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_________________________________________________________________________________

Har du husket, at betale kontingent for 2018?
Ellers kan du nå det endnu!

_________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa.
Posten har lukket for girokort.
Fra den 1. januar 2018 er det ikke længere muligt at betale girokort i landets postbutikker (posthuse).
Hvad kan du gøre i stedet for?
• Tilmeld regelmæssige betalinger til PBS, så dine regninger bliver betalt automatisk.
• Betal girokort i din bankfilial.
Og hos os i slægtsforeningen – kan du betale til kassereren (Annie Aabin) og du kan også selv
overføre beløbet til vores bankkonto: Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5326 konto 0246075.

Foredrag fra nærområdet.
Vi har i ”Formandsgruppen” talt om de manglende oplysninger om foredrag i bladet fra SSF og
Bjarne Hansen fra Hedeboegnens Slægtsforsker Forening har tilbudt at samle foredragene fra
nærområdet. De ses her fra februar 2018, hvis I ønsker at deltage i nogle af disse foredrag som gæst
(gæstebetaling):

Hedeboegnens Slægtsforsker Forening: 15/02: “Husker du din skoletid?” v. Peter Schøning. 12/04:
“Ægtemand i overskud – Ung kvinde myrdet? Var det en kriminel handling?” v. Leif Sepstrup.
Hvidovre Slægtsforskere: 27/02: “Sindssyge og døde” v.
Michael Dupont. 20/03: “Skudsmålsbøger og skillingsviser”
v. Gitte Høstbo.
Roskildeegnens Slægtsforskerforening: 06/02: “Om arkiverne til
modstandsfolk og landssvigere” v. Peter Birkelund. 06/03: “Købstæderne
og deres arkiver.” v. Jørgen Mikkelsen.
Slægtsforskere i Rødovre: 21/02: “Kilder til
kriminelle” v. Karl Peder Pedersen.
07/03: “En baggårdsrod i København” v. Allan Mylius Thomsen.
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn:
14/02: “De sindssyge og de døde” v. Michael Dupont. 11/04:
“Fødselsstiftelsen i København” v. Hans Peter Poulsen.
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen:
27/02: “Hverdagens liv og leben i København fra 1500 til 1900” v. Mette Gundel.
20/03: “Mediestream” v. Per Andersen.
Sydkystens Slægtsforskerforening i Greve:
06/02: “Købstæderne og deres arkiver” v. Jørgen Mikkelsen. 06/03:
“DNA i slægtsforskning” v. Jacob Heimdal Gren.
03/04: “Når Døden indtræder: Dødsattester og skifter. Hvad sker der, når en person dør?” v. Michael Dupont.

Søg efter din slægt på tværs af flere kilder.
En ny søgefunktion på Københavns Stadsarkiv gør det muligt at søge efter en person i Politiets
registerblade 1890-1923, de Københavnske begravelsesprotokoller 1861-1912 og Erindringer ca.
1890-2017 samtidig.
Gå ind på www.kbharkiv.dk og vælg ”Søg kilometervis af historisk materiale” og derefter ”Søg i
indtastede kilder”.
Den nye søgning giver dig forskellige muligheder. Har du fx skrevet ’Jens Hansen’ i fritekstsøgning
og fået rigtig mange resultater, kan du hurtigt præcisere dit resultatet ved at vælge, at du kun vil se de
personer, der er født mellem fx 1850-60, bor i Adelgade og er arbejdsmænd. Du kan med andre ord
filtrere på bl.a. fødselsår, adresse/gade og erhverv.

Køb billige blækpatroner.
INKPRO, Islevdalvej 148, 2610 Rødovre har alt i bl.a. billige
blækpatroner til et hav af printere.
F.eks. som disse XL patroner til min H.P. Printer, hvor jeg får
10 stk. for 159 kr. Det kan da ikke købes billigere nogen steder.
Man kan købe direkte på adr. - evt. ringe tlf. 38116070

om de har ens mærke hjemme eller man kan bestille på nettet
www.inkpro.dk hvor der så tillægges forsendelse som er:
Bring Danmark uden omdeling kr. 29,00
GLS uden omdeling kr. 39,00
NordNord uden omdeling kr. 39,00
GLS med omdeling kr. 63,00
PostNord med omdeling kr. 59,00
Afhentning i vores butik i Rødovre kr. 0

Ny forslag vedr. sammenlægning ml. DIS-Danmark og SSF.
Bestyrelsen har modtaget et nyt forslag til sammenlægning samt spørgsmål og svar. De 15 sider
vedlægges i 2 filer: FAQ-23.01.2018.pdf og Sammenlægning-23.01.2018.pdf.

_________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Vejledningsvideoer om arkivalier.
Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på de 24 vejledningsvideoer om arkivalier som Samfundet
for Dansk Genealogi og Personalhistorie har lagt på deres hjemmeside i december måned. De er
utrolig oplysende. Gå ind på www.genealogi.dk og vælg ”Video/vejledninger”.

F.eks.:
Kan man finde navnekartotek for udlændingesager, med
en masse gode oplysninger.

Man kan se hvordan man finder kartotekskort til kopskatten
1743 i København, Købstæderne og på landet samt kopskatten
1762 i København og hvordan man forstå tallene 16.227 samt
hvordan man bestiller sagen.
Utrolig mange gode oplysninger kan findes her, som dækker en
tid før folketællingerne begyndelse.

Der er vejledninger om lægdsruller, faderskabssager, fattigvæsenet og mange flere….. gå selv ind og
læs/se dem alle sammen.
FORTEGNELSE OVER DANMARKS BREVE FRA MIDDELALDEREN.

”Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis” er ofte anvendt af slægtsforskere som kildedokumentation. Den første serie er nu scannet til
søgbare
PDF-filer. De fire tunge bind udkom 1894-1912 og indeholder næsten
9.000 afskrifter af dokumenter fra perioden 1085-1450.
Sidste bind indeholder et fyldigt sted- og personregister. Hvis du søger
dokumenter fra middelalderen, hvor dine forfædre kan være nævnt, er det et godt
sted at kigge her.
Første Bind (1085-1350), Andet Bind (1351-1400),
Tredje Bind (1401-1450), Fjerde Bind (registre)

Uddrag af forord fra sidste bind:
Repertoriet tilsigter at give en fuldstændig Oversigt over, hvad vi kender af Breve fra Danmarks
Middelalder indtil Aar 1450. Med særskilt Nummerering er anført henved 9000 Breve, idet selve
Nummerrækken for de daterede Breve gaar til 8049 og for de udaterede til 603, men dertil maa føjes
en Del Breve, der er anført med et Nummer med tilføjet Bogstav dels allerede i selve Værket, dels i
Tilføjelserne dertil (III, 828 ff.). Desuden er ved Slutningen af hvert Aar givet korte Henvisninger til
de Breve, der findes i tidligere trykte Brevbøger og Registraturer, og det Antal Breve, der kendes ad
denne Vej, kan anslaas til omtr. 6000, hvoraf dog kun o. 1000 findes fuldstændig afskrevet i
Brevbøgerne, medens Resten ene kendes gennem Registraturernes korte Udtog. I alt har vi saaledes en
mere eller mindre fuldstændig Kendskab til henved 15000 Breve fra det her omhandlede Tidsrum, men
inden for dette er Tallet periodevis i stærk Tilvækst.
En del af de ældste dokumenter er skrevet på latin, men fortvivl ikke - Google Translate er din ven. 4.
bind er et registerbind. Såvel stedregister fra side 168 som personregister fra side 285 er skrevet på
nudansk.

De er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og efterbehandlet af Claus Ronlev til pæne og søgbare
PDF-filer. De kan downloades via Claus Ronlevs hjemmeside
https://www.ronlev.dk/joomla/brevefra-middelalderen/2627-fortegnele-over-danmarks-breveframiddelalde ren-med-udtog-af-de-hidtil-utrykte-af-kr-erslev-m-fl-1894-1912.html
God fornøjelse fra Yrsa

_________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i februar 2018.
Tirsdag den 6. februar 2018 – 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 13. februar 2018 Temaaften
Yrsa Holm Kristensen fortæller om drengen fra Læsø der blev konge af Wuwulu.
Tirsdag den 20. februar 2018 – 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 27. februar 2018 Foredrag af Mette Gundel. Hverdagens liv
og leben i København fra 1500 til 1900.
______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________
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----------------------------------------------------------------------------Tilmelding til generalforsamlingen 13. marts 2018
senest den 20. februar 2018 til bestyrelsen
af hensyn til et traktement i forbindelse med
foreningens 15 års fødselsdag.

Jeg ønsker at deltage:

.

---

