Siden sidst!
Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret.
De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over.
På generalforsamlingen var formanden og et næstformanden på valg. Begge blev genvalgt, men
bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Formand

Inger G. Rasmussen

I.Rasmussen@email.dk

Næstformand

Anni F. Dahl

anni.fleuron.dahl@mail.dk

Sekretær

Hans-Jørgen Olsen

h-jolsen@post.tele.dk

Kasserer

Lisbeth Christensen

lis.gul2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Susanne Poulsen

spp@privat.dk

Samtidig siger bestyrelsen tak for samarbejdet til den afgåede formand, Susanne Poulsen!
Hun forsvinder dog ikke helt, som det kan ses af ovenstående liste.

Vedtægtsændringer.
Der var vedtægtsændringer på generalforsamlingen. Disse blev vedtaget, hvorfor I modtager de nye
vedtægter sammen med dette Nyhedsbrev.

Udflugten 2010 – af Susanne Poulsen.
Onsdag den 28. april tog vi til Stadsarkivet/Kommunearkivet i Maribo, hvor arkivar Heidi Pfeffer
holdt foredrag om, hvad man bl.a. kan finde på arkivet:
Sognerådsprotokoller
Plejebørnsprotokol
Fødselsprotokoller findes for alle sognene, der er noget man kan bruge som slægtsforsker
Værgerådsprotokoller
Eksamens protokoller – hvad eleverne har fået i karakter i skolen
Legatprotokoller
Korrespondance, Hovedbog
Belægningsbog
Stambog, alderdomsunderstøttelses protokoller
Brandfogedprotokoller
Registrering alderdomshjemmet
Kørselsbøger
Folkeregisterkort – kort hvor man kan se hvor folk er flyttet fra og til
Hundeprotokoller
Skoleklasseelevprotokoller
Nogle af de gamle Lolland kommuner har afleveret arkivalier til Landsarkivet, men der er stadig
meget, vi som slægtsforskere, kan bruge.
De gamle landkommuner kan man finde arkivalier fra tilbage til 1842, købstæderne går tilbage til
1869.

Alt vedr. Nakskov ligger på Nakskov Lokalhistorisk Arkiv. Det er tilbage til 1869. Hvis man vil se
noget fra Nakskov, kan man aftale det med Heidi, så kan det lade sig gøre, at man ser det enten i
Nakskov eller i Maribo, hvis man gerne vil det.
Det er en god idé at gå ind på Daisy for at se, hvad der ligger på Landsarkivet fra de forskellige
kommuner. Hvis man finder ud af, at det, man vil se, er kommet ind på Landsarkivet, kan man
bestille det hjem og se det på arkivet i Maribo, Nakskov bibliotek eller på Hovedbiblioteket i
Nykøbing F.
Alt efter hvad man bestiller, kan man have det liggende til læsning i 14 dage eller 1 måned.
Vi var til sidst nede og se selve arkivet. Det var stort, men man kan ikke selv gå rundt og finde det
man har brug for.
Man kan kontakte Heidi Pfeffer på tlf. 54 67 68 64 eller på mail hepf@lolland.dk for aftale, hvis der
er noget man gerne vil se.
Det var en rigtig god aften.
Jeg tror mange blev forbavset over, hvor meget der ligger og, hvor meget vi kan bruge af det.

Slægtsforskning på DR 1.
I efteråret kommer 6 nye udsendelser om slægtsforskning i lighed med de udsendelser, der blev
sendt for et par år siden.
Hold øje med programoversigten!

Hjælp til din slægtsforskning.
Efter lørdagsmøderne kan du få hjælp til tydning af gotisk skrift eller andet! Kontakt venligst
bestyrelsen i forvejen.
I øvrigt vil vi meget gerne have forslag til foredrag, ekskursioner og andet, der kan øge vor viden
om slægtshistorie.

Hjemmeside
Foreningen vil fortsat gerne have en hjemmeside, men webmaster søges stadig!
I mellemtiden kan man på www.kulturnaut.dk finde mange foredrag og kurser. Søg på ordet
slægtsforskning, så vil vore arrangementer også komme frem.

Slægtsforskning i Rundetaarn 28/8 – 3/10 2010.
Helt almindelige danskere fortæller deres fantastiske, forunderlige familiehistorier, som de
udfoldede sig i 1700-tallet, når Rundetaarn slår dørene op for udstillingen #dinhistorie, der er en
mosaik af det spændende århundrede.
Se opslag på dit bibliotek eller gå ind på hjemmesiden: http://dinhistorie.rundetaarn.dk/

Folkemuseet i Hillerød.
STAMTRÆ
Kunstudstilling
fra d. 19. marts til 5. juli 2010
i Frederiksgade

Kunstner Camille Rishøj Nielsen har skabt et spektakulært univers med sine keramiske skulpturer
illustreret med tekst i lyd af forfatter Mette Schaldemose.
Der er spundet frit over bl.a. en kulsvier fra Gadevang og en vaskekone fra 1800-årene fra hvilkes
fiktive slægtshistorie, der trækkes tråde til vores nutid.
Kunstudstillingen kan opleves som et krydsfelt mellem en fiktiv slægt og et her og nu indblik i
følelser/overvejelser hos individer af slægten eller som katalysator for DIN egen historie!
(fra museets hjemmeside)

Registre.
Sidste Nyhedsbrev indeholdt nogle registre, som kan ses på to landsarkiver. Denne gang vil vi gøre
opmærksom på Politietsregisterblade.dk, der bliver drevet af Københavns Stadsarkiv. Formålet med
sitet er for det første at stille politiets registerblade til rådighed for slægsforskere og andre, som har
interesse i at søge efter personer, der levede i København i den pågældende periode. For det er
andet er formålet gennem inddragelse af interesserede brugere at registrere oplysningerne på
registerbladene, så de i fremtiden vil være tilgængelige i digital form.
www.politietsregisterblade.dk

Slægtshistorisk weekend
Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 17. – 19. september 2010
Emnet er ”Fængslende aner”.
Du kan læse mere i bladet ”Slægten”, men det er en god oplevelse at være med, hvor man kan møde
andre slægtsforskere og måske træffe mennesker, der forsker i samme egn som en selv!

Litteraturliste.
Som noget nyt er der denne gang en litteraturliste med i Nyhedsbrevet. Vi modtager gerne titler på
bøger, som I har haft glæde af i jeres slægtsforskning og vil så de næste gange lave tillægslister.

Gamle og nye bøger fra forskellige dele af landet.
Sjælland.
Gunnar Olsen
Axel Steensberg
Axel Steensberg
Arne Majvang
Søren Pedersen

Hovedgård og bondegård
Den danske landsby gennem 6000 år
Pebringegården 1664-1788
Dalby og Tureby sogns historie og Bregentved
København før og nu – og aldrig
En fæstebondes liv (1776-1839). Vestsjællandske erindringer.

Knud Prange

Mit navn er Jensen

Jylland.
Sejlads på Gudenåen i beg. af 1800-tallet
Fæstebonde i Nr.Tulstrup – Dagbogsnotater
Hans Kyrre
Furboerne (Danske folkeminder 9)
Christen Sørensen Testrup Rinds Herreds Krønike
Tom Buk-Swienty
Slagtebænk Dybbøl

Slægtsforsker håndbøger.
Jørgen Markvad
Skåning og Rasmussen
Peter Korsgaard
Hans Worsøe
Jørgen Green og Michael
Green Schmidt
Jørgen Green
Nyere bøger.
Pia Friis Landeth
Jens Smærup Sørensen
Karin Lützen

Slægtsforskerens hvem – hvad – hvor
Find din slægt og gør den levende
Kort som kilde
Slægtshistorie
Slægtsforskerens ABC
Slægteforskning i lægdsruller, søruller
og i hærens og søværnets arkiver
Lillys Danmarkshistorie
Mærkedage
Mors hemmelighed
Generalforsamling 2010
Formandens beretning

I marts efter generalforsamlingen, havde vi foredrag ved Georg Rossing, der fortalte om hvordan
han havde lavet sin slægtsbog. Et spændende foredrag.
I april var vi på besøg på Vålse lokalhistorisk arkiv på Falster. Vi fik at vide, hvad de havde af
materialer på deres arkiv. Der var vist nogen der skulle på besøg der igen efterfølgende.
I september havde vi besøg af Birgitte Solmose. Hun fortalte om børn undfanget og/eller født
udenfor ægteskab. Hun fortale kort om omgivelsernes syn på dem og deres mødre gennem tiden og
fortalte kort om lovgivningen på området. Birgitte krydrede det med eksempler på nogen skæbner
og hun gav råd om, hvordan vi kunne finde oplysningerne i arkivalierne på arkiverne.
I oktober havde vi på Guldborgland skole et foredrag der hed: ”Når anerne ikke vil, som vi vil”
Der var uventet besøg af en fotograf og en journalist fra Lolland Falsters Folketidende, det var
noget vi kunne bruge. Man kunne være med om man var nybegynder eller bare kørt fast.
Efter mottoet: "Problemer, der bliver talt om, har større chance for at blive løst", så vi i fælles-skab
på, hvordan sagen kunne gribes an.
Så i november havde vi vores eget medlem Ole Hjæresen til at fortælle om de sygdomme, vores
aner led af, hvad de kunne stille op og hvad følgerne var. Præsten skrev af og til dødsårsagen i
kirkebogen, men brugte for det meste begreber, vi i dag kan have svært ved at forstå. Et rigtig
spændende foredrag med mange fremmødte.
Så er vi nået til januar 2010. Der havde vi ”Tips og tricks på Internettet til brug ved
slægtsforskning” ved Erik Skafte. Det blev holdt på Ejegod skole i computerrummet. Det var et
arbejdende foredrag, hvor vi fik noget vi kunne bruge i vores slægtsforskning. Vi blev også
præsenteret for nogle slægtsforskningsprogrammer bl.a. Legacy. Der var mange fremmødte.

Interessen var stor, da vi i februar havde foredrag ved Bent Jensen fra Sakskøbing. Foredraget hed
”Retsbetjenten” - Min oldefar rejste til Jylland, derfor skulle han have pas! - Min tipoldemor var
tjenestepige og lidt vild – Det var umoralsk, hvad hun foretog sig, sagde de!
Bent fortalte om, hvor man kunne finde svar på dette og mere af samme slags!
Han fortalte også om Fogedprotokoller, hvor vi kan finde dem og hvordan vi bruger dem. Han
krydrede det hele med forskellige eksempler. Igen havde vi besøg af en journalist fra Lolland Falsters
Folketidende. Der var igen rigtig mange mennesker til et rigtig godt foredrag.
Tak til medlemmerne for god opbakning og godt fremmøde; også tak til bestyrelsen for godt
samarbejde. Håber, det gode samarbejde fortsætter.

Susanne Poulsen

Medlemmernes side.
Der er desværre ingen beretning fra medlemmerne denne gang!
Men det var måske på tide at begynde at tænke over, hvad I kan bidrage med fra jeres egen
slægtsforskning.
Vi modtager meget gerne indlæg!
Til gengæld har formanden lavet en foreningsintern database om medlemmernes
forskningsområder, som I får en lille forsmag på her.

Maribo amt
Falster Nørre Herred
Brarup Sogn
Patronymer

Karen M. Larsen

Nørre Kirkeby Sogn
Patronymer

Karen M. Larsen

Nørre Vedby Sogn
Patronymer

Karen M. Larsen

Ønslev Sogn
Patronymer

Karen M. Larsen

Falster Sønder Herred
Nykøbing F. Sogn
Heerfordt

Susanne Poulsen

Skelby Sogn
Patronymer

Lis Lund

Væggerløse Sogn
Patronymer

Lis Lund

Fuglse Herred
Askø Sogn
Patronymer

Karen M. Larsen

Fejø Sogn
Badike
Barkhus

Lis Bork
Lis Bork

Lolland Nørre Herred
Branderslev Sogn
Patronymer

Hans Ole Hansen

Herredskirke-Løjtofte Sogn
Wiell

Lis Bork

Horslunde Sogn
Wessel

Hans Ole Hansen

Halsted Sogn
Bruun
Heerfordt
Roth
Langhaar
Kjærulf
Barchausen

Lis Bork
Susanne Poulsen
Susanne Poulsen
Susanne Poulsen
Susanne Poulsen
Susanne Poulsen

PS. Har I afleveret jeres slægtsoplysninger, så de kan komme med i basen!!

