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Godt Nytår
Kontingentindbetaling!
Husk at du kan overføre kontingent for 2013 via netbank til foreningens
konto: 1551 1370596
Husk at skrive navn og adresse eller navn og medlemsnummer på
overførslen!!
Kontingentet er 170 kr., ægtepar 220 kr. og museer/arkiver 75 kr.
Sidste rettidige indbetaling er 28. februar.
Du kan også få et girokort ved januarmødet, hvor bladet ”Slægten”
ligeledes kan hentes.

Jan Monie,
Maglemosen 4, 4850 Stubbekøbing

Siden sidst
Foreningens sommerudflugt gik i år til Stubbekøbing Lokalarkiv lørdag
den 14. april, hvor arkivleder Karin Suhr Rasmussen fortalte om
arkivets materialer.
Derefter drak vi kaffe i bibliotekssalen med udsigt over Grønsund.
16 medlemmer deltog.
Den 7. maj tog 2 bestyrelsesmedlemmer til Sydkystens
Slægtsforskerforening i Greve for at høre Tom Stryhn og få en aftale

med ham om at komme til os. Det lykkedes, og Tom Stryhn holder
foredrag lørdag d. 19. januar 2013 i foreningen.
Tirsdag d. 22. maj afholdt foreningens et ekstraordinært møde om,
hvordan man kan skrive en fyldig beretning om et helt almindeligt
menneske i begyndelsen af det 19. århundrede. Med udgangspunkt i sin
egen ane, en bondekone fra Himmerland, fortalte Inger G. Rasmussen
om egnens dialekt, egnsdragt, traditioner omkring dåb, bryllup,
konfirmation og begravelse. Præsten, der var en central skikkelse med
mange pligter ud over hans egentlige uddannelse, blev tematiseret.
28 deltagere, hvoraf 8 var gæster og 2 meldte sig ind.
Mandag d. 12. juni var foreningens nye medlemmer, dvs. tilmeldte
siden nytår, inviteret, så vi kunne høre om deres forventninger til
foreningen. 2 af de inviterede og 10 gæster kom, hvoraf 6 meldte sig
ind.
Det var et godt møde med deltagelse af alle fremmødte. Det fremgik, at
netværk med andre slægtsforskere stod øverst på ønskelisten.
D. 29. september afholdt foreningen for første gang et større møde i
Kulturforsyningen, hvad fungerede tilfredsstillende, så vi bliver i disse
lokaler.
På mødet holdt arkivar Michael Dupont fra Rigsarkivet foredrag om
pasprotokoller.
Deltagelse af 24 medlemmer og 9 gæster, hvoraf 2 meldte sig ind.
Weekenden 5.-7. september deltog 2 bestyrelsesmedlemmer i SSF´s
weekendmøde i Bjerringbro. Der blev etableret aftale med en
foredragsholder til efteråret 2013.
D. 27. oktober holdt cand. jur. Jørgen Green foredrag om deltagerne i
krigene 1848 og 1864, og om hvordan man kan søge oplysninger om
sårede, invaliderede, pensioner etc. Efter mødet fik deltagerne tilsendt
et manuskript på 30 sider.
Deltagelse af 20 medlemmer, 11 gæster, hvoraf 2 meldte sig ind.

29/9 Michael Dupont

27/10 Jørgen Green

D. 24. november fortalte Chr. Frederiksen, stadsarkivar i Nykøbing F.,
om arkivets opbygning og om mulighederne for at få svar på
individuelle spørgsmål. På arkivet, der har til huse på rådhuset, kan
gæster arbejde, men helst efter forudgående henvendelse, så materialet
kan ligge parat.
Derefter julehygge og slægtsforsker-snak hen over bordene.
Deltagelse af 34 medlemmer og gæster.
Af møder ud over foredragene er der blevet afholdt 2 slags
specialmøder:
3 møder kun for nybegyndere i slægtsforskerrummet på ”Det gl.
Bibliotek”, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer hjælper i gang.
10 møder om træning af gotisk læsefærdighed. Møderne ligger på
forskellige ugedage kl. 16.30, så både pensionister og arbejdsaktive
medlemmer kan deltage. Efter sigende gøres der gode fremskridt, og

deltagelsen ligger på 7-10 medlemmer pr. gang. Undervisningen er
tilrettelagt, så man kan deltage af og til eller hver gang, som det passer
en bedst.
Hvordan gøres der opmærksom på foreningen?
hjemmesiden
www.slægtshistoriskforeningguldborgsund.dk
annonce i Folketidende
pressemeddelelse til gratisaviserne
Kulturnat,
Dis-Danmarks og SSF´s hjemmesider
facebook
Foreningens hjemmeside bliver takket være vores webmaster Jørn
Lohse hurtigt opdateret og læses af mange.
Efter sommerferien kom foreningen på facebook, hvor vi indtil nu har
fået 30 venner. Fordelen ved facebook er de spontane tilkendegivelser,
hvor der søges og gives hjælp samt vurdering af møder og opfordring
til aktiviteter.

Mange undersåtter skrev til kongen, og hoffet var en af tidens største
arbejdspladser. Her færdedes mange mennesker i stillinger som
stuepiger, tjenere, køkkenpersonale, håndværkere og kuske m.fl., som
har sat sig spor i arkiverne.
Det mest spændende foredrag var efter min mening om folkelige
vækkelser i 18. og 19. årh.
Dr. phil. Steen Busck, Aarhus fortalte om, hvordan vækkelserne opstod,
hvordan de udviklede sig, og hvad der findes af kilder til belysninger
heraf. Han har bl.a. skrevet bogen: Et landbosamfund i opbrud, Sundby,
Mors. Ligeledes kan der læses mere i A. Pontoppidan Thyssen:
Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af 19. årh.
Anton Blåbjerg talte lidt om Brødremenigheden i Christiansfeld.
Vækkelsesbevægelserne var stærkest i Jylland og på Fyn, men de ses
også i Sydsjælland.
Skal du skrive slægtsbog, er det værd at have med.
Endelig havde Tommy P. Christensen, redaktør af "Slægten", 2
foredrag, først om "Computergenealogi og webbaseret slægtsforskning"
og til sidst "Tidsbestemmelse af portrætter og portrætsøgning".

Medlemmernes side
Slægtsforsker-weekend på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Emnet var i år: Stat og kirke.
Det lyder tungt og det var det også!
Arkivleder Jytte Skaaning, Odense lagde ud med et foredrag om
Gejstlige Arkiver.
Det handlede om Bispe- Provste- og Præstearkiver, hvilket er et utrolig
stort område. Præstearkiver indeholder f. eks. fattig- skole- og
sundhedsvæsen, legater, menighedspleje og begravelsesmyndigheder.
Man skal ikke forbigå dette arkiv, da alle og enhver kunne indsende
spørgsmål.
Det har din ane måske også gjort - så gå bare i gang med læsningen!
Et andet foredrag handlede om Hoffets arkiver.

Under et sådant kursus kommer man i kontakt med slægtsforskere fra
hele landet. Man får snakket og stiftet nye bekendtskaber og det er også
vigtigt!
Jeg kan kun opfordre til, at man et år giver sig selv den oplevelse.
Lisbeth Christensen
Slyng-Laurits. – en fiskehandler i Kongerslev.
I forbindelse med min slægtsforskning, rejser jeg en del rundt i landet,
for at besøge de steder hvor slægten har levet deres liv, på den måde
kan jeg somme tider opsnappe noget jeg ikke finder på Internettet, eller
lands / rigsarkiv og i tilgift får jeg jo fotograferet en del gårde, huse,
steder og ikke mindst kirker og kirkegårde, hvor slægten har både
startet og sluttet deres liv og virke, på en sådan tur var jeg kommet til
Sønder Kongerslev, hvor jeg vidste, at min bedstefar havde været
fiskehandler.

Jeg vil her fortælle lidt om mine oplevelser i Kongerslev, men først lidt
om Laurits, han var født i 1868 i Gudumlund hvor også hans barndom
forløb, i sin ungdom var han tjenestekarl på forskellige gårde i
Nordjylland, så i 1895 var han staldkarl på gården Fredenslund i
Solbjerg, her møder han Ane der var udgangspige på gården – en
udgangspige er en tjenestepige på en større gård, der udfører grovere
arbejde, især udenfor huset, og de bliver gift, de fortsætter med at
arbejde på de store gårde indtil de i 1910 slår sig ned i Sønder
Kongerslev, hvor Laurits køber et lille stråtækt hus, han kalder
Bakkely, det blev familiens base de næste mange år, ikke mindst i kraft
af at Laurits etablerer sig som den lokale fiskehandler, ikke med en fin
butik på gaden, nej han havde anskaffet sig en lille tohjulet gig, som
han spændte sin hest for, så kørte han rundt i byen og til gårdene i
omegnen og solgte fisk ved dørene.

Når han ikke kørte rundt og solgte fisk, kunne man finde ham hos den
lokale købmand, hvor han stod og trak den hånddrevne kaffemølle, så
kunne han jo samtidig stå og modtage ordrer til næste dags fisketur.
Nu vender jeg tilbage til starten af min fortælling, under mit research i
Kongerslev, kom jeg efter anbefaling ind til den lokale boghandler, der
trods sine snart 90 år stadig stod bag disken, jeg lagde et billede af
Laurits foran ham og spurgte om han kendte ham, boghandleren
svarede promte’, ja, det er jo Slyng-Laurits, hvor kender du ham fra.
Da jeg fortalte ham at det var min bedstefar, fik vi en snak om Laurits,
som han havde kendt fra sin barndom, det var også her jeg fik historien

om Laurits og kaffemøllen henne hos købmanden, jeg fik en historie
mere om Laurits, som jeg selv synes fortæller noget om Laurits, men
først en forklaring på tilnavnet Slyng-Laurits, for han var kendt i hele
byen under det navn.
Laurits havde et problem med balancenerverne, der gjorde at han af og
til lavede nogle sidestep og for folk der ikke kendte ham, kunne det
godt se ud som om han var fuld, men det var han slet ikke, faktisk var
der sjældent folk så ham drikke noget.
Men nu til historien, på et tidspunkt havde man fået en ny præst i byen,
som gjorde sig ihærdige anstrengelser for at komme til at kende sine
sognebørn, en dag hvor præsten gik en tur i byen, så han Slyng-Laurits
komme ud fra et hus, hvor han havde leveret nogle fisk, idet Laurits
nærmer sig sin Gig, laver han nogle sidestep, da præsten ser det, siger
han: ”Nå, Larsen, den er nok høj i dag”, hvortil Laurits svarer: ” Nå,
den er vel ikke højere end den plejer at være”!
Nogen tid efter finder præsten ud af den rette sammenhæng, så næste
gang han mødte Laurits, gik han hen til ham for at undskylde, han siger
da til Laurits: ”Larsen, jeg er ked af at jeg kom til at antyde noget
forkert, sidst jeg mødte dig i byen, men da kendte jeg jo ikke den rette
sammenhæng”, hvortil Laurits svarer: ”Næ, nej, det er jo nok ikke alt
Vorherre har fortalt Pastoren”.
Her vil jeg slutte beretningen om Slyng-Laurits og Ane, der efter et
langt liv i Kongerslev, i 1940 flytter på pension hos deres søn og
svigerdatter, der boede i Lille Vildmose, men en januardag i 1943 gav
Laurits slip på livet og kun en måned efter var det Anes tur. Laurits og
Ane havde ønsket at blive begravet i Sønder Kongerslev, det ønske
ville min far opfylde, men det var midt under krigen og den hårde
vinter i 1943, ingen benzin, ingen rustvogn og sikkert heller ikke mange
penge, så kisten blev læsset op på fjedervognen, hestene spændt for, en
lang tur fra Vildmosen til Kongerslev tog sin begyndelse i sne og frost,
med min far som ”bedemand”, vi børn var for små til at trave den lange
tur, så vi blev sat op på kisten – det var en kold tur – endda to gange
med en måneds mellemrum.
Beretning fra Bent Vifert Larsen

Bogliste:
Aase Thomassen: Stærke bånd. (En bog om 2 familieskæbner)
Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: ” Ejnar og Johanne”, en fortælling fra det
tyvende århundrede
Boganmeldelse: ”Dem fra Lolland” af Georg Wiingaard.
Bogen indeholder 21 små historier man som slægtsforsker kun, kan blive
grebet af, fortalt med lune og humor. Historierne foregår i tiden 1835 til
omkring 1900 og foregår som titlen antyder på Lolland.
På bagsiden af bogen er skrevet:
Glæde og afmagt. Hjertevarme og fortvivlelse. Livsmod og dødsmod. Det er
de Glæde og afmagt. Hjertevarme og fortvivlelse. Livsmod og dødsmod. Det
er der alt sammen hos disse mangelfulde og kraftfulde mennesker. Her
opleves livet i alle mængder og måder. Disse historier griber enhver, der læser
dem og efterlader varige og gode prægespor i erindringen. Thi intet forbliver
usagt eller ugjort blandt de onde, de gode og dem fra Lolland.
Kan varmt anbefales.
Lis Lund
Uddrag af historien: STRANDFOGDEN I KRAMNITZE fra bogen ”Dem
fra Lolland” af Georg Wiingaard.

I et lille straatægt Bindingsværkshus paa Humminge Land, nu en Del af
det digehegnede Kystland ved Østersøen, dengang et Næs, en Halvø,
der rakte sig vestenfra indtil Kramnitze Gab som en krummet Arm
mellem Havet og Rødby Fjord, fødtes nuværende Strandfoged Peter
Hansen den 5te Marts 1858. Hans Far havde været Soldat i den
sønderjyske Treaarskrig, alle tre aar, men var kommet helskindet hjem
og havde giftet sin med sin Kæreste, som gennem de strenge Aar havde
fulgt ham i sine Tanker – hver Aften, naar hun var kommet til sengs,
havde lagt Øret imod Sengestolpen og ment igennem den at kunne lytte
sig til hans skæbne derovre, trøstet sig til at kunne høre det, om noget
ondt skulde hænde ham, følt det, som fulgte hun ham paa denne Vis ad
de farlige Veje. Og hun fik ham altsaa vel tilbage.

Huset laa helt ude ved Østersøens Kyst, hvor Marehalmen groede paa
Klitterne, hvor Havbrisen bar Bølgesangen ind i de lyse Morgener og
Strandskyllet legede med vandrende sten. Inde fra Fjorden kom Lyden
af Søfugles Stemmer, Svanernes Sang. Der var ensomt derude, paa hele
Halvøen laa der blot seks Huse og Gaarde. Fiskerbaade laa draget op
paa Stranden under Maagernes skrig. Røgen fra Husenes Skorstene steg
mod den vældige Himmel, der buede sig endeløs over det flade Land,
hvorom Vandene blinkede. Det laa højt, det gamle hus, saavidt der her
kan tales om Højde. Det ligger der endnu, tæt ind under Havdiget, som
efter Stormfloden skabtes om Sydlollands Kyst.
Der groede en Børneflok op i det lille Hus, Hummingebørn. Peter
Hansen var den ældste og Faderen lærte ham tidligt at være med paa
Stranden, ro en Baad og røgte et Garn, passe et Sejl og holde en
rorpind. Men bedst af alt lærte han at bøde Garnene, og tolv Aar
gammel mistede han sin flinke og flittige Far, der kun blev 44 Aar; og
saa stod hans Mor tilbage med syv smaa Børn i Fattigdoms Kaar.
Nutidens Hjælp var ikke at hente, gode Venner kunde vel give en
hjælpende Haand, men ellers maatte hun hjælpe dig selv, ene mod
Livets kulde. Peter blev hjemme og bistod med Bedriften, der var 7-8
Tønder Land til Huset, mest til græsning til Køerne. Han tog dog også
ud til andre og tjente en Skilling til Hjemmets bedste ved at sin
Færdighed med Garnene. Tretten Aar gammel var han med en Fisker
fra Næs paa Sildefiskeri i Bæltet. Men der var ogsaa noget der hed
Skolegang. Først havde han gaaet i Skole paa Hummingen, men nu
kom han i Pilehave Skole oppe i Landet. De Aar døjede han noget med
Hvertredjedagsfeberen, som det sumpede Land omkring Fjorden fik
Skylden for, og som ogsaa er borte fra Lolland nu. Det var saadan, at
man var rask i to Dage, men den tredje laa rystende syg, saa atter rask i
to, og den tredje til sengs med Koldfeber, saaledes videre frem. Der
blev ikke gjort noget ved den, udover at der blev læst over den, men det
hjalp selvfølgelig ikke. Mange Mennesker gik og stred med Sygen, en
af Peters Kammerater, en fjortenaarig Dreng, døde af den mens de gik
til Præsten.
I Oktober 1872 ……..

Bestyrelsen:

Indkaldelse til generalforsamling
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
16. marts 2013
a. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Inger G. Rasmussen, formand
Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54606393
e-mail: I.Rasmussen@email.dk
Christina Juel, næstformand
Nørre Alslev Birkevej 4, 4840 Nørre Alslev, tlf. 54434784

b. Formandens beretning til godkendelse

e-mail: cju@mail123.dk
Lisbeth Christensen, kasserer

c. Kassererens beretning til godkendelse
d. Budget

Skovvænget 28, 4862 Guldborg, tlf. 54770196

Uændret kontingent
kr. 170,- / 220,- / 75,-

e. Indkomne forslag.

Til modtagelse senest 14 dage før.

f. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Valg af suppleant

På valg er:

e-mail: lis.gul2@gmail.com
Hans-Jørgen Olsen, bestyrelsesmedlem
Stubbekøbingvej 58, 4800 Nykøbing F, tlf. 54857557
e-mail: h-jolsen@post.tele.dk

Lisbeth Christensen
Hans-Jørgen Olsen
Christina Juel
(2 første genopstiller ikke)

Kate Andersen, bestyrelsesmedlem

Lis Lund

Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F. tlf. 54859585

Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54444164
e-mail: ka-ro@nypost.dk
Lis Lund, suppl. og sekretær

e-mail: lisdnul@hotmail.com

g. Valg af revisor/rev. suppleant

Ikke på valg i år

h. Eventuelt

Tove Boesen, 1. suppl.
Egevænget13, 4800 Nykøbing F, tlf. 60156528
e-mail: toveogkjeldboesen@hotmail.com

OBS!!
Skulle der blandt medlemmerne være nogle, der kunne tænke sig at
deltage i bestyrelsesarbejde, hører vi meget gerne fra jer så hurtigt som
muligt!

Karen M. Larsen, rev.
Krårup Møllevej 5, 4990 Sakskøbing, tlf. 54779403
e-mail: kmhl@mail.dk
Aase Diemer, rev. suppl.
Strandvænget 6, 4862 Guldborg, tlf. 54770696 e-mail: aasediemer@mail123.dk

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Forårssæson 2013
19. januar
Tom Stryhn: Gennemgang af Slægts-data.dk
Hvilke geografiske områder basen dækker, søgemuligheder,
slægtskabsberegner m.m. Der vil eventuelt blive mulighed
for at søge i basen.
23. februar
Ejendomshistorie. Foredrag ved genealog Anton Blåbjerg,
Viborg
Hvordan man kan følge en ejendoms historie tilbage til 1600tallet.

25. maj
Sommerudflugt. Information følger senere.
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført, kl. 13 på
Kulturforsyningen, musiksalen, Voldgade 1,
4800 Nykøbing F.
Gotisk værksted:
Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2, kl. 16.30-18:00.
Onsdag, 16. jan. 2013
Mandag, 18. feb. 2013
Tirsdag, 12. mar. 2013
Torsdag, 18. apr. 2013

16. marts
Spor efter gamle forsvarsværker i vort område. Foredrag
ved Peter Bjørn Jensen, Vordingborg.
Derefter generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Foreningens hjemmeside:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

8. april
NB! Klubaften kl. 19:00, Kulturforsyningen, lokale 1.
Oplæg om slægtsprogrammet ”My heritage” v/
bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Olsen.
Derefter hjælper vi hinanden.

Årskontingent:
Personligt medlemskab: 170 kr.
Ægtepar 220 kr. og biblioteker/arkiver 75 kr.
Gæstekort til foredrag 40 kr.

Vi er også på Facebook.

konto: 1551 1370596

