Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår 2010!
Siden sidst!
3 medlemsmøder er det blevet til i efterårssæsonen. Først havde vi besøg af den københavnske
slægtsforsker Birgitte Solmose, som fortalte om ”Børn født uden for ægteskab”.
Det var et velbesøgt møde.

Foredrag om uægte børn

Derefter havde vi et møde, hvor vi kunne få hjælp til slægtsforskningen eller hjælpe andre, der var
gået i stå af den ene eller anden grund. Pressen kom på besøg for at høre, hvad vi var for nogle!
Endelig tog et af vore medlemmer, Ole Hjæresen sig af det tredje møde, som handlede om sygdom
og dødsårsager i det 18. og 19. århundrede.
Det var også et velbesøgt møde.

Kirstines klosterhave
I fortsættelse af Ole Hjæresens foredrag om dødsårsager læst i kirkebogen, hvor han også kom ind
på vilde planters indvirkning på menneskekroppen, er her et tilbud fra Sydlolland!
”Hjertelig velkommen til Kirstines klosterhave
Et fantastisk dejligt haveanlæg, der ligger på det åbne naturskønne Syd Lolland. (mellem
Sakskøbing og Nysted).
Her er vidder og stilhed for sjælen. Her er tankeflugt og venlige omgivelser. Her er ro og fred. Her
er kort sagt, vidunderligt for syn, sans og sjæl.
Kirstines klosterhave er lavet efter Franciskanermunken Franscois' koncept. Han levede i 1200tallet, hvor han var rejsende munk fra Franciskanerordenen i Frankrig”.
Beliggenhed:
Brydebjergvej 16 - 4894 Øster Ulslev
Læs mere om klosterhaven på www.kirstines-klosterhave.dk

Nye medlemmer
Foreningen har fået 8 nye medlemmer i løbet af dette år.
Vi håber, I får glæde af vore tilbud og vil være med til at øge aktiviteten i foreningen

Velkommen!
Besøg på Rigsarkivet
Bestyrelsen har planlagt et ekstra møde den 9. januar 2010, hvor medlemmer kan følges ad til
Rigsarkivet i København.
(Se tilsendt eller e-mail-skrivelse!)

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.

CD om Fejø, Femø, Askø og Vejrø 1645 til 1830.
Skifter og fæster.
Foreningen har købt denne CD, som kan lånes i 14 dage af gangen ved henvendelse til kassereren.
Låner afholder eventuelle udgifter til postvæsnet.

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.

Medlemmernes side.
Min egen udgave af ”Sporløs”
Af Christina Juel
Jeg har igennem nogle år slægtsforsket i min fars familie, og min morfar har kortlagt sin egen samt
dele af min mormors fars slægt, men vi kendte intet til min mormors mors familie.
Min mor og jeg talte lidt frem og tilbage om emnet, og forsøgte at samle de meget få oplysninger vi
havde om min oldemor. Det hele var besværliggjort af, at min mor er fra Sverige, og
slægtsforskningen måtte nødvendigvis ”foregå” i Sverige.
Vi vidste, at min oldemor hed Anna Maria Svedberg, født den 2. maj 1894 i Västerås,
Västmanlands län. Hun fødte min mormor på Allm. Barnbördshus, Engelbrekts församling,
Stockholm den 12. januar 1913, - i den forbindelse er der i et notat anført, at Anna Maria ville flytte
til Sundbyberg församling, Stockholm den 14. januar 1913.
Endelig er der i familiekrøniken noteret, at min oldemor var teaterelev.
I Sverige koster det penge at forske på nettet, men det var absolut nødvendigt at købe abonnement
til både SVAR (Svensk arkivinformation under Rigsarkivet) og Genline. Begge steder kan man
finde oplysninger om fødsel, død og vielser. Desuden findes der lister for ”utflyttning”,
”inflyttning” og ”husförhör”. Endelig kan man hos SVAR trække på andre databaser med
oplysninger om f.eks. boopgørelser, folketællinger, frigivne straffearbejdere osv., men mængden af
oplysninger varierer fra sogn til sogn.
Jeg arbejde mest med SVAR, men måtte jævnligt supplere med Genline.
Jeg fandt hurtigt, at Anna Marias forældre hed Carl Conrad og Anna Augusta, og de kom fra
området omkring og i Västerås, Västmanlands län, og havde i alt fem børn.
Når man slægtsforsker i Sverige, er ”husförhörlängderne” uundværlige. Her kan man over en
årrække i samme opslag følge familien. Her er også noteret, hvorfra og hvortil den enkelte flytter.
Sammen med udflytning – og indflytnings oplysningerne burde jeg kunne følge min oldemor, men
nej, - så let var det ikke.
Desværre fandtes der ingen fraflytningsopgørelser efter 1880 for Västerås Domkyrkoförsamling, og
i opslag for Sundbyberg församling, var Anna Maria ikke indført som tilflyttet.
Jeg henvendte mig nu til Stockholm Stadsarkiv, som meget venligt kunne oplyse, at min oldemor,
da hun fødte min mormor, stadig var registreret som boende i Västerås, - og de kunne heller ikke se,
at hun var flyttet til Sundbyberg.
Jeg blev nu henvist til Teatermuseet i Stockholm, da de måske kunne kaste lys over min oldemor
som teaterelev, men her kunne hun heller ikke findes. Jeg skriver efterfølgende til Landsarkivet i
Uppsala. Også her møder jeg stor hjælpsomhed, og endelig får jeg en ny oplysning.
Anna Maria flytter i 1915, formentlig fra Västerås, til Jakobs församling, Stockholm. Her finder
jeg, at min oldemor gifter sig i 1918 med Gustaf Emanuel Pettersson. De fik tilsyneladende ikke
børn, mens de boede i Jakobs församling, og der fandtes ikke oplysninger om ”husförhör” og
”utflyttning”. Så jeg gik atter i stå.

Kortet her viser de forskellige len i Sverige. Den mørke plet er Västmanlands len.

Jeg kontakter nu ”Hanne” i DIS. Hanne tilbyder hjælp til slægtsforskning i Sverige, og nu sker der
noget.
Jeg får en masse informationer og gode links.
Anna Maria og Gustaf Emanuel får to børn. Den ældste (datter) forbliver ugift og får ingen børn og
den yngste (søn) får ét barn.
Anna Maria dør i 1953 og ligger begravet på Skogskyrkogården,Stockholm. Begge hendes børn er
døde, men barnebarnet Carina lever, - og bor endda i Landskrona.
Hanne fortæller, at man i Sverige, ganske gratis, kan få første side af ”Bouppteckningerne”. På
denne side vil arvingerne, og dermed efterkommerne fremgå. Derudover har Sveriges
Släktforskerförbund udgivet en CD ”Sveriges Dödbok 1947-2006 (uundværlig når man vil finde
efterslægt). Her kan bl.a. findes oplysninger om fødsel(sted), pigenavn, beskæftigelse, civilstand,
bosted, - varierende fra årstal til årstal.
På Stockholm Stadsarkiv findes ”Rotemansarkivet”, her kan man følge personernes færden i
Stockholm i perioden 1878-1926. Således fandt jeg, at Anna Maria har været ansat på det mondæne
Berns saloner, - måske er det i den forbindelse, at idéen med teaterelev er opstået?
Endvidere kan man søge på begravede mennesker i Stockholm, - her kan der også være oplysninger
at hente.
Jeg skrev nu et brev til Carina i Landskrona, - og det var ikke nemt. Hvor meget vidste familien om
Anna Marias datter, min mormor? Ville Carina være interesseret, eller ville hun føle, at jeg
blandede mig i ”noget”. I brevet henviste jeg til vores fælles aner Carl Conrad og Anna Augusta, og
at jeg var specielt interesseret i Anna Maria, men ikke et ord om, hvordan vi var i familie.
Jeg ventede og ventede, og havde egentlig opgivet håbet. Jeg gik derfor i gang med at finde
efterkommerne af Anna Marias søskende.
Endelig en dag fik jeg et brev fra Sverige, og jeg ringede straks til Carina. Hun blev naturligvis
temmelig overrasket, da jeg forklarede de familiemæssige sammenhænge, men heldigvis også rigtig
glad, da hun savnede lidt mere familie.

I september besøgte min mor og jeg Carina, og det blev en rigtig god oplevelse. Carina kendte intet
til min mormor, uagtet at hendes faster også havde slægtsforsket. Hun mener, at ingen i familien har
kendt til Anna Marias datter. Min mor så for første gang foto af sin mormor, og vi fandt flere
familieligheder. Nu venter vi på, at Carina kommer en tur til Falster.
Det kan hurtigt blive dyrt, at slægtsforske i Sverige, selvom den svenske krone er svag. Jeg
benyttede mig af diverse tilbud fra Genline og SVAR, men pt. koster et tilbudsabonnement (2
mdr.)hos Genline 300,00 sek.
Jeg overvejede flere gange, om det ikke var billigere med ”tilbuds-flyrejse”.
Jeg er nu nået tilbage til begyndelse af 1700-tallet, og alle anerne skal tilsyneladende findes oppe i
Västmanlands län, - så jeg må snart en tur derop.

Nyttige links:
http://www.svar.ra.se/
http://www.genline.se/
http://www.dis-danmark.dk/index.php
www.ssa.stockholm.se http://hittagraven.stockholm.se/
http://www.upplysning.se/
http://www.birthday.se/
http://www.rotter.se/

Registre til kirkebøger på Landsarkivet for Sjælland:
København
Vor Frelser 1750-1909
Simon-Peter Sogn 1935-1977
Holmens Kirke 1813-1891
Frederiksberg Sogn 1805-1911
Trinitatis 1813-1907 vielser, 1660-1811 dåb,
1661-1813 vielser, 1679-1813 begravelser
Garnision 1799-1921, 1691-1891 kun navne
Kastel 1712-1891
Skt. Jacobs Sogn - 1891
Fødselsstiftelsen 1759-1813

Sjælland
Køge 1931-1975
Herfølge 1645-1814
Sorø 1690-1814 dåb
Døstrup 1769-1866
Lolland
Rødby 1679-1762 døde, 1740-1762 døde
Registre på Landsarkivet i Odense:
Findes på læsesalene og indeholder vielser og begravelser på Fyn.

Registre på Landsarkivet i Aabenraa:
Indeholder dåb, vielser og begravelser i Sønderjylland

På hjemmesiden for Statens Arkiver kan man læse følgende:
Mandagslukket
på landsarkivernes læsesale fra 2010
Med virkning fra 1. januar 2010 holder de fire landsarkiver igen mandagslukket på læsesalene.
Fra 2010 har Statens Arkiver mistet en særbevilling til forbedret publikumsbetjening. Bevillingen har været
givet fra 2006 til 2009 og har blandt andet gjort det muligt for landsarkiverne at holde åbent om mandagen.
Med bortfaldet af bevillingen er dette desværre ikke længere muligt.

Bjerringbro 2009
Igen i år var 2 medlemmer af sted til slægtsweekend på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Emnet
var ”På rejse med vore aner”.
Efter indkvarteringen fik vi en introduktion til Rigsarkivet og databasen ”Daisy”, hvor man kan
finde oplysninger om Statens Arkivers samlinger, og hvor det er muligt at bestille arkivalier frem til
en læsesal f. eks. Nykøbing F. bibliotek.
Aftenunderholdningen bestod af hyggeligt samvær over kaffen, samt ”amerikansk lotteri” med en
masse præmier. Desværre er det næsten altid sådan, at de samme mennesker vinder igen og igen.
Det var også tilfældet her, og I kan nok høre, hvem der ikke vandt noget!
Næste dag var der 2 foredrag om slægtsforskning i hhv. Sønderjylland og Slesvig-Holsten samt hele
Tyskland inkl. tidligere tyske områder. Endvidere ”Pasprotokoller, en glemt kilde til
Slægtsforskning“ der gav oplysninger om pas, som i det 18. årh. var påkrævede til rejser over vand
inden for landets grænser.
Om aftenen var der underholdning af syngepigerne fra Viborg.
Jytte Skaaning, medforfatter til „Find din slægt og gør den levende“ holdt foredrag søndag
formiddag om slægtsforskning, når kirkebogen mangler. Det var et meget underholdende foredrag
med mange tips og gode råd. DNA var tema for sidste foredrag ved Gitte B. Høstbo.
Weekenden var spændende og motiverende, så det kan anbefales at deltage, da der er både fagligt
udbytte og socialt samvær. Her er man blandt ligesindede og kan være heldig at møde mennesker,
der forsker i samme område som en selv.
Til sidst et par praktiske oplysninger om Bjerringbro-opholdet:
Alt efter værelse koster det 1.900,- eller 2.100,- kr.
DSB kører med skift i Ringsted og Langå næsten til døren, men man kunne jo også være flere i en bil og
måske endda tage af sted dagen før, så man kunne gå på LA i Viborg.

Inger og Lisbeth

Indkaldelse til generalforsamling
i
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
20. marts 2010

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning,
c. Kassererens beretning til godkendelse
d. Budget fremlægges / fastlæggelse
af kontingent for det kommende år

e. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kr. 170,- / 220,- / 75,Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
(6. marts 2010)

Sidste generalforsamling vedtog, at et udvalg arbejdede med at opdatere vedtægterne.
Resultatet fremlægges.
f. Valg til bestyrelsen

valg af suppleant

På valg er
Susanne Poulsen
Inger G. Rasmussen,
Tove Boesen
(alle er villige til genvalg)

g. Valg af revisor/rev.suppleant

Karen M. Larsen
(er villig til genvalg)

h. Eventuelt

