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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Velkommen til en ny sæson
Kontingent for 2016: Nordea Konto 0677-0807843451
OBS!
Kontingentfornyelse 2016 udsendes på mail først i det nye år.
Prisen for enkelt medlemskab kr. 185. Dobbelt medlemskab kr. 235
Gæstekort til foredrag Kr.50
Skulle du have problemer med at få klaret kontingentfornyelsen er du
velkommen til at kontakte kassereren.

Bestyrelsen 2015/2016
Formand: Inger G. Rasmussen, Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 60 63 93 - Inger.Rasmussen@outlook.dk
Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, 4850 Stubbekøbing,
tlf. 54 44 41 64 - Ro7.ka.andersen@gmail.com
Kasserer: Mogens Allerup, Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup,
Tlf.54 43 60 48 - allerup@7.tele.dk
Medlemsansvarlig: Margit Pedersen, Nr. Alslev Birkevej 6,
4840 Nr. Alslev, mobil. 23 24 37 69 - margit@nanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Yvonne Christiansen, Stubmøllevej 16, Systofte,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 83 63 Yvonnechristiansen1010@gmail.com
1.suppl: Arne Skjelmose, Gåbense Strandvej 61 f. 4840 Nr. Alslev,
Tlf. 21 75 28 59, - arne.skjelmose@gmail.com
Sekretær og suppleant: Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F. tlf.
54 85 95 85 - Sekretaersfg@outlook.dk
Revisor: Jørgen Gammel, Donnemosevej 4, Karleby, 4800 Nykøbing
F. mobil. 20 76 10 72 - gammel@nypost.dk
Rev. Suppl: Jørn Ringsing, Korsvej 1B, 4894 Øster Ulslev,
tlf. 54 86 51 25 - j.ringsing@gmail.com
Foreningens hjemmeside:
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk.
Vi er også på Facebook
I har nu mulighed for at se foreningens Facebookside, uden det
kræver look ind.
https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund/
Linket findes i bunden af foreningens hjemmesiden.
Ønsker I at kommentere noget på facebooksiden, skal I være
oprettet som bruger på Facebook

Webmaster:
Vores nye Webmaster er Kate Andersen. Som I nok har bemærket, ser
siden lidt anderledes ud end før. Dette skyldes vi udelukkende vil
benytte programmet fra vores udbyder.

26. september 2015 havde vi besøg af Michelle Vang Aagaard, der
fortalte om Erhvervsarkivet i Århus.

Nye medlemmer:
Velkommen til Henrik Andersen, Oddervej 20, 4800 Nykøbing F.
Dødsfald:
Den 20.8. døde vores webmaster Jørn Lohse. Jørn
oprettede for ca. 5 år siden foreningens hjemmeside,
hvad vi skylder ham stor tak for. Vi har i de 5 år haft en
god og stabil hjemmeside, og Jørns store arbejde vil
naturligvis blive videreført. Ære været Jørns minde
Siden sidst:
Udflugt til Dansk Folkemindesamling i København:
Søren B. Nielsen Slægtshistorisk Forening Guldborgsund skrev på FB
Dejlig foreningsudflugt til Dansk Folkemindesamling, som ligger i Den
Sorte Diamants hale. En veloplagt formidler Hr. ANDT fik os henført til
hjertekulen i dansk kulturhistorie. Håndskrevne sange med tegnede
dansetrin fra 1850 Væggerløse (og hele landet). Optegnelser fra næsten
alle steder af Tang. Christensen, som på hans vej var skolelærer i 1868 i
Gjellerup, og må have undervist mine aner der. Der er så meget materiale
i dette arkiv, som KAN findes til at gøre sin slægtsforskning indholdsrig.
Læserum og kartoteksstue, og hjælp kan man få. Jeg var dybt imponeret
over samlingen, og hvor mine mange spørgsmål om livet for mine aner
kan findes, som ingen ved. Vi sluttede af med fælles frokost på Katz,
uden Fiskekonerne. En super slægtsforskerdag.
Inger Rasmussen: På bestyrelsens vegne siger jeg tak for de rosende ord.
Det er et stort arbejde at forberede en udflugt, så det er dejligt, når den
bliver rigtig god.

Michelle fortalte om bygningen, der foruden erhvervsarkivet også huser
Stadsarkivet for Århus. Arkivet, er for hele landet men rummer mest
arkivalier fra Århus og omegn. I arkivet findes en stor Håndbog
samling, kopier af Kirkebøger og Folketællinger. Desuden diverse
Foreningsarkiver, Erhverv- og Forenings arkiver og Laug. Arkivalier
bestilles via Daisy. Erhvervsarkivet har fået nyt navn til Rigsarkivets
Læsesal i Århus. Arkivet lukker ved nytåret 2015-16 og flyttes til
Viborg. 23 overværede foredraget.
31 oktober 2025: Foredrag af Hans Peter Poulsen
Udvandringen fra Danmark
Den 31. oktober 2015 holdt Hans Peter Poulsen et velbesøgt foredrag
om temaet udvandring.

Fra ca. 1850 til 1914 var der rigtig mange, der udvandrede fra
Danmark. Man regner med, at 10% af Danmarks befolkning forlod
landet, hvoraf de fleste tog til Nordamerika. Der findes dog også
udvandring til Australien, Argentina og Sydafrika.

Foredragsholderen kom ind på, hvorfor så mange valgte at lægge alt det
hjemlige bag sig. I den sammenhæng tales der om ”pull and push”, dvs.
at noget tiltrak og noget skubbede på. Hvad der trak var rygter om det
gode liv i den nye verden samt agenter, der solgte billetter, og hvad der
skubbede, var landbrugskriser og dårlige konjunkturer.
Der sejlede udvandrerskibe fra København, men mange jyder tog
direkte til Hamburg, hvorfra ca. 5 mio. udvandrere fra hele Europa
forlod kontinentet.

Dette billede er udstillet på museet AROS

Disse skibe sejlede enten direkte til New York, men den indirekte rute
var billigere, dvs. udvandring med omstigning i fx England.
I Danmark blev billetsalget til udvandrerskibene registrering fra 1868,
fordi der havde været en del svindel med billetter. Denne registrering
ligger nu på DDD.dk under UDVANDRING.
Turen over Atlanten tog i sejlskibenes tid flere uger, mens overfarten
kunne overstås på en uge, da dampskibe blev almindelige i 1880erne.
Ankomsten til den største indvandrerhavn i USA, New York, blev
registreret. Fra 1830 ankom indvandrerne til Castle Garden, som i 1892
blev afløst af Ellis Island. Indvandrerne blev her undersøgt af en læge,
for uarbejdsdygtige og syge skulle ikke have tilladelse til at bosætte sig
i Amerika. Infektioner var også frygtede, fx kunne børnesygdomme
(især mæslinger) være årsag til, at en familie blev afvist.
En afvisning betød, at kaptajnen skulle tage vedkommende med på
rederiets regning.
Et uvurderligt sted at søge oplysninger om både rejsen og de
udvandredes senere liv er hjemmesiden www.ancestry.com. Denne
hjemmeside er ikke gratis, men man kan udover at tegne abonnement
bruge den på 2 andre måder. Man kan enten tegne et gratis
prøveabonnement på 14 dage eller søge på Guldborgsund Kommunes
bibliotekers computere under e-resurser, idet kommunen har abonneret
på ancestry.com.

I Hamburg og i Bremerhaven findes der interessante museer om
udvandringen via disse havne. Fra Bremerhaven udvandrede hele 7,2
mio. men naturligvis knap så mange danskere som fra Hamburg.

”Haus der Auswanderer” i Bremerhaven åbnedes i 2005 og blev i 2007
kåret som årets europæiske museum.
De 2 museers hjemmesider er: dah-bremerhaven.de og ballinstadt.de –
hvor der kan ses illustrationer af forholdene for udvandrere.
Hans Peter Poulsen uddelte efter sit foredrag en litteraturliste, som nu
ligger på Slægtshistorisk Forening Guldborgsunds hjemmeside.
Lørdag den 28. nov. 2015 afholdt Slægtshistorisk Forening
Guldborgsund årets sidste foredrag på Kulturforsyningen.
Dagens foredragsholder Arkivar fra Dansk Folkemindesamling under
Det Kongelige Bibliotek Cand. Mag. Lene Vinter Andersen tog denne
eftermiddag de 55 fremmødte med ind i forfatterinden og
folkemindesamler Helene Stranges univers. - Kvinden fra Nordfalster,
der på flotteste vis formåede at indsamle og genfortælle bondestandens
historie i sin samtid og igennem sine slægtsromaner stadigvæk hjælper
nutidens læsere til at fornemme, hvordan det var at leve på landet i
gamle dage.

Foredragsholderen Lene Vinter Andersen fremstillede på fornemste vis
personen Helene Strange ud fra Dansk Folkemindesamlings forskellige
arkivsamlinger. Eftermiddagen bød bl.a. på et slidshow med billeder af
forfatterinden, hendes forældre, hendes hus i Nørre Alslev og
Møllebanken. Der var også billedeksempler på, hvordan Helene
Strange benyttede Møllebanken til at lave aktiviteter, der ofte var af
oplysende karakter og havde et historisk præg. Lene Vinter Andersen
læste også enkelte passager op fra Helene Stranges bøger og de
fremmødte fik krydret eftermiddagen med forskellige gamle
lydeksempler fortalt på den gamle falsterske dialekt af Hedvig, en
kvinde som selv havde mødt Helene Strange som ganske ung pige.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Lørdag, 19. marts 2016 efter foredraget
Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F.
1.
2
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Beretning v/ Formanden
Regnskab v/Kassereren
Budget 2017 v/Kassereren
Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Inger Rasmussen
(ønsker ikke genvalg)
Kate Andersen
(villig til genvalg)
Yvonne Christiansen (villig til genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Revisor Jørgen Gammel (villig til genvalg)
Suppleant Jørgen Ringsing (villig til genvalg)
8. Evt.
Hvis du/I er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejde
hører vi gerne fra dig/jer hurtigst muligt
SLÆGTSFORSKERRUMMET:
Vi søger medlemmer der har lyst til at bemande
slægtsforskerrummet.
Første arbejdsmøde: tirsdag den 12. januar 2016 i
slægtsforskerrummet kl. 17.- 19. Tilmelding til
sekretaersfg@outlook.dk

Forårssæson 2016
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
Lørdag den 23. januar. (FU/DIS)
Kirkebogen alene i verden? - om slægtsforskning mellem 1801 og
1834".
Foredrag ved Erik Kann.
Anne Hansdatter er født år 1800, og hun er registreret helt normalt i
folketællingen 1801 - men hvad så? Der er 33 år til næste folketælling,
og det hele synes pludselig bare meget vanskeligere. Gennem praktiske
eksempler vises, hvorledes udfordringerne kan gribes an. Hvilke kilder
findes der, hvilke metoder man kan anvende osv.
Lørdag den 27. februar. (FU)
"Modstandsfolk og landssvigere".
Foredrag ved Peter Birkelund
”Selvom det er mere end 70 år siden, at den tyske besættelse af
Danmark sluttede, er interessen for perioden usvækket. Der
fremkommer fortsat nye oplysninger – og det er i arkiverne, at disse
nye informationer bliver fundet. Og når store dele af arkiverne om
ganske få år bliver frit tilgængelige, bliver det muligt for
slægtshistorikere at "gå på jagt" efter anerne under besættelsen.
Foredraget sætter fokus på de mest anvendelige arkivalier vedr.
modstandsfolk og danske i tysk tjeneste”.
Lørdag den 19. marts.
Foredrag/generalforsamling
”Stoddere, rakkere og børster” foredrag ved
Tidligere museumsinspektør ved Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Ove
H. Nielsen. Tidligere var det at blive gammel og uarbejdsdygtig, for
mange lig med fattigdom. Tiggere, rakkere og børster hørte også med
til dem, vi i dag vil kalde socialt udsatte. I skolens historieundervisning
lærte vi ikke noget om disse samfundsgrupper, det var en upåagtet

historie. Hvordan var de fattiges og udstødtes liv og levevilkår før den
offentlige forsorg holdt sit indtog?
Derefter generalforsamling, dagsorden iflg. Vedtægterne
Lørdag den 16.april
Slægtsforskerdag på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800
Nykøbing,
Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på
Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. Gratis
for medlemmer, - gæstekort kr. 50
Lørdag den 28.maj.
Udflugt. Tid og sted ikke afklaret
Aktiviteter
Åbne værksteder i januar-februar-marts
For alle, ikke medlemmer: kr. 50
• Gotisk, hjælp til selvhjælp: 20.januar-22.februar-17.marts
• Erindringsværksted: 18.januar-24.februar-14.marts
Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing, kl. 16.30-18.00
Arbejdsgrupper i januar-februar-marts
Kræver medlemsskab og tilmelding
• Legacy – slægtsforskningsprogram:
19.januar-23.februar-29.marts
• Sted: Helene Stranges vej 1, 4840 Nr. Alslev, kl. 16.30-18.00
• Lægdsruller: 27.januar-2.marts-6.april
• Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F.
kl.19.00-21.30
”Nye slægtsforskere”:
Arbejdsgruppen er ikke på programmet i foråret 2016.

