Bestyrelsen forespurgte i Nyhedsbrev maj 2008, om nogen havde noget imod, at vi lavede en
medlemsliste. Det var ikke tilfældet, så i dette nummer er vedlagt en oversigt over nuværende
medlemmer, som måske kan bruges til at finde nærmeste slægtsforsker, man kunne dele sin
interesse med.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår!

Siden sidst.
Foreningen har haft 3 medlemsmøder.
På det første møde blev den gotiske skrift gennemgået, og der blev oprettet en studiekreds,
der pt. har 10 deltagere. Vi mødes 3. onsdag i hver måned på Nørre Skole, Nyk. F. kl. 19.
På det andet møde hørte vi et interessant foredrag om ”Udvandrere” v/ Henning Bender.

Interesserede tilhørere til foredrag

På det tredje møde var vi ”ude af huset”, idet 12 medlemmer var på besøg på Landsarkivet i
København og havde en god dag der.

En lille prøve:


(Løsning på sidste side)

Indlæg fra medlemmernes slægtsforskning.
Johanne Pedersdatters historie.
Johanne Pedersdatter blev brændt på bålet som heks i år 1622 i Stavanger i Norge. Landet var
dansk på det tidspunkt, og Christian d. IV var konge.
Troen på hekse og troldmænd havde i det 16. og 17. århundrede gennemtrængt alle samfundsklasser, fra den klogeste statsmand til den enfoldigste bonde.
Omkring St. Hans begyndte onde rygter at snige sig ind i byen.
En danskfødt præst, Niels Olufsens kone, var død. Simen Jacobsen var en agtet borger, men
hans kone Johanne Pedersdatter blev fundet skyldig i præstekonens død. Hun havde engang
været oppe at skændes med præsten om en kvie, som præsten havde købt for næsen af
Johanne. Da hun havde en skarp tunge, måtte det være hendes skyld at konen døde.
Således var da det ulykkelige offer for bysladderen offentligt sigtet, og hvad der hidtil var
hvisket i krogene, kunne nu uden risiko drøftes offentligt.
Der var flere, der blev afhørt og alle bevidnede, at Johanne var en heks. De var jo selv bange
for at blive anklaget.
Johannes mand Simen Jacobsen tilbød at sætte gård og grund, og alt, hvad han ejede, til
sikkerhed for hende.
Forhørene fortsatte, og gamle halvglemte historier blev hentet frem. Der var ikke den ting,
hun ikke blev beskyldt for.
Den stærkt sigtede og hendes mand havde ikke meget håb igen.
Ægtemanden tilbød ligefrem den nye borgmester penge for at få
hustruen fri.
Dommen faldt 10. september.
Den ulykkelige kvinde bad om nåde. Hun ville endda rømme by og land og lade alt tilbage,
hvad hun ejede. Bare hun måtte tage sine børn og nogle af sine fine klæder med sig.
Nogle dage senere foregik det pinlige forhør. Meningen var, at den dømte skulle pines til at
tilstå, hvilket Johanne så gjorde.
Tilståelsen blev oplæst i retten 28. september og efter 1-2 dage blev Johanne ført til bålet.

Johanne Pedersdatter efterlod sig 4 børn bl.a. sønnen Jørgen Simensen. Han var da 10 år. Han
blev sendt i skole i Viborg i Jylland og blev student derfra.
Han blev i 1640 sognepræst i Wisseltofta i Skåne, hvor han døde i en høj alder. Han var min 6
x tipoldefar
Hans efterslægt kaldte sig Wesseltoft eller Wedelstoft.
Hans datterdatter blev mor til Sveriges store botaniker Carl von Linné.

Dette er en stærk forkortet udgave af historien og rettergangen.

Med hjælp fra forskellige mennesker, bl.a. en norsk biologiprofessor Karl Erik Zachriassen og Carsten Flink på
Nr. Alslev Bibliotek, samt Det Kongelige Bibliotek, hvorfra jeg har fået tilsendt en kopi af bogen om min 7 x
tipoldemors skæbne.

Anni Fleuron Dahl

Indkaldelse til generalforsamling
i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
21. marts 2009
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning,
c. Kassererens beretning
d. Budget fremlægges.

Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent.
170,- / 220,- / 75,-

e. Indkomne forslag.

Skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår:

f. Valg til bestyrelsen

a) Kontingent betales inden 1. marts
b) Udsendelse af girokort efter
generalforsamlingen.
På valg er
Nanna Nielsen (genopstiller ikke)
Erik Dyrborg (genopstiller ikke)
Lisbeth Christensen (villig til genvalg)

Bestyrelsen foreslår suppleant Hans-Jørgen Olsen og Anni Fleuron Dahl, Orehoved, som nye
bestyrelsesmedlemmer.
f. Valg af 2 suppleanter

Ikke på valg,
men i stedet for Hans-Jørgen Olsen foreslås
Ole Hjæresen, Sakskøbing

g. Valg af revisor

Ikke på valg

g. Valg af revisorsuppleant

Ikke på valg,
men ønsker at stoppe – forslag Aase Diemer,
Guldborg

h. Eventuelt.

Løsning:
Hvis du kan tyde denne tekst, er du rigtig god.
Hvis ikke, saa kom til gotisk studielkreds

Godt tilbud!
3. onsdag i hver måned kl. 19.
Studiekreds i gotisk skrift på Nørre skole (biblioteket), Thorsensvej, Nyk. F.
Alle medlemmer er velkomne!

