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Sommeren 2017
Velkommen tilbage efter en sommerferie, der herhjemme mest har indbudt på indendørs aktiviteter.
Det var dejligt at se så mange de 2 gange vi havde åbent hus. Her kunne vi hente medlemsbladet for DISDanmark/SSF. I medlemsbladet står mange gode artikler såsom om selv at lave slægtstavler, og et tema om
opslagsværker. Der skrives om Slægtsbiblioteket, som holder til i Albertslund. Der er også en gotisk læseprøve.
Vestindien Projektet fortsætter året ud med at forske i Danmarks andel i øerne. De regner med fremlæggelse af
projektet i begyndelsen af år 2018. Se statusrapport på side 2.

I september har vi følgende på programmet:
Den 5.

åbner vi den nye sæson med et foredrag af Michael Dupont, han vil fortælle om "rejsende til lands og til

vands i 18- og 1900- tallet.

Den 12. I dag har vi hele 3 ting på programmet. Først fortæller tovholderne om deres interessegruppe og hvad de
laver i de enkelte grupper. Derefter vil Ingrid præsenterer en ny interessegruppe pt kaldet "kød på din ane"
Formålet er, at beskrive en enkelt anes liv med alt det der kan findes for at sætte kød på personen. Der er tænkt på
en gruppe af begrænset varighed, som kan afsluttes med skrivning af et lille slægtshæfte. Et kort kursus kan evt.
oprettes med emnet at skrive slægtsbog. Skelettet (født-døbt-konf.-viet-død-begravet) skal meget gerne være på
plads før starten. Til sidst vil vi holde "medlemmernes 5-min." hvor alle som vil, fortæller kort om hvor/hvad de
forsker i.

Den 19.

skal vi høre om "Det kvindelige velgørende selskab" Hvem husker ikke Laura da hun i serien Matador fik

sin medalje for lang og tro tjeneste. Det kvindelige velgørende selskab gav ikke medaljer, men de startede med at
præmiere tjenestepiger, som de gav et beløb alt efter hvor mange år de havde tjent. Kom og hør historien bag
selskabet, som virkede fra 1815 til 2004.

Den 26. fortæller Anne Marie Holck hvad der sker med Legacy efter det er blevet solgt. Eventuelle spørgsmål må
meget gerne sendes til Anne Marie i god tid før mødet på mail post@amholck.dk

I Borgerhuset mødes
Den 4. i lokale 3 kl. 10.30 Skrivegruppen og kl. 13.00 Gotisk hold 1.
Den 11. i lokale 3 kl. 13.00 Gotisk hold 2
Den 18. i lokale 3 kl. 13.00 Søfartsgruppen
den 25. i lokale 7 kl. 10.30 PC-gruppen og i lokale 3 kl. 13.00 Krimigruppen
På Karlslunde Bibliotek mødes
Den 26. kl. 13.00 Mindekrukkerne
Kunne du tænke dig at deltage i en eller flere af grupperne, så kontakt tovholderen, se hvem der er tovholder, på
vores hjemmeside.

Vestindien-projektets statusrapport til foreningen pr. 25. august 2017:
Vestindiensprojektet har eksisteret siden februar, og hvis projektet skal afsluttes med udgangen af december, er vi
netop halvvejs. Der har været afholdt 12 projektmøder i den forløbne tid, hvor delresultater er blevet fremlagt og
diskuteres, og hvor hjælp er ydet om fornødent. Imellem møderne arbejder projektdeltagerne individuelt på deres
delopgave, som er slægtsforskning mv. om en person i Vestindien, og der udveksles og offentliggøres dokumenter via
e-mail og på vores lagerplads i ”skyen”.
”Skyen” har pt. en størrelse på lige knapt 1 Gigabyte, hvoraf dog ca. 40 % udgøres af biblioteket, som er artikler, som
vedrører Vestindien, og som altså er noget, vi ikke selv har forsket eller skrevet, men som vi anvender til at skaffe
baggrundsviden.
Aktiviteter:
- næsten alle projektdeltagere besøgte i samlet trop i maj M/S Museet for søfart. De havde en lille og noget
utilstrækkelig særudstilling om Dansk Vestindien, og ud over det, var der det berømte billede af slaveskibet
Fredensborg med kulsejl, men ellers var det småt med relevante sager for os. Den generelle del af museet er
selvfølgelig altid et besøg værd. Erik Gøbel, seniorforsker på Rigsarkivet, leverede et interessant foredrag, som vi
overværede, om havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas.
- et par stykker af os har i juni på Ordrupgård set maleriudstillingen ” Pissarro. Et møde på Skt. Thomas”, som
præsenterede et omfattende antal tidlige værker af malerne Camille Pissarro og Fritz Melbye fra deres år sammen i
Dansk Vestindien og Venezuela (ca. 1852 - 56). Med udgangspunkt i deres malerier, skitser og tegninger, har vi i
projektet forsøgt os med skriftlige beskrivelser af naturen og livet på øerne.
- analysefasen, hvor vi fremfinder arkivalier, pågår stadig og vil fortsætte en tid endnu. Det er til tider noget
anderledes at slægtsforske i vestindiske kilder, f.eks. er kirkebøgerne mangelfulde, ligesom folketællinger først er
tilgængelige fra 1850. Men der er mange andre arkivalier: skifter, auktionsprotokoller, matrikler, panteprotokoller,
domprotokoller, aviser for at nævne nogle. Håndskriften volder til tider besvær, og det bliver ikke nemmere, når nogle
er skrevet på engelsk. Vi har samlet en del vestindiensrelaterede artikler fra internettet i vores bibliotek.
- sammenskrivningsfasen, som nogle er i gang med, og andre har allerede fremlagt sammenskrivninger i mere eller
mindre færdig form.
- kritikfasen, hvor projektdeltagerne læser sammenskrivningerne og tilkendegiver deres mening, er så småt i gang.

Med venlig hilsen
Vestindien-projektet

