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Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 5 nye medlemmer og det er Jette Nielsen, Bent Rude, Keld
Jepsen og ægteparret Jette og Jørgen Badstue.
Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at jeres medlemskab vil blive jer til
gavn og glæde.

Foreningen har den glæde, at vi har fået en del nye medlemmer.
Vi er et par fra bestyrelsen, der mødes med de nye, der er interesseret og fortæller lidt om
foreningen og høre deres forventninger. Er du interesseret er det den 1.november kl. 19.
Det foregår i vores lokaler.
Lise Krøner
_______________________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa
Pladsproblemer giver flere nye arkivalier på Arkivalieronline
Når Rigsarkivet og Landsarkivet flytter sammen i lokalerne på Slotsholmen, er der ikke plads til
alle de arkivalier der nu er opstillet på de to arkiver. Her kan du se hvilke arkivalier der bliver
scannet og lagt på Arkivalieronline:
Folketællingen 1930, Købstederne

København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner:
Ægteskabsbøger, 1936-1961

Retsbetjentarkiverne: Skifteprotokoller, 1850-1919,
Københavns Skiftekommission: Hvidebøger, til og
med 1936
Københavns Overpræsidium: OJ-, SJ- og AJ-journaler,
samt registre hertil, 1858-1936

Københavns Skiftekommission: Hovedregistre 17311970
Brandforsikringsdirektorater: Forsikrings- og
Taksationsprotokoller

Sjællandske kirkebøger (kontraministerialbøger) 19501960
Arkivalierne vil blive lagt på Arkivalieronline
efterhånden som de bliver scannet. De er allerede i

gang med at scanne Folketællingen 1930, købstæderne
og de sjællandske kirkebøger 1950-60. Arkivalier på
listerne forventes klar til brug på Arkivalieronline.dk i
løbet af første halvår af 2012.

_______________________________________________________________________________________________

Til orientering
Glostrup-Samlingen indsamler genstande der har
tilknytning til Glostrup, så har i effekter i gerne vil
have bevaret og som kunne være af interesse for et
større publikum – i stedet for at blive opbevaret i en
kasse - ja, så tager Glostrup-Samlingen gerne imod,
enten som lån eller foræring.
Og hvis nogen skulle have lyst til at være medlem er
kontingentet kun 100 kr. om året.
www.glostrupsamlingen.dk

Juleafslutningen
Det bliver i år tirsdag den 6. december 2011. Vi vil
som de tidligere år hygge os med Gløgg og
æbleskiver, men på grund af indkøb til dagen vil vi
gerne i år have en tilmeldingsliste.
Så meld jer til at deltage ved juleafslutningen til en fra
bestyrelsen senest tirsdag den 22. november 2011.
Glostrup-Samlingen
Åbner officielt på Dækket i Glostrup Fritidscenter på
Kulturnatten, lørdag den 29. oktober kl. 19.00 med en
udstilling af Just Andersens værker. GlostrupSamlingen vil holde åbent indtil kl. 22.00 og
borgmesteren har været så venlig at give tilsagn om at
komme og indvie stedet.
Der bliver derefter faste åbningstider for publikum der holdes åbent hver onsdag og lørdag fra kl. 10.00 til
kl. 12.00.

Ordbog
Den ordbog af Otto Kalkar som Georg omtalte tirsdag
den 11. oktober hedder: Ordbog til det ældre danske
sprog fra årene 1300 – 1700 og den findes på:
www.hist.uib.no/kalkar

_______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
markeringen, til alle ønskede tegn er fundet. Klik på
Kopier.
Indsæt tegnene. Hvis der er brug for bestemte tegn fra
tid til anden, kan de vælges, indsættes og gemmes i et
dokument. Derfra kan de hentes efter behov.
Herunder er der nogle eksempler på, hvilke tegn en
slægtsforsker evt. vil have brug for:

Har du brug for specielle tegn?
Hvis man ikke skal skrive alt for mange af de specielle
tegn, er denne metode nem: Gå ind i Start. Vælg: Alle
programmer – Tilbehør – Systemværktøjer –
Tegnoversigt. Nu vises en oversigt med alle de tegn,
pc'en har installeret.
Det ønskede tegn vælges. Marker. Gentag
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Men der er et utal af muligheder.
Vil du kopiere tekst eller billeder fra en PDF fil.
1. Kopiere en hel tekst
Åbn PDF-filen i Acrobat Reader. Tryk på Rediger og
vælg Kopier til udklipsholder. Derefter brug f.eks. et
Word dokument, højreklik med musen og vælg Sæt
ind.
2. Kopiere dele af tekst eller billeder
Åbn PDF-filen i Acrobat Reader, tryk med højre mus
på siden og vælg Markeringsværktøj.
Tryk med venstre mus på det valgte billede (eller
aftegn et område på billedet) eller vælg at markere en
tekst, tryk derefter på Rediger og vælg Kopier.
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Så brug f.eks. et Word dokument, højreklik med
musen og vælg Sæt ind.

Har du aner omkring Vejle?
Så prøv Vejle Stadsarkiv på http://vejlestadsarkiv.dk
Tryk på: Brug arkivet og vælg Søg i Databaser, så kan
man søge samlet med f.eks. et navn i både Vejviser
1869 og 1901, i Folketælling 1890 og i
Skattemandtalslister 1900-1918 og 1925 og 1930.
Der er mange andre muligheder på siden – f.eks. vælg
Historiskatlas.dk til venstre på siden, tryk på
afmærkningerne og gå på opdagelse i de forskellige
billeder/tekst.

Prøv derefter et tryk på Kort og vælg 1899, tryk på et
af områderne f.eks. Vejle Dampmølle og se mølle
m.m. på den tid.
Få læst en tekst højt af din PC.
Adgangfor alle.dk fjernbetjeningen er et gratis
program, der gør det muligt at få en tekst læst højt.
Hvis du markere en tekst og trykker på den
fjernbetjeningsenhed der er indlæst på din skærm efter

at programmet er indlæst, så læser din PC teksten op
for dig. Og det er rigtig god og tydelig oplæsning.
Gå ind på www.adgangforalle.dk
Vælg: Hent installer fjernbetjeningen til Windows.
Vælg: Microsoft Windows 2000, XP og Win7 ……
Tryk på Download
Tryk på Run ……. og følg vejledningen videre frem
(du skal bare trykke på ”videre”….).

Rigtig god fornøjelse fra Yrsa
_____________________________________________________________________________________________

RUNEBERG.ORG
Vi er nok en del der er interesseret i gamle bøger og dokumenter Til dette formål kan du bruge Runeberg. Her er en
link til hovedsiden: http://runeberg.org/ Af interesse for os findes:
Salmonsens konversationsleksikon / Anden
Udgave.

Som eksempel kan vi tage C.F. Tiegten:
Han fylder fra side 398 - 407 i 17. bind

Det findes i 26 bind udsendt mellem 1915 og 1930.
Det indeholder ting og sager som måske ikke helt er
det samme i dag. Kig på:
http://runeberg.org/salmonsen/2/

Dansk biografisk Lexsikon
tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Udgivet af C. F. Bricka. 1887 - 1905. Værket er i 19
bind: Se her: http://runeberg.org/dbl/
Martin Henriksen
_____________________________________________________________________________________________

Her bor vi

Medlemsaftener i november 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. november 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. november 2011
Temaaften
Camilla Lynggaard Boysen fra Glostrup
Lokalhistoriske Arkiv kommer og fortæller om
arkivet.
Tirsdag den 15. november 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. november 2011
Foredrag af Lars Peter Jørgensen, Stadsarkivet
– Politiets registerblade
Politiets registerblade er et register på løse blade, som
blev ført af Københavns politi i perioden 1890 – 1923.
Det dækker samtlige beboere i København over 10 år.
Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført
ægtemandens/faderens kort. Politiets havde i
slutningen af 1800-tallet brug for at have et kartotek,
der viste hvor folk boede, og hvad de levede af. Disse
lister afleveredes til politiet, som så selv føjede et
navneregister til.
I 2008 påbegyndte en digitalisering af Københavns
politis registerblade.
Tirsdag den 29. november 2009
– 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 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 25. oktober 2011.
Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85.
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 22. november 2011.

