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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen til vores første aften efter sommerferien. 
 
Jeg håber, at I alle har haft en god sommer og nu er 
klar til at tage hul på en ny sæson med 
slægtsforskning.  
Tirsdag den 6. september 2011 kl. 19.00 åbner vi igen 
dørene i vore lokaler på Sydvestvej, og vi starter 
efterårssæsonen med gratis kaffe/te. 
Vi vil indlede denne første aften som ”Medlemmernes 
egen aften”, hvor alle kan få mulighed for at fortælle 
lidt om deres egen slægtsforskning i sommerferien. 
 
Vi i bestyrelsen syntes selv, at der i efterårssæsonen er 
meget spændende at byde på - så sæt derfor allerede 
nu kryds i kalenderen for de planlagte aktiviteter.   
 
Det første foredrag er den 27. september 2011, hvor 
Otto Bendixen vil vise og fortælle om Politief-
terretninger. 
Andet foredrag den 25. oktober 2011 – her får vi 
besøg af Erik Kann der fortæller noget om ”Kød på 
Slægten”. 

Så kommer det tredje foredrag den 22. november 2011 
med Lars Peter Jørgensen fra Stadsarkivet - han vil 
fortælle og vise os Politiets registerblade. 
 
Temaaften den 13. september 2011 fortæller Inge 
Lind: ”Findes de sjove i sidegrenene?” og Georg 
Agerby vil den 11. oktober 2011 fortælle og vise 
brugen af den nye DVD med alle folketællingerne, da 
den bruges på en lidt anden måde end den tidligere 
KIP, som vi har på maskinerne. 
På den tredje temaaften 8. november 2011 får vi besøg 
af Camilla Lynggaard Boysen fra Glostrup 
Lokalhistoriske Arkiv. 
 
Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt hver 
måned, hvor hele programmet for måneden bliver 
omtalt. 
 
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra 
tirsdag den 6. september 2011. 
 

                                            Yrsa Holm Kristensen, fmd 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
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 hører deres  forventninger. Er du 
interesseret er det den 20.9. kl.19 det foregår i vores 
lokaler. 
Vi har foredrag én gang om måneden i foreningen. Vi 
vil meget gerne høre fra bl.a. de nye medlemmer, hvad 
de gerne vil høre om. Det vil også give inspiration til, 

hvad der kan være interessant for de  nye og ”gamle” 
medlemmer. 
Send en mail til Lise på:   
http://sfv-Glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html    med 
dine ønsker vi kan ikke opfylde alle, men vil gøre 
hvad vi kan. 
På gensyn til en ny sæson. Lise Krøner 
                                                             

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Indstilling om lederpriser. 
 
Indstillinger til årets lederpriser fra foreningerne skal 
være formanden i Foreningsunionen Preben Thorvig 
pthorvig *snabela*  mail.tele.dk  i hænde senest den 1. 
september 2011. 
 
Med hensyn til kriterierne for at modtage lederpris  

henviser vi til Glostrup Kommunes hjemmeside, som 
ses herunder. 
Glostrup Foreningsunion videresender modtagne 
indstillinger til Kulturforvaltningen med 
Foreningsunionens indstilling. Den endelige 
beslutning om modtagere sker i kommunalbestyrelsen.

 

http://sfv-Glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html


 
Fra Glostrup kommunes hjemmeside: 

Lederpriser 
 
Glostrup Kommunalbestyrelse uddeler hvert år i 
januar foreningslederpriser, som overrækkes ved den 
årlige idrætsreception. 
Der uddeles følgende priser:  

• En lederpris til en foreningsleder fra 
idrætsforeningerne  

• En lederpris til en leder fra børne- og 
ungdomsorganisationerne (BUS)  

• En lederpris til en leder fra foreningerne i 
Glostrup Foreningsunion (FU) og øvrige foreninger  
For at komme i betragtning til priserne skal lederne 
have ydet en særlig og mangeårig præstation for det 
frivillige foreningsarbejde i Glostrup. Der lægges vægt 

på, at lederen har ydet en særlig indsats for at udvikle 
foreningen, herunder værdier som styrker det 
forpligtende fællesskab, aktive medlemsskab og 
frivillige arbejde. I betragtning kan også komme 
ledere, som har ydet en helt særlig og mangeårig 
indsats for at udvikle et tværgående foreningsarbejde.  
Forslag til, hvem en pris kan tildeles, kan stilles af 
enkeltpersoner, foreninger og paraplyorganisationerne 
GSI (Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger), BUS 
(Børne- og ungdomsorganisationerne) og Glostrup 
Foreningsunion. Forslaget skal begrundes. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering 
 
Vest for Storebælt har læsesalene vest for Storebælt 
fra den 1. september 2011 fået nye åbningstider:  
 
Erhvervsarkivet: Tirsdag-torsdag kl. 9-16, Fredag kl. 
9-13 
 
Landsarkivet for Fyn: Tirsdag-torsdag kl. 9-16, 
Fredag: kl. 9-13 
Lørdag: kl. 9-16 (første og sidste lørdag hver måned i 
perioden 1. oktober til 31. marts) 
 
Landsarkivet for Nørrejylland: Tirsdag-torsdag kl. 9-
16, Fredag kl. 9-13 
 

Lørdag: kl. 9-16 (i perioden 1. oktober til 31. marts) 
Landsarkivet for Sønderjylland: Tirsdag-torsdag kl. 9-
16, Fredag kl. 9-13 
Lørdag: kl. 9-16 (første og sidste lørdag hver måned i 
perioden 1. oktober til 31. marts) 
 
Ændringer i åbningstider skal frigøre ressourcer til 
øget digital service da arkivbrugerne har ændret vaner. 
Fra 2001 til i dag er det samlede besøgstal på 
læsesalene faldet med lige knap 2/3. Samtidig er 
antallet af brugere af digitale ydelser døgnet rundt på 
Statens Arkivers hjemmesider steget fra meget få i 
2001 til dagligt adskillige tusinder bl.a. på 
Arkivalieronline. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nordiske Måleenheder i 17 og 1800 tallet - 
 
Fandt denne link om "Nordiske Måleenheder i 17 og 
1800 tallet" af Frits Lilbæk (se på side 4 i bogen: pdf-
fil må skrives ud til eget brug!) 
 
Nordiske Måleenheder i 17 og 1800-tallet beskriver 

længdemål, flademål, rumfang, vægt, styktal, 
temperaturer, pengemål, forkortelser og m.m., og giver 
os henvisninger til andre kilder skulle vi ønske at 
komme dybere i emnet, som vil have interesse for os 
alle. 

 
SE: http://vofl3450.homeunix.net/Lilbaek/ebog/maal/maal-lowres.pdf  
 
De henviste kilder kan findes på eller via det lokale  bibliotek, Det Kongelige Bibliotek eller Rigsarkivet. 

God læse lyst. Niels Holger 
 

***** 
Jeg har haft et problem med at åbne linket. Man  kan 
kopiere adressen direkte ind i browserens adressefelt. 

Bogen er på 96 sider og fylder 2Mb.   
                                                           Hilsen Martin 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://vofl3450.homeunix.net/Lilbaek/ebog/maal/maal-lowres.pdf


 
Til orientering fra Yrsa: 

 
Kulturguiden 
som Glostrup Kommune udgav hver tredje måned, 
blev for 2 år siden sparet væk. Nu er den imidlertid 
vendt tilbage og det første nummer dækker juli, august 
og september 2011.   
Kommunen har besluttet at udgive den igen, og som 
de tidligere numre omtaler den de mange  

 
arrangementer og aktiviteter som foregår i Glostrup 
Kommune. Vi er selvfølgelig også omtalt med vores 
første foredrag i september ”Politiefterretninger” med 
Otto Bendixen.  
Kulturguiden udkommer igen hver tredje måned og 
kan hentes på biblioteket.  

 
Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet lægges sammen. 
Som så mange andre kulturinstitutioner skal Statens 
Arkiver spare. Hovedargumentet for 
sammenlægningen er at undgå at skulle fyre 
medarbejdere. Desuden håbes der ved 
sammenlægningen, at der frigøres ressourcer der kan 
bruges til nye digitale ydelser. 
En anden væsentlig grund til at lægge de to arkiver 
sammen er hensynet til arkivalierne. Klimaforholdene 

i Landsarkivets nærmagasiner er langt fra optimale til 
opbevaring af arkivalier. 
Læsesalsfunktionerne samles i en fælles læsesal på 
Rigsarkivet og den nye læsesal skal efter planerne 
åbne den 3. januar 2012. 
Du kan læse mere om sammenlægningen på: 
www.sa.dk 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse: 
 
Find i Ekstra Bladet 
En nyhed i Danmark - Ekstra Bladet er den første avis, 
der har digitaliseret alle deres aviser fra starten af 1904 
til og med dagens avis. www.ekstrabladet.dk 
Politiken er også i gang med at digitalisere deres 
aviser fra 1884, men er p.t. ikke færdige. 
 
Der er 2 muligheder: 
 

1. Man kan tegne et eBladets abonnerment, som 
koster 99 kr. for 1 måned. 

2. Man kan benytte det gratis bl.a. på Glostrup 
biblioteks PCere.  
Henvend dig til bibliotekaren, som skal 
indtaste deres abonnementsnummer for at det 
virker. 
(Jeg har afprøvet det og aftalt med Glostrup 
bibliotek at de har abonnementsnummeret 
klar og sætter PCen op til brug, når man 
ønsker det)  

 
Når man åbner kommer en firkant frem med datoer og 
måned  – vælg en tilfældig dato og du kommer så ind 
på den rigtige søgeside. Øverst ses en søgefunktion, 
hvor man kan søge på et navn (sæt hak i rubrikken 

”Søg også i arkivet” og nederst vises 5 symboler (sæt 
musen på og en forklarende tekst kommer frem). 
Gå ind nederst i Dato og vælg år, derefter vælges 
måned og så datoen. Den valgte avis kommer så frem i 
lille format til venstre – tryk på den og den bliver 
større – du kan nu bladre i avisen til du finder den side 
du vil se (tryk på siden for at få siden op i større tekst 
og tryk igen på siden for at vende tilbage) 
Tryk på printeren nederst på siden, tag krydset væk fra 
den side du IKKE vil printe, hvis der er kryds på mere 
end l side. 
 Tryk øverst på siden ”Udskrive valgte sider”. Et nyt 
billede kommer frem og her kan man markere det der 
skal kopieres eller udskrives. 
 
Hvis det skal kopieres til f.eks. en USB nøgle, så tryk 
med højre mus og vælg kopiere. Åbn programmet 
WORD og tryk med højre mus ”sæt ind”. 
Tryk i WORD på ”Gem som….”, vælg Computer, og 
vælg så navnet på din USB nøgle, skriv filnavn f.eks. 
datoen på avisen og tryk GEM. 
Tilbage tryk på krydset øverst i højre hjørne og tryk på 
luk vinduet og du er så igen på siden, hvor du kan 
vælge en ny avis. 
Jeg er gerne behjælpelig, hvis I har spørgsmål. 

 
Dragter på epitafier og gravsten i Danmark 
En ny privat hjemmeside er dukket op, se gamle  dragter på en ny måde på www.livinghistory.dk 
 
Danmarkshistorien 
Gå på opdagelse i Danmarkshistorien fra oldtiden  til i dag på: http://danmarkshistorien.dk 
 
 
 

http://www.sa.dk
http://www.ekstrabladet.dk
http://www.livinghistory.dk
http://danmarkshistorien.dk


 
Nyhed 
Nu kan tidsskriftet 1066 også læses på nettet i 
bladrebar version – 1066 er blevet digitalt. 
http://www.1066.dk og vælg: Open publication. 

Det første nummer indeholder tre artikler bl.a. 
”Plankøkken eller drømmekøkken? Danske 
køkkentanker i 1950erne og 1960erne”. 

 
Fængselshistorisk Selskab 
En anden spændende side er: 
http://www.faengselshistorie.dk 
Vælg: Artikler og læs bl.a. den spændende artikel af 
en indsat (Henry F. Brunager) fra Vridsløselille 
fængsel i 1912 eller prøv andre muligheder – det 
kunne f.eks. være: Nedlagte institutioner, hvor du kan 

se alle nedlagte tugthuse, arresthuse m.m. fra 
1600tallet til i dag. 
Man kan også melde sig ind i foreningen, det koster 50 
kr. pr. år - så får man bl.a. mulighed for at købe 
publikationer til halv pris. 

 
Anefund byder velkommen til slægtsforskere og andre historisk interesserede. 
Gå på opdagelse på en side hvor der er rigtig  meget at hente www.anefund.dk 
 
     Rigtig god fornøjelse fra Yrsa 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener i september 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 6. september 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 13. september 2011  
Temaaften med Inge Lind  
– ”Findes de sjove i sidegrenene”? 
Kan det måske betale sig at gå lidt ved siden af og 
finde brødre, fætre eller lignende.  
 
Tirsdag den 20. september 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 27. september 2011  
- Foredrag af Otto Bendixen  
– Politiefterretninger 
Dansk Politiefterretninger er et lille blad, som blev 
udsendt 1867-1990 til alle politistationer med 
efterlysninger og andre meddelelser til 
politistationerne. Det blev udsendt af Københavns 
Politi, men omfatter meddelelser fra hele landet. Der 
er fine registre, og man kan finde en masse 
slægtehistorisk materiale, som det er vanskeligt at 
finde ad anden vej. Det er derfor en kilde, som mange 
flere slægtsforskere med fordel kunne benytte sig af. 
Foredraget fortæller noget om hvordan det benyttes, 
og hvad man kan finde. 

_______________________________________________________________________________ 
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 23. august 2011. 
Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 27. september 2011. 
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