med 
30% i forhold til år 2004, hvor foreningen var godt i 
gang. 

Vi er nu 93 medlemmer i foreningen og vi har alene i 
år fået 14 nye medlemmer. Hvis vi når op på 100 
medlemmer, må vi begynde at skrive på venteliste. 
 

Yrsa Holm Kristensen
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Der er fra flere sider udtrykt ønske om, at vi bærer 
vore navneskilte, så man har en chance for at se, hvem 
man står over for. 
 

Derfor vil jeg anmode alle om at bære det. Hvis man 
ikke har et skilt, kan man henvende 
sig til Niels Holger. 
 

Lise Krøner 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Slægtsforskning i ældre kilder 
 
En ny bog er udkommet der hedder ”Slægtsforskning i 
ældre kilder” af Jørgen Markvad. Jeg har fået det 
tilbud til foreningen, at vi kan købe den billigere, hvis 
flere i foreningen er interesseret – prisen er så 110 kr. 
(Normalpris i DK er 160 kr.) 
  

Jeg tager bogen med de næste par tirsdage, hvis i vil se 
hvad den indeholder. 
 

                                                                                                                             
Yrsa Holm Kristensen 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Opfordring! 
 
Der er et stort ønske fra flere medlemmer – og det er - 
om man ville sige når man skulle på besøg på 
Landsarkivet, Rigsarkivet eller Stadsarkivet og så 

måske ville mødes med et par andre medlemmer på 
stedet, så man kunne hjælpe hinanden. 
Det kunne eventuelt meddeles om tirsdagen, hvis man 
havde sådanne planer i løbet af ugen.  



Til orientering 
 
Vi er nu kommet ind i september måned og 
Landsarkivets og Rigsarkivets læsesale er igen åbne 
om lørdagen. Åbningstiden er som sædvanlig kl. 9-16. 
 
På Rigsarkivet er der ikke ekspedition om lørdagen og 
på Landsarkivet er der begrænset ekspedition. 
Som forberedelse til sammenlægningen af 
Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet er de nu i 

gang med at flytte arkivalier fra Landsarkivets 
magasiner til magasinerne på Kalvebod Brygge.  
 
Ekspeditionstiden for arkivalier under flytning kan 
være op til 3 uger, men så snart et arkivalie er kommet 
på plads i det nye magasin, kan det igen ekspederes. 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse: 
 
Gå på opdagelse på en privat hjemmeside 
http://sepper.dk  
Vælg f.eks. ”projekt gravsten” (til venstre). Så ser du 
en liste over de kirkegårde, hvor man kan søge på en 
gravsten. Der er nu indtastet 308 kirkegårde, 146.457 
gravstene og 228.381 personer. 
 
Vælg f.eks. også ”Tyske flygtningegrave/krigsgrave i 
Jylland” (til venstre) og tryk dig videre ind på de 
forskellige kirkegårde. 
Der er mange flere muligheder på hjemmesiden, så 
prøv dig frem. 
 
Prøv Friskolearkivet i Ollerup www.videnscenteret.dk   
Hvis du leder efter ”Friskoler”. 

Der findes også mange spændende ting at læse på 
www.tidsskrift.dk    
Der findes her en masse artikler, anmeldelser, 
nekrologer samt andre diverse ting at læse. 
Prøv f.eks. Historisk Tidsskrift 1840 – 1997 
Vælg årstallet 1982-1991 
Øverst i bind 14. række 2 – 1981-1982 vælg 1. artikler 
Og læs f.eks.: Studier i Kong Valdemars jordebog – 
Plovtalsliste og Møntskat 
 
Eller læs måske ”Ove Juels dagbog”. Vælg her 
årstallet 1862-1871 og i bind 3 række 3 vælg artikler. 
   
  
                                               God fornøjelse fra Yrsa 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Hjemmeside med gamle love og beskrivelser. 
 

 
 
Kan se at der er lidt plads. Samtidig er der kommet 
nye læsere. Jeg synes derfor at jeg godt kan lave lidt 
reklame for min hjemmeside. 
 
Adressen er www.h58.dk Hjemmesiden indeholder en 
del gamle love. Jeg er i besiddelse af de fleste af 
enevældens forordninger fra 1660 til 1849, samt en 
lovsamling for perioden 1850 til ca. 1895 . Alle bøger 
er trykt i gotisk bogtryk, som kan være lidt besværlig 
og uvant at læse. Med et særligt program kan jeg 
transskribere til almindelig latinsk bogtryk.                  

Alle dokumenter er lagt på hjemmesiden i Pdf-format. 
Samme filtype som nyhedsbrevet her. 
 
Ved udvælgelsen er der især lagt vægt på love som har 
betydning for vore aner personligt. Det drejer sig om 
religion, skolevæsen, erhvervsforhold strafferet med 
meget mere. Alt sammen i afsnittet der hedder gamle 
love. 
 
Så er der nogle geografiske beskrivelser. Særlig 
interessant er N. Jonges beskrivelse af  Kongeriget 
Danmark og Hertugdømmet Slesvig fra 1777. I Traps 
Slesvig 1864 har jeg hele vestslesvig og de områder 
der ligger nord for nuværende grænse. 
 
Så er der et par bøger, der er delvis transskriberet. 
Disse bøger er En håndbog for sognerådsmedlemmer 
1885 og en lovbog for landmænd fra 1861. 
Sidstnævnte er særlig interessant, da den indeholder 
beskrivelse af diverse loves indhold. 
 
 

Martin Henriksen
 

http://sepper.dk
http://www.videnscenteret.dk
http://www.tidsskrift.dk
http://www.h58.dk


Medlemsaftener i oktober 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 4. oktober 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 11. oktober 2011  
- Temaaften  
Georg Agerby vil vise/fortælle brugen af den nye 
DVD med alle folketællingerne. 
 
Tirsdag den 18. oktober 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 25. oktober 2011  
Foredrag af seniorkonsulent ved Kennedy Centret i 
Glostrup Erik Kann 
 – ”Kød på Slægten” 
Hvordan så mine forfædres hus ud, hvilke karakterer 
fik de i skolen, hvor meget betalte de i skat? 
Spørgsmål der med garanti er himmelsk lyd for alle 
slægtsforskere. Men hvordan bærer man sig egentlig 
ad med at fylde kød på slægten, hvor går grænsen, 
hvordan gør man de store mængder af stof levende og 
spændende for andre? Gennem en række praktiske 
eksempler vil der i aftenens foredrag blive givet 
konkrete anvisninger på, hvordan man for alvor 
kommer i gang med ”at fylde kød på slægten”. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

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. september 2011. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 25. oktober 2011. 
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