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Til orientering fra Yrsa.
Dette er årets sidste nyhedsbrev og bestyrelsen
ønsker alle en
Glædelig jul
Første medlemsaften i 2019 er tirsdag 8. januar.

En lille fin hjemmeside med oversigt over enkelte af københavnske gadenavnes betydning.
Alle de standardprægede vejnavne finder du ikke i denne liste. Her ses de få vejnavne i Købehavn
og omegn som måske har en overraskende betydning eller en helt speciel historisk betydning for
lige det sted, hvor vejen ligger. Det er blot en kort forklaring på navnets oprindelse. Vil man vide
mere må man en tur på nettet eller finde hele den uddybende historie andre steder.
Gå ind på www.taxafinn.dk/hovedstadensgadenavne.htm
Se f.eks. BLEGDAMSVEJ: Her lå de 24 lange blegedamme, hvor 24 blegemænd blegede hvidevarer ved først at fugte
den i dammene, så lægge dem til blegning i solen og til sidst lade dem hærde i nattekulden. Den sidste blegemand forlod
sin tjans i 1867.

Listen er delt op i tre dele, den største er naturligvis for selve København, en for Frederiksberg og
en for forstæderne.

10.000 historiske fotografier fra Magasin du Nord Museum.
Magasin du Nord Museum har digitaliseret museets store
fotosamling og de fleste fotos har aldrig været
offentliggjort før. De kan ses på www.kbhbilleder.dk
Rejs tilbage gennem tiden set fra stormagasinets verden af
skiftende tøjmode, opfindelser til boligen, smukke
mannequiner og eventyrlige juleudsmykninger.
Under besættelsen blev der bygget bunkere til beskyttelse
af københavnerne under luftangreb. Foran indgangen til
Magasin du Nord ved Bremerholm opførtes der to. Ved
indgangen til forretningen fra Kgs. Nytorv blev der ligeledes bygget bunkere, således at
forretningens kunder kunne søge tilflugt.

Julekortet.

Traditionen med at sende julekort startede i Danmark i 1882, og lige siden har danskerne sendt
læssevis af julekort til hinanden. Dengang var julekortene anderledes end i dag. På bagsiden af
kortet måtte der kun være frimærkerne og navnet på modtageren. Derfor skrev folk deres julehilsen
på forsiden af kortet ved siden af det fortrykte motiv.
I julekortets tidligste barndom var det ikke de hyggelige julemotiver, som prydede kortene.
Dengang var illustrationen på et kort typisk et byfoto, f.eks. af parker eller kendte bygninger.
Først fra ca. 1900 blev nisser, julegæs, sneklædte vinterlandskaber, gran og kristtjørn, børn,
stearinlys og postbudet, som bragte julekortene ud til folk, de typiske motiver.
Der kom satiriske kort og andre helt usædvanligt kort som f.eks. en topløs kvinde som motiv,
hvilket må have været stærke sager på det tidspunkt. »En glædelig jul«, lød julehilsenen skrevet på
forsiden af kortet – under billedet af kvinden, som har fået håndkoloreret mund og brystvorter med
rød farve.
Indtil Anden Verdenskrig var det populært at sende både jule- og nytårskort, men under besættelsen
begyndte man at sende jule- og nytårshilsenerne på samme kort, sådan som man gør det i dag.
Traditionen med julekort startede i England, som sammen med Tyskland var først med et udviklet
postvæsen. De første julekort blev sendt i 1843 kun to år efter, at man havde indført en enhedsporto
for at sende brev – en penny til hele Storbritannien. Post var dengang den ny og hypermoderne
kommunikation, og julekortet vandt hurtigt stor udbredelse.
1905 blev en milepæl i julekortets historie i Danmark, da det blev tilladt at have både den
håndskrevne julehilsen samt modtagerens navn og adresse på modtageren samt frimærket på den
ene side af kortet og julemotivet på den anden side. Præcis sådan, som kortet ser ud i dag.
I dag sendes der ikke ret mange julekort med post, nu kommer de fleste julehilsener ud pr. mail,
som er den nye måde at kommunikere på.

Glædelig jul fra Yrsa

______________________________________________________________________________

Velkommen

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et nye medlemmer - det er Lone V. Jensen. Vi byder dig
hjertelig velkommen i foreningen, og vi håber at dit medlemskab vil være til gavn og glæde.
_______________________________________________________________________________

Bøger anbefalet af medlemmer:
Poul-Erik Wimmer anbefaler bogen ”Kongens By” af Søren Marquardt Frederiksen.
Historisk krimi om en af Nakskovs storhedstider.
Den 24. februar 1628 rejser kong Chr. IV til Nakskov. Han
bliver der i 21 dage. På det tidspunkt er Nakskov den 7. største
by i det danske storrige, og Chr. IV har planer om at gøre byen
endnu større.
Han har sendt bud efter 1000 bønder, der med skovle og
spader skal bygge en fæstning rundt om byen. Chr. IV håber,
at det vil stabilisere det krigsplagede Nordeuropa og i stedet få
handlen og velfærden til at blomstre. Tingene går dog ikke
helt som planlagt, hverken for kongen eller Nakskovs borgere.
_______________________________________________________________________________

Gå på opdagelse
Anelinks
Hjemmesiden Anelinks er en samling af links til alle de sider på nettet, der er
nyttige, hvis man dyrker slægtsforskning.
Gå ind på https://sites.google.com/view/anelinks På denne side kan man finde
links til steder, hvor man på nettet kan finde gamle billeder, bøger, telefonbøger,
adressebøger, magasiner og meget mere.
F.eks. i Aviser, Bøger m.m. vælg Aviser og Magasiner. Vælg i Magasiner:
Tidsskriftet "Folk og kultur". Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab"
fra 1972 til 2008.
Vælg f.eks. Årg. 15 Nr. 1 (1986) og åben f.eks. PDF filen Om
glasmorderen og andre vinduespudsere med gode historier og
billeder af vinduespudsere.
Se bl.a. firmaet Standards folk i gang med den høje trappe til
landshus.

Og vinduespolerer
Hjalmar Ehlers i arbejde.

Vælg f.eks.
I Aviser,Bøger m.m.: Aviser og Magasiner
Vælg derefter i Opslagsværker f.eks. Danske mejerier bind 1 og Danske mejerier bind 2

Og se bl.a. i bind 2 en omtale og
billeder af Skovby Andelsmejeri.

Gå selv på opdagelse på siderne Der er
en masse at finde.

Husker I hjemmesiden http://www.samsoeroots.dk/ med den store database
med navne. Du kan måske finde nogle af dine aner her.

Vælg Databasen Samsinger og vælg
efternavne. Tryk f.eks. på A og tryk på
det navn du ønsker at se.

Vælg f.eks. Rene Agerskov og se bl.a.
hans hustru og børn, gå igen videre ved
igen at trykke på deres navne o.s.v.

God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________

Medlemsaftener i december 2018/januar 2019.

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19:00.
Juleafslutning med gløgg, æbleskiver, quiz og gevinster.

---------------------------------------------------------------

2019
Tirsdag den 8. januar 2019 – 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 15. januar 2019
Temaaften – Udvalgt links fra nyhedsbreve
Tirsdag den 22. januar 2019 – 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. januar 2019 kl. 19:00
Foredrag af Leif Sepstrup: En svag mands Skæbne
”Handler om en gårdmand som kom i kløerne på en lånehaj. Det er en historie fra 1875 på Østfyn.
Gårdmanden dræber sin plageånd, og må afsone en straf på 49½ år i Horsens Tugthus. Ved at grave
i drabsmandens historie, får man indblik i hvordan opdragelse og miljø også på den tid havde stor
betydning”.
______________________________________________________________________________
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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