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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Velkommen til vores første nyhedsbrev efter sommerferien 
 
Så starter vi på efterårssæsonen efter en rigtig lang 
sommerferie - vores første møde er tirsdag den 7. 
september 2010 kl. 19.00. 
Vi vil indlede denne første aften med et indlæg af Jan 
Wibrand, som vil fortælle os noget fra en 
købmandsslægt i hans slægtsforskning. 

Men tag også notater med hvis I er rendt ind i 
problemer, der er måske hjælp at hente fra andre 
medlemmer. 
 
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering. 

 
Yrsa 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Trist nyt om hjemmesiden. 
 
Vores hjemmeside fik vi jo i sin tid oprettet gennem 
Glostrup kommune, der dengang havde købt et system 
som de tilbød foreningerne i Glostrup. Det gik vi med 
på og Inge Lind fik lavet en meget flot hjemmeside for 
foreningen. 
 
Nu viser det dig imidlertid at firmaet bag dette system 
ikke længere vedligeholder og udvikler det, så derfor 
har jeg i maj måned fra Glostrup kommune fået 
meddelelse om, at vores hjemmeside ophører den 
31.december.2010. 

Vi har allerede nu tekniske problemer på 
hjemmesiden, da vi kan ikke længere kan redigere 
siderne - d.v.s. hverken slette eller indlæse tekst, så 
vores program for efteråret vil ikke kunne ses. 
 
Jeg vil sammen med Inge Lind og bestyrelsen prøve at 
finde en løsning til en ny hjemmeside, når vi nu 
kommer i gang i september måned. 
 

 Yrsa  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

HUSK 
 
Slægtsforskerdagen den 23. oktober 2010 i Valby 
Kulturhus fra kl. 9.30 til kr. 15.30. Deltagergebyr er 
kr. 185.00 + evt. frokost kr. 100.00. (Medbragt mad er 
også tilladt) 

Temaet i år er: Fra jord til bord - 1700- og 1800tallets 
fødevarekæde. Se hele programmet samt tilmelding på 
www.genealogi-kbh.dk  senest den 1. september 2010. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Foredrag efterår 2010: 
 
Vi syntes at vi i efterårssæsonen har nogle spændende 
foredrag at byde på - så sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen ved de planlagte dage. 
 
Det 1. foredrag er den 21. september kl. 19.00, hvor 
Jørgen Mikkelsen kommer og fortæller om "Sundhed 
og sygdom omkring 1800-tallet". 
 

Og det 2. foredrag er den 26. oktober 2010 kl. 19.00, 
hvor Jan Pedersen vil fortælle om "Fattigvæsenet i 
1800-tallet". 
 
Så har vi det 3. foredrag den 23. november 2010 kl. 
19.00, hvor vi skal høre Michael Dupont fortælle om 
"Uægte børn og arme kvinder". 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

http://www.genealogi-kbh.dk


 
Til orientering 

 
Glostrup Lokalarkiv i den gamle præstegård er i 
øjeblikket lukket, da Hans-Henrik Rasmussen og Eric 
Klitgaard i juni måned er gået på henholdsvis pension 
og efterløn.  
 

Fra vores forening fik de en flaske Portvin hver, som 
de begge takkede for. 
 
Der er i øjeblikket ikke ansat nye medarbejdere, men 
Glostrup kommune arbejder på en løsning.  

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

 
Nyt fra Landsarkivet og Rigsarkivet: 

 
Nu har Landsarkivet fået indrettet en særlig fotoplads, 
som du kan bruge når du vil affotografere arkivalier 
med dit eget udstyr. Pladsen er indrettet med 
hæve/sænkeborde, lys og fotostativer. 
 
Retningslinierne for affotografering med eget udstyr 
gælder naturligvis stadig. Du kan finde 
retningslinierne på denne side: 
http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/praktiske_o
plysninger_om_at_bruge_arkiverne/fotografering_og_
kopiering_af_arkivalier  
 

------------------- 
 
Mandag d. 16. august kl. 12 lukkede Rigsarkivet og 
Landsarkivet for Sjælland helt for ekspedition af alle 
arkivalier opstillet i fjernmagasinet Iron Mountain.  
 

Lukningen skyldes, at arkivalierne skal flyttes til de 
nye magasiner på Kalvebod Brygge. Så snart det 
enkelte arkivalie er på plads på Kalvebod Brygge kan 
det ekspederes igen. Vi forventer, at alle arkivalier er 
flyttet og klar til ekspedition primo februar. 
 
Arkivalier fra Iron Mountain der er i brug bliver 
inddraget/hjemkaldt. Sidste mulighed for at benytte 
allerede ekspederede arkivalier på læsesalene er 
tirsdag d. 31. august. 
 
Læs mere om lukningen på denne side:  
 
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhe
dsoversigt/lukket_for_ekspedition_af_arkivalier_opstil
let_i_iron_mountain  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Mere orientering fra Yrsa 
 
Opret en brugerprofil og få adgang til nye tjenester 
på Statens Arkivers hjemmeside, 
det er gratis at oprette en brugerprofil på 
www.sa.dk. 
Du kan ikke oprette flere profiler på samme e-mail-
adresse, deler du din e-mail med en anden, kan I ikke 
begge oprette jer som brugere på den samme e-mail-
adresse.  
 
Fra mandag d. 14. juni 2010 kan du oprette en 
brugerprofil på Statens Arkivers hjemmeside og få 
adgang til en række nye tjenester på www.sa.dk.  
Er du allerede oprettet som bruger på Arkivalieronline, 
kan din nuværende adgangskode også bruges til at 
logge ind på www.sa.dk og bestille arkivalier i Daisy. 
 
Med én adgangskode kan du nu: Bestille arkivalier i 
Daisy, Bruge Arkivalieronline, Få adgang til nye 
tjenester på www.sa.dk 

Nye tilbud på www.sa.dk giver dig bl.a. mulighed for 
at:  
Få adgang til et nyt menupunkt: ”Mine sider”, der er 
din personlige brugerside 
Følge dine bestillinger i Daisy på nettet og forny dem 
online. 
Se dine tidligere bestillinger i Daisy på ”Mine sider” 
Genbestille arkivalierne på listen over dine tidligere 
bestillinger 
Gemme søgninger foretaget i Daisy på ”Mine sider” 
og tilføje et navn og en kommentar til hver søgning 
Gemme egne favoritsider på www.sa.dk og tilføje et 
navn og en kommentar til hver favoritside 
   
Bestilling af arkivalier 
Fra mandag d. 14. juni 2010 skal alle bestillinger af 
arkivalier på Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland 
ske via Daisy.  

  
 ______________________________________________________________________________________________ 
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Nygaards Sedler. 
 
Nu kan du søge digitalt i "Nygårds sedler". 
Har man en forfar i det jyske med et lidt specielt navn, 
er der gode muligheder for at træffe ham i Nygårds 
sedler. Nygårds sedler er et håndskrevet navneregister 
og man kan søge på navnet.  Der er mere end 425.000 
sedler i 205 kasser om jyder med specielle navne eller 
stillinger i dette register, der fysisk befinder sig på 

Rigsarkivet i København. Der er taget et billede af 
hver eneste seddel, hvert billede er behandlet og 
oplysninger fra hver seddel er indtastet i en database. 
 
Nygårds sedler finder du i databasen på 
http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp  

 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 

Nyt i modstandsdatabasen 
 
Arbejdet med Frihedsmuseets Modstandsdatabase 
skrider hastigt fremad, og en ny række tiltag ser 
dagens lys. Blandt andet kan du nu selv forske i 
modstandskampen via Frihedsmuseets hjemmeside, 
søge efter personer i modstandsbevægelsen samt kvit 
og frit downloade billeder fra besættelsestiden. 
 
Søg i Modstandsdatabasen http://modstand.natmus.dk 
Vælg f.eks. at søge efter en person, her kommer så 4 
muligheder vælg f.eks. person, her er så flere 
muligheder for at skrive de oplysninger man har, skriv 
f.eks. Jens Balle Jepsen og tryk søg i databasen. 
Så kommer der en liste med navne og her kan man så 
trykke Jens Balle Jepsen`s data frem.  
 

Søg og downloade i Frihedsmuseets billeder 
www.natmus.dk/sw74571.asp 
Klik til højre for at søge de gratis billeder, skriv til 
venstre f.eks. Jens Balle Jepsen og tryk søg (man kan 
også avanceret søgning), der kommer så billeder der 
indeholder disse navne, tryk på ”info” for at få 
oplysninger frem, tryk på ”se” for at se billedet i stor 
størrelse, tryk på ”download” og følg vejledningen 
videre for at downloade.  
 
Man kan også fra start vælge at gå ind på hovedsiden 
www.natmus.dk og vælge ”Indeks”, så kommer man 
ind på en meget lang alfabetisk oversigt over alt hvad 
man kan finde. 

 
God fornøjelse fra Yrsa 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Medlemsaftener i september 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 7. september 2010 :   
- Temaaften. 
 Jan Wibrand fortæller:  
De fleste slægtsforskere har formentlig aner, der har 
ejet et hus enten på landet eller i en by. Og 
spørgsmålet er så, hvordan og hvor man kan finde 
noget om disse huse. Hvor lå de helt præcist? Hvor 
store var de? 
Med udgangspunkt i min egen slægt vil jeg fortælle 
om mine erfaringer med at finde dels et husmandssted 
på Fyn, dels et antal købmandsgårde i Århus, hvor 
nogle af mine aner i 1700- og 1800-tallet fungerede 
som købmænd og skibsredere. 

Som ved mine tidligere indlæg ved temaaftener har jeg 
selv stof nok til en lille times tid. Men mon ikke der 
også kan blive lidt plads til andres erfaringer også? 
Vel mødt denne første aften i foreningen. 
 
 
Tirsdag den 14. september 2010: 
 - 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.   
 
 
 

http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp
http://modstand.natmus.dk
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Tirsdag den 21. september 2010: 
Foredrag af Jørgen Mikkelsen  
– Sundhed og sygdom omkring 1800-tallet. 
Vi skal høre om medicinalberetninger - lægernes 
årsberetninger om epidemiske sygdomme, 
dødsårsager, dødsattester, vaccinationsprotokoller og 
flere andre kildegrupper. 

Tirsdag den 28. september 2010: 
 - 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.   

 
_______________________________________________________________________________ 
 

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 24. august 2010. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 21. september 2010. 
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