Slægtshistorisk Forening for Vestegnen
Nyhedsbrev oktober 2016

______________________________________________________________________________

HUSK: Glostrup Kulturnat!!!
Vi har en stand i Glostrup Shoppingcenter lørdag d. 29. oktober kl. 11.00 – 16.00.
Vi er lige ved trappen og elevatoren til parkeringstaget (ud for Paw Sko).
Så – kig forbi og giv en hånd med ☺
________________________________________________________________________________

Velkommen
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået nye medlemmer og det er Lone Bergmann og Marianne Wenzel.
Vi byder jer hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at jeres medlemskab vil være jer til gavn
og glæde.
________________________________________________________________________________

Til orientering fra Yrsa

Møde med nye medlemmer.

Foreningen har fået en del nye medlemmer, så derfor vil Hans Mølgaard og/eller Yrsa Holm
Kristensen fra bestyrelsen mødes med de nye medlemmer, der er interesseret. Vi fortæller lidt om
foreningen og hører om dine forventninger.
Er du interesseret er det tirsdag den 22. november 2016 kl. 19, og det foregår i vores lokaler (og
tilmelding er IKKE nødvendig).

Nye åbningstider på Rigsarkivets læsesal i København fra 1. januar 2017.
Besøgstallet på Rigsarkivets læsesale har gennem en årrække været faldende. Derfor indskrænker
og tilpasser Rigsarkivet åbningstiderne på læsesalene. Tirsdag-torsdag kl.9-16 og fredag kl.9-13.

Fængselsarkiver på Arkivalieronline.
Materiale fra bl.a. Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, Børnehuset på Christianshavn og Viborg
Tugthus er kommet på nettet:

•
•
•
•

Mandtal over dels Forbedringshusets lemmer 1773 – 1846, dels over Børne- og
Rasphusets lemmer 1773 – 1846 fra Børnehuset på Christianshavn
Journal over indkomne fanger 1810 – 1846 samt Fortegnelser over Tugt-, Rasp- og
Forbedringshuset 1831 – 1861 fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
Slaveruller 1741 – 1777 fra Københavns Stokhus
Fangeprotokol, mands- og kvindefanger 1849 – 1874, Meddelelser vedrørende løsladelse
1868 – 1875 samt Dagbøger 1812 – 1875 fra Viborg Tugthus

Gå ind på Arkivalieronline under ”Øvrige samlinger” i samlingen Fængsler, tugt- og
forbedringshuse. Indholdet i bøgerne kan variere en del, men navn, fangenummer, alder, dom,
forbrydelse samt ankomst- og afgangsdato er faste elementer. Desuden er der ofte oplysninger om
erhverv, ægteskabelig stilling, fødested og sidste opholdssted.

Nu flere borgerlige vielser på Arkivalieronline.
Du finder dem under ”Find din slægt” i samlingen Borgerlige vielser. Materialet består først og
fremmest af duplikater af ægteskabsbøger og journaler over udstedte attester fra 1923 til 1960 fra
Jylland og Fyn.
Desuden er der protokoller over indgåede borgerlige ægteskaber fra retsbetjentarkiver fra 1851,
hvor det blev muligt at blive borgerligt viet og frem til 1923. Der er notarialprotokoller, hvor
borgerlige ægteskaber kan være skrevet ind i. Ordlyden af testamenter er også ofte indført i disse.

Øresundstoldregnskaber
fra 1497-1856 og Øresundskontratoldregnskaber fra 1660-1856 er digitaliseret og kommet på nettet.
Øresundstoldregnskaberne er en helt enestående kildegruppe. Hvert eneste skib er optegnet i
sundtoldregnskaberne, som er ført kronologisk. Man får oplyst: dato, nationalitet, skipperens navn
og hjemsted, afsejlings- og destinationshavn, lastens indhold og toldbeløbet.
________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i november 2016
Tirsdag den 1. november 2016 - 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. (3. møde i Gotisk studiegruppe med
Annie Aabin)
Tirsdag den 8. november 2016 Temaaften med Flemming Hatting Hansen og Hans Mølgaard.
DIS-Danmarks Bibliotek. Hvad kan du finde? Og hvordan får du adgang til det?
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 16:00 – Udebesøg til Den reformerte Kirke.
HUSK - Lukket i foreningen denne aften.
Vi mødes ved Den reformerte Kirke, Gothersgade 111 kl. 16:00 Tilmelding
til Yrsa Holm Kristensen.
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 – 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 29. november 2016 – Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med,
hvis du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 5. december 2016 – Juleafslutning

______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________
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