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Til orientering
Så står påsken for døren – bestyrelsen ønsker alle en rigtig god påske.
Æg har alle dage været omgærdet af en vis mystik, og man har bl.a. fundet rester af æg i gamle
ægyptiske grave. Det har været et symbol på frugtbarhed og måske, på grund af æggets store
næringsværdi, været brugt som betalingsmåde.
Eksempelvis har man i 1300-tallet betalt afladsæg. Når man betalte
tiende til kirken eller herremanden, sluttede året altid skærtorsdag,
hvor årets sidste tiende blev betalt med æg. Det sidste æg, afladsægget,
der var tegn på, at man var gældfri, blev ofte overrakt på en særlig
festlig måde. Det blev malet rødt som Kristi blod, som tegn på at man
nu var fri for synd og skyld. Herfra stammer traditionen om at male
påskeæg.
Fra det 17. århundrede blev det at give påskeæg som gaver mere og
mere almindeligt, og nu begyndte man også med papæg med fyld og
andre slags kunstæg.
Tirsdag dem 7. maj 2013 har vi afslutning på vores forårssæson, og vi vil i lighed med tidligere år
bestille nogle stykker smørrebrød og hygge os sammen denne aften. Bestillingsseddel er vedlagt
nyhedsbrevet og bestilling samt penge skal afleveres senest den 16. april.
Vi har fået den triste meddelelse at en af vore foredragsholdere, Lars Peter Jørgensen fra
Københavns Stadsarkiv, uventet og uden forudgående sygdom er afgået ved døden.
Yrsa
______________________________________________________________________________________________

Gå på opdagelse:
Mandtalslister på Slagelse arkiverne.
Slagelse arkiverne består af et stadsarkiv og tre lokalarkiver – Slagelse, Korsør og Skælskør.
Stadsarkivet har bevaret mandtalslister fra 1882 og frem til 1936. Opførelsen af personerne skete i
begyndelsen 2 gange årligt, henholdsvis pr. 1. maj og 1. november. Nøglen til mandtalslisterne er
matrikelnummeret, og for hvert matrikelnummer er optegnet vejnavn, husejer og samlet antal
beboere (side 1), husstanden (husfader, husmoder, børn, logerende og tyende), disses alder,

erhverv, tilhørsforhold og sidst opgivet bopæl (side 2). Herudover er opført tyende og tjenestefolk
(side 3) samt evt. logerende (side 4).
Gå ind på www.slagelsearkiverne.dk vælg ”Mandtalslister” i fanerne og tryk derefter på
mandtalslister, og en gang mere, vælg Slagelse, vælg årgang (der er i øjeblikket indscannet fra
1882 til 1886)
Gå også på opdagelse i de andre faner.
Har du aner i København, så prøv en interessant privat hjemmeside.
http://www.maya123.webbyen.dk
Vælg emner i venstre side og tryk dig videre frem i emnerne i tegnene >> nederst til venstre.
Vælg f.eks. de 3 sider med ”gader fra Nørrebro” – side 1 er fra vejnavne A-H, side 2 fra H-R og
side 3 fra R-Å. Her ses udviklingen fra det gamle kvarter, de gamle navne, fra veje helt uden
navne. Skildring af sognene og nedlæggelse af gader samt en masse gamle billeder.
Prøv også alle de andre emner, det er en meget spændende side at gå på opdagelse i.
Søulykker
Prøv Ribe Byhistoriske Arkiv www.rba.esbjergkommune.dk med jeres aner eller et skibsnavn.
Vælg ”Ribes historie”, vælg derefter ”Historiske databaser” til venstre på siden. Se i teksten og
vælg: ”Databasen med søulykker her”
Skriv f.eks. Holm under navne på omkomne i søgefeltet og tryk Enter. Vælg f.eks. det første
skibsnavn Tercera og tryk på vis Detaljer. Her får man så oplysninger om en let matros P.C. Holm
der er omkommet ved drukning.
Husker du Købstadskortene på nettet?
De 87 købstadskort ligger i alfabetisk rækkefølge, sammen med en lille tekst om kortene, på
www.sa.dk
Vælg ”Undervisning og temaer”, ”Webudstillinger”, ”Købstadskort” og derefter tryk på ”Se
købstadskort på nettet”.
God fornøjelse fra Yrsa
______________________________________________________________________________________________

Godt nyt til (os) fynboer
Det Kongelige Bibliotek er i gang med et ambitiøst projekt: At bringe luft foto fra hele landet.
Foreløbig er man i gang med fynske billeder. Det er materiale fra bl.a. firmaet Sylvest Jensen, der i
1950erne fløj den fynske luft tynd og tog billeder af bygningerne, med senere salg for øje.
Tag et kig her: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Farmors hus

Mormors hus
Martin Henriksen
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Medlemsaftener i april 2013
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 2. april 2013 – 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 9. april 2013
Temaaften - Georg Agerby vil fortælle om ”Konsangvinitet”, som betyder ens blod.
Ved en Konsangvinitetstavle udgår man fra Probanden og går tilbage i anerækken, alt efter hvor
stor en tavle man vil lave. Fra de aner, man er kommet tilbage til, går man igen frem gennem
disses efterkommere indtil nutiden. De fundne personers blod indeholder en større eller mindre
procentdel af hvad Probandens blod indeholder af gener.
Tirsdag den 16. april 2013 – 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 23. april 2013 – 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 30. april 2013 – Reception 10 års jubilæum kl. 19:00 – 21:00
Invitation er vedlagt nyhedsbrevet.
_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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