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For at kunne bestille online, skal du oprette dig som bruger. Den fungerer som ”Daisy” med udfyldelse af kolonnerne
Arkivskaber, Arkiv eller Arkivserie. www.fredbas.dk
God fornøjelse fra Yrsa

Til orientering fra Yrsa
Efterårets foredrag på Landsarkivet
Foredragsholder: Vibeke Boolsen, mag. art. & cand.
mag. (kultursociologi og filosofi), Ph.D.
Onsdag den 29. september 2010, kl. 15.00
Vibeke Boolsen taler om mordet på fru Meyer.
Materialet i retssagen siger en masse om forholdene
under krigen og under jødeaktionen, og om de
vanskelige forhold, som politiet havde at arbejde
under i efteråret 1943 og tiden derefter. Materiale kan
måske vise os noget om, hvorvidt mordet på fru Meyer
var det første stikkerdrab i Danmark - eller om det var
et fuldstændigt "uforudsigeligt mord".

Foredragsholder: Jakob Seerup, museumsinspektør,
ph.d.
Statens
Forsvarshistoriske
Museum,
Orlogsmuseet.
Onsdag den 24. november 2010, kl. 15.00
Baseret på sin ph.d.-afhandling om Søetaten i 1700tallet fortæller museumsinspektør Jakob Seerup om
den danske flåde i de store sejlskibes storhedstid. Med
afsæt i omfattende kildestudier præsenterer han dels
organisationen og dens opbygning, dels et
repræsentativt udvalg af officerer, underofficerer og
menige søfolk

Foredragsholder: Jørgen Mikkelsen, arkivar og
seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet og Landsarkivet for
Sjælland m.m.
Onsdag den 27. oktober 2010, kl. 15.00
Rejsen til Tranquebar - Tranquebar i Sydindien var en
dansk koloni fra 1620 til 1845, og i det meste af denne
periode blev byen besøgt mindst én gang om året af et
skib fra et dansk handelskompagni. Foredraget giver
en generel beskrivelse af kompagniernes sejlads og
handel på Indien. Desuden giver foredraget gode råd
om brugen af Asiatisk Kompagnis protokoller til
slægtshistoriske undersøgelser.

Du kan læse mere om foredragene og tilmelde dig på
http://www.sa.dk
vælg
nederst
”Se
alle
arrangementer” og vælg ”Vis arrangementer der
afholdes på Landsarkivet for Sjælland”
Foredragene påvirker ekspeditionen af arkivalier
på Landsarkivet
Selv om du ikke skal høre foredragene, er det alligevel
en god ide at sætte datoerne i kalenderen. Når der er
foredrag lukker hovedlæsesalen for almindelig
benyttelse kl. 14.55 og sidste ekspedition er kl. 13:45.

_______________________________________________________________________________________________

Aner i USA ?
Sidder der nogle, der har aner eller lignende i USA, er
de velkommen til at skrive
Til:
Wendy Hudson på følgende mailadresse:
whudson@netlabs.net
DANE - Danish Archive North East

Hun er af dansk afstamning og gør meget i
”hjemstavnsforeningen”.
Hun har hjulpet mig og vil meget gerne hjælpe, hvis
der er behov.
God arbejdslyst.
Hilsen Lise Krøner

_______________________________________________________________________________________________

Husk også i aften
Tirsdag den 21. september 2010:
Foredrag af Jørgen Mikkelsen – Sundhed og sygdom omkring 1800-tallet.
Vi skal høre om medicinalberetninger - lægernes årsberetninger om epidemiske sygdomme,
dødsårsager, dødsattester, vaccinationsprotokoller og flere andre kildegrupper.
_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i oktober 2010
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 5. oktober 2010
- 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 12. oktober 2010
Temaaften – Niels Holger Jensen
Vi skal se og høre noget om en database på nettet ved
navn ”Geni”

Tirsdag den 19. oktober 2010
- 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 26. oktober 2010
Foredrag af Jan Pedersen
– Fattigvæsenet i 1800-tallet.
Tilværelsen og levevilkårene for den jævne befolkning
i 1800-tallet kunne ofte være hård kost. Fattighusene
tog sig af dem der ikke kunne klare sig selv, men livet
på fattighusene var alt andet end en dans på roser –
man skulle ”yde før man kunne nyde”. Der fortælles
om livet på fattighuset, arbejdet, kosten og beboerne.

_______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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