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______________________________________________________________________________
Til orientering fra Yrsa.

Husk tirsdag den 2. oktober prøver vi at holde åben om dagen kl. 13:00 – kl. 16:00. LUKKET
OM AFTENEN.

Husk vi er med på Kulturnatten lørdag den 27. oktober - Tema ”Fortiden frem i lyst”.
Vi står i Glostrup Shopping Center fra kl. 10:00 - kl. 15:00. Vi er også til stede i vore lokaler i
Historisk Hus sammen med Camilla fra kl. 18:00 – kl. 22:00
Passagerlister.
Ellis Island Foundation og FamilySearch har bekendtgjort, at der nu er gratis adgang på begge
hjemmesider til hele samlingen af passager-lister over personer som ankom til New York i perioden
1820-1957. Log in med jeres password.
Listerne findes her:
New York Passenger Lists (Castle Garden) 1820-1891
https://www.familysearch.org/search/collection/1849782 New
York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) 1892-1924
https://www.familysearch.org/search/collection/1368704
New York, New York Passenger and Crew Lists 1925-1957
https://www.familysearch.org/search/collection/1923888
Husk at åbne dem i browser Google Chrome for de fungerer ikke så godt i Internet Explorer – den
understøttes ikke længere af Microsoft og halter nu mere og mere “bag dansen”.

Se bl.a. Årbøger fra Præstø amt.
I august afsluttede Slægtsforskernes Bibliotek scanningen af årbøgerne fra
Præstø amt – mere end 100 bind. Dermed er nu alle de amtslige årbøger fra
Præstø, Vejle og Hardsyssel online, og Thisted amt er også på vej. Der var også
gang i vejviserne i august, hvor der blev lagt godt 10 nye vej- visere online fra
Vordingborg-området.
Vestjydsk bondeliv i 1600'erne: kulturhistoriske skildringer er også lagt op. Se
f.eks. skildringen om Søren Pedersen i Lille Borum der blev dræbt:

Det var i Foraaret 1617, Paaske Tirsdag, i Slutningen af April. Vi befinder os i Nørre
Nissum Sogn ved Nissum
Bredning og ser oppe fra den høje Kirkebakke ud over Gaardene Sønder Byskov,
Borum Gaarde og Brunsgaard.
I denne sidste boede Søren Sørensen Smed og i Store Borum Christen Pedersen; i
Lille Borum hed Manden Søren
Pedersen og i Sønder Byskov Jens Villadsen.
Det var hen paa Eftermiddagen. Da kom Søren Pedersen fra Lille Borum drivende
med ……. o.s.v.
Gå selv ind på http://bibliotek.dis-danmark.dk/ der er lagt meget nyt ind.

Har du aner der deltog i Den Spanske Borgerkrig?
I forbindelse med Den Spanske Borgerkrig 1936 - 1939 drog 550 danskere til Spanien og 220 af
dem døde.
Den mest fyldestgørende - men ikke komplette - liste findes i Carsten Jørgensens bog 'Fra Bjelkes
Allé til Barcelona' (1986). Der er omkring 40 danskere, som det ikke har været muligt at
identificere, men resten er med på listen, der rummer oplysninger om hvilket tidsrum den
pågældende var i Spanien, og hvor vedkommende gjorde tjeneste og evt. hvor vedkommende faldt.
________________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer.
Poul Wimmer anbefaler bogen ”Valby i gamle dage” af Kristian Erslev (1852-1930). Valbys
historie med særlig vægt på forholdene omkring år 1900. Med mange illustrationer.
Bl.a. Valby og den Ny Hollænderby- Frederiksberg Slot og
Søndermarken - Gamle Bakkehus og Ny Bakkegård - Goldschmidts i
Valby - Gårde, huse og mennesker - Valby og dets nabosogne Frederiksberg Slot bygges - Valby Kros historie - Valby fra 1870 til
omkring 1900 - Valby Børneasyl- De gamle valbygårdes historie Lyststedet Valhøj- Landlyst og Valdal.
Hønsekræmmere og slagtere i Valby - Minder fra svundne tiders Valby Gader og gadenavne i Valby- Valbys kvarterer og deres beboere.

________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Regnskab for fattigkassen.

Man kan i kirkebøgerne finde mange sjove ting. F.eks. kan man i Glostrup kirkebog for 1801 finde
regnskab for fattigkassen.
Gå ind på Glostrup sogn, enesteministerialbog 1676-1815 og vælg 1780-1814 opslag 139 til 166.

Indtægter

Udgifter

Under 1779-1815 står fattigkasseregnskaber også noteret.

Søfartskilder fra før 1800 til efter 1945.
Gå på opdagelse på: http://www.k-h-andresen.dk/slaegt/slaegt_niveau2/soefart.1900.html der kan
man finde mange spændende oplysninger.
Dansk Søulykkeregister 1893-1996 Geografisk område: Danmark.
Kort beskrivelse: Søfartens Bibliotek har digitaliseret alle årgange af Dansk Søulykke-statistik fra
begyndelsen i 1893 og til 1996. Dansk Søulykkeregister indeholder skibsnavn, samt stedet, hvor
havariet er sket. Enkelte hændelser indeholder også navne på dele af besætningen. Alle ord i
pdffilen er søgbart, f.eks skibs- eller personnavne.
F.eks.
Anmeldelse fra Rederens Befuldmægtigede dat. Marstal d. 20/10 99.
Ingen Efterretning haves om Skib eller Besætning efter d. 13. August; men det antages for sandsynligt, at Aarsagen til
Forliset har været, at Skibet under den i Kattegat herskende svære Storm er sprungen læk og sunket. Førerens Lig fandtes
senere inddrevet ved Kulien; derimod er Liget af den ligeledes omkomne Letmatros Hans Broder Holm af Taarnby (Amager)
ikke fundet.

Der er mange andre muligheder f. eks.
Dansk færgejournal ca. 1675 til nutiden Geografisk område: Danmark.
Omkomne danske søfolk og fiskere 1893-1930 Geografisk område: Danmark.
Svensk søfart fra ca. 1600 Geografisk område: Finland og Sverige.
The Ships List ca. 1800-1960 Geografisk område: World

God fornøjelse fra Yrsa
________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i oktober 2018.
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Medlemmernes egen aften. ÅBENT om dagen kl. 13:00 – kl.
16:00 samt åbent hus arr. samme tid. HUSK LUKKET OM AFTENEN.
• 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.

•

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen er nu havnet der hvor Glostrup Arkiv holder til, så
derfor holder vi begge åbent hus fra kl. 13:00 til kl. 16:00 i vore lokaler i Byhistorisk Hus,
Hovedvejen 134, Glostrup. Kom og se hvad vi laver i en slægtshistorisk forening og oplev
samtidig hvad man kan finde på et lokalarkiv.
Har I data om f.eks. jeres bedste- eller oldeforældre, så tag det med og lad os se, hvad vi kan
finde og få en snak om, hvordan I selv kan komme videre. Og hvem ved – måske finder du en
spændende historie!

Tirsdag den 9. oktober 2018
• Temaaften – Lone Bergmann fortæller om Efterslægt.
Lone går ud fra listen på Slægt og Datas hjemmeside under ”Værktøjer” og ”Slægtsforskning
via internettet”.
Hvis I skriver listen ud og tager den med, skal I ikke sidde og skrive en masse
henvisninger undervejs.
Tirsdag den 16. oktober 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.
• Annie Aabin med Københavns begravelsesprotokoller ”Hjælp til selvhjælp”.
Som noget nyt vil vi i dag (for dem der har lyst) sætte os sammen med Annie om emnet:
Københavns begravelsesprotokoller. Så tag jeres PC med og lad os prøve at gå det igennem
og udveksle erfaringer.
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19:00
• Foredrag af Carsten Egø Nielsen: Pigerne på Sprogø
Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne, fx om en
pige, hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø bl.a. skrev: ”Forældrene har forsøgt
at sende hende ud at tjene, men hun kan slet ikke udføre noget Arbejde på egen hånd.....De
senere År har hun haft stærke erotiske Tilbøjeligheder så Forældrene må passe på hende
både Dag og Nat”.
Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne, samt om
lukningen i 1961.
Lørdag den 27. oktober - Tema ”Fortiden frem i lyst”
• Vi er til stede på Kulturnatten i Glostrup i Glostrup Shopping Center kl. 10:00 – kl. 15:00.
• Vi er også til stede i vore lokaler i Historisk Hus sammen med Camilla kl. 18:00 – kl. 22:00.
Tirsdag den 30. oktober 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.

______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40.
______________________________________________________________________________
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Formand Yrsa Kristensen http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm
telefon nr. 43 44 97 41
Kasserer Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.htlm telefon. 24 23 77 56
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk
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