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Siden sidst: 

Januarmødet blev ikke som planlagt Tom Stryhns gennemgang af hans 

hjemmeside Slægts-data.dk. 

Programændringen skyldtes afbud pga. sygdom, hvorefter der blev 

holdt et oplæg om ”uægte børn, pleje- og adoptivbørn”. Efter oplægget 

blev der oprettet 2 arbejdsgrupper, 1 for oplæggets tema og 1 for 

begyndere. 
 

Den 23. februar fortalte Anton Blaabjerg fra Viborg om, hvordan man 

kan følge fast ejendom 350 år tilbage. Foredragsholderens papir om 

ejendomshistorie kommer til at ligge på vores hjemmeside. 
 

Inden generalforsamlingen 16. marts et foredrag om danske 

forsvarsværker i vores område af Peter Bjørn Jensen som efterfølgende 

har sendt nedenstående:  

Jeg har følgende oplysninger fra Krigshistorisk Tidsskrift nr.1-2 1973. 

Pr. 1. april 1809 er der i området Øerne Lolland med Fejø og Femø 

samt Falster og Møn placeret følgende enheder: 

- II bataljon af Dronningens Livregiment 

- III og IV bataljon af Prins Chr. Frederiks Regiment 

- I og II bataljon af 3. jyske Inf. Regiment (minus grenaderkompagni) 

- I og II bataljon af Slesvigske Inf. Regiment (minus grenaderkompag- 

ni). - Det Laalandske Jægerkorps - Slesvigske Rytterregiment 

Om disse enheder har været i området under hele krigen skal jeg ikke 

kunne sige. Forhåbentlig kan I få glæde af oplysningerne. 

Det omtalte kort kan kun findes hos mig, da det er min fortolkning. 

Jeg har dog glemt at markere skanserne på og Bogø og Sortsø på 

Falster. Disse 2 var dog ikke i brug under 1807–14 krigen. Det gælder 

også for Guldborgskansen på Falstersiden. De 4 kanon-bådsbaser, Tårs, 

Vigsø, Petersværft og Ulvshale, er angivet ved firkant. Fra min kilde er 

der oplysninger, som viser at 3. jyske Infanteriregiment var placeret på 

Sydsjælland og Nordfalster, og at Slesvigske Infanteriregiment var på 

Sydfalster og Lolland. Således nævnes at infanteristyrken ved Nagelsti 

skanse var indkvarteret i Nagelsti, Toreby og Sundby. Styrken ved Tårs 



skanse var indkvarteret i Tårs, og sådan har det givet været hele vejen 

igennem.  

Min skansekilde er: Artikel af Ole L. Frantzen i Kulturhistoriske 

Studier udgivet af Sydsjællands Museum i 2002. Bogen findes på 

biblioteket. 

    

 
 

Peter Bjørn Jensen 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 

Lørdag den 16.3.2013 

Kulturforsyningen, Voldgade 1. 4800 Nykøbing F. 

 

Til den årlige ordinære generalforsamling var der et fremmøde på 28 

medlemmer, hvilken må siges at være udmærket. 

Jørn Ringsing blev foreslået, som dirigent af bestyrelsen, og valgt. 

Efter at dirigenten havde sikret sig, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt, gav han ordet til formanden Inger Rasmussen, der fremlagde 

sin beretning for det forgangne år. Denne blev godkendt af 

forsamlingen. 

Kasseren Lisbeth Christensen fremlagde regnskabet der viste et 

overskud på kr. 3509.00 og fremlagde budget for 2014, både regnskab 

og budget blev godkendt af forsamlingen. 

Kontingent uændret. 

Bestyrelsens forslag om udsendelse af medlemslisten på mail i maj 

måned blev godkendt. 

 

På valg var Christine Juel, Lisbeth Christensen og Hans Jørgen Olsen. 

Christina Juel var villig til genvalg og blev genvalgt. Lisbeth 

Christensen ønskede at udtræde af bestyrelsen og blev afløst af Mogens 

Allerup, Hans Jørgen Olsen ønskede også at udtræde af bestyrelsen og 

blev afløst af Margit Pedersen. 

På valg som suppleant var Lis Lund, der var villig til genvalg og blev 

valgt. 

Under eventuelt omtalte formanden vores kommende aktiviteter, inden 

der holdes sommerferie.  Medlemsaften den 8.4. med Hans Jørgen 

Olsen, Myheritage, arbejdsgruppe 10.4.  ”uægte børn”, gotisk værksted 

d. 18.4. udflugt den 25.5. og mølledagen i Majbølle den 16.6. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

I forbindelse med generalforsamlingen holdt pensioneret major Peter 

Bjørn Jensen, et interessant foredrag om forsvarsværker på Lolland og 

Falster. 

 



Formandens beretning 

Efter sidste års generalforsamling, som blev afholdt d. 17. marts, 

gennemførte Slægtshistorisk Forening Guldborgsund en udflugt og to 

ekstra møder. 

Udflugten d. 14. april gik til Stubbekøbing Lokalarkiv, hvor arkivleder 

Karin Suhr Rasmussen fortalte om arkivet. Derefter blev der drukket 

kaffe i bibliotekssalen, hvorfra vi nød den smukke udsigt over 

Grønsund.  

Den 22. maj blev der afholdt et aftenmøde om, hvordan man kan 

beskrive et ganske almindeligt menneskes liv i det 19. århundrede. Som 

udgangspunkt blev en bondekone, der levede fra 1799 og ikke optrådte 

i de kendte kilder ret tit, beskrevet. Om en sådan person ved man 

alligevel en hel del ved at se på dialekt, egnsdragter, sæd og skik, 

sociale lag i landsbyen etc.  

Det næste møde arrangerede vi forsøgsvis på Kulturforsyningen, 

hvorefter bestyrelsen besluttede, at vi helt ville flytte fra Det gl. 

Bibliotek til Kulturforsyningen.  

Her på Kulturforsyningen virker nu internetopkoblingen, og i 

Slægtsforskerrummet i kælderen på Det gl. Bibliotek har vi fået trådløst 

Internet. 

Den 12. juni blev de nye medlemmer, dvs. de der var kommet til efter 

nytår, inviteret til et aftenmøde, så de kunne fortælle om deres 

forventninger til foreningen. Mødet var desuden annonceret i 

Folketidende, hvorved der kom 10 gæster, hvoraf 6 meldte sig ind i 

foreningen.  

Efterårssæsonen begyndte d. 29. september med et foredrag af Michael 

Dupont fra Rigsarkivet. Temaet var pasprotokoller. 

     

Den 27. oktober holdt Jørgen Green foredrag om krigene 1848 og 1864. 

Foredragsholderen stillede et stort materiale til rådighed, som blev 

sendt ud til interesserede. 
 

Den 24. november talte Stadsarkivar Chr. Frederiksen om, hvad 

slægtsforskere kan finde på arkivet i Nykøbing F. Derefter var der 2 

Derefter var der 2 timers julehygge med hjemmebagt og julehistorie. 

 

Januarmødet blev som nævnt ikke som planlagt. 

Der er rettet henvendelse til Tom Stryhn, fordi et foreningsmedlemskab 

ville være nærliggende for vores forening, men der er ikke blevet 

svaret. Løsningen bliver nok, at de medlemmer, der er interesseret i de 

ca. 155.000 navne fra især Lolland-Falster, må finde sammen. 
 

Den 23. februar fortalte Anton Blaabjerg om ejendomshistorie  
 

Udover foredrag er der i foreningsregi forskellige arbejdsgrupper: 

Gotisk for medlemmer og gæster, der gerne vil være selvhjulpne, 

startede i januar 2012 og har indtil nu afholdt 10 møder med en 

gennemsnitlig deltagelse på 8. 

”uægte børn, pleje- og adoptivbørn” 2 møder (for medlemmer og 

gæster) 

Slægtsforskning for begyndere har afholdt 3 møder i efteråret og 2 i 

feb. og marts (for medlemmer) 

Skriveværkstedsmøderne er efter 2 et halvt år indstillet og venter på ny 

start. 

Den foreningsinterne database ”Hvem forsker hvad”, vokser støt. 

Deltagerne får mailet databasen, og et print ligger fremme ved 

møderne. 
 

2 medlemmer af foreningen, der ikke er i bestyrelsen, skal her nævnes 

for deres indsats.  

Det drejer sig om Vita Thomsen, som står for Nyhedsbrevet. Her vil jeg 

opfordre alle til at sende bidrag til Nyhedsbrevet. Alle slægtsforskere 

har en eller anden speciel oplevelse i forbindelse med deres familie, og 

den bør bringes til glæde for os andre. 

Det andet medlem, der gør et stort stykke arbejde, er Jørn Lohse, som 

er webmaster. Det er vi rigtig glade for, for vores hjemmeside bliver 

læst af mange. Igen en opfordring: sørg for bidrag som fx bogtitler og 

billeder til hjemmesiden. 

Tusind tak til Vita Thomsen og Jørn Lohse. 

Men der er endnu 3 personer, nærmere bestemt 3 mænd, som vi skylder 

tak. Det drejer sig om de 3 mænd, der er til stor hjælp ved møderne med 



hensyn til køkkentjanser, opstilling af borde og stole og oprydning. 

Fælles for disse 3 mænd er, at deres koner sidder i bestyrelsen. 
 

Det er nu nøjagtig 5 år siden, bestyrelsen besluttede, at der ved 

foredragene skulle være friskbrygget kaffe og hjemmebagt til en meget 

lav pris. Tidligere skulle den enkelte selv bringe sin kaffe med, men 

med den fælles kaffe kommer medlemmerne i kontakt med hinanden og 

kan netværke om vores fælles interesse for slægtsforskning. 

Det skal imidlertid ikke være en hemmelighed, at det er et stort arbejde 

at brygge kaffe, bage kage, vaske op etc., så det ville være dejligt, om 

der var flere medlemmer, der ville arbejde med ved fx kagebagning. 
 

Bestyrelsen har ud over det konstituerende møde afholdt 4 møder og en 

frokost, som må kaldes en arbejdsfrokost. 

Det har været dejligt at arbejde i bestyrelsen, netop fordi arbejdsbyrden 

fordeles på flere. Og det giver arbejdsglæde, når tingene bare lykkes og 

foreningen trives. 

2 mangeårige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg. Det er 

den tidligere sekretær Hans Jørgen Olsen og Lisbeth Christensen, som 

med stort engagement har været kasserer siden 2008. 

Vi vil komme til at savne dem, men det er på den anden side tegn på en 

sund forening, når der er fornyelse i bestyrelsen, for hvis den begynder 

at bestå af ”Tordenskjolds soldater”, stiver den. 
 

Hvad gør bestyrelsen for at udbrede kendskabet til foreningens 

aktiviteter? 

Folketidende 

diverse gratisaviser 

Kultunaut 

Dis-Danmarks hjemmeside slaegtogdata.dk 

foreningens egen hjemmeside 

facebook og mail til medlemmerne kort tid inden møderne 
 

Disse tiltag bliver læst, og der kommer så godt som altid gæster til 

vores møder. 
 

Bestyrelsen besluttede efter grundige overvejelser at komme på 

facebook, idet over halvdelen af Danmarks befolkning allerede er på 

facebook, og 6 af bestyrelsens 7 medlemmer også er der. 

Om man synes om det eller ej, så er det på de sociale medier, tingene 

sker. 
 

Der er 2 emner, om hvilke alle danskere har en mening og altid er 

parate til at tage stilling. Disse emner er kongehuset og facebook. 

Kongehuset tager vi fra foreningens side ikke stilling til, men med 

hensyn til facebook har vi bekendt kulør og tager med i købet, at der i 

nogle tilfælde hæves øjenbryn, trækkes lidt på skulderen etc. 
 

Vi har vovet skridtet og har knap 40 medlemmer i gruppen, hvoraf 15 

også er medlem i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund.  

I facebook gruppen er der flere, der stiller deres store materiale til 

rådighed for os, men som pga. deres bopæl ikke kan forventes at melde 

sig ind i vores forening.  

Vi kunne have valgt at have en lukket facebook side kun for 

foreningens medlemmer, men netop den åbne form giver kontakt til 

andre slægtsforskere. 
 

Nu lidt om medlems- og deltagerantal: 

Siden sidste generalforsamling har foreningen fået adskillige nye 

medlemmer, hvorved der et øjeblik var 100 medlemmer, men et par 

udmeldelser og restancer har bragt os ned under det magiske tal.  

Det gennemsnitlige deltagerantal ved foredragene ligger på 30,7 mod 

28,2 sidste år. Da erfaringer fra andre slægtsforskerforeninger siger, at 

man kan forvente et fremmøde på ca. 20 %, kan vi kun være tilfredse 

med vores ca. 40 %, og vi vil arbejde på, at tendensen fortsætter. 

Jeg vil slutte dette referat med nøjagtig de samme ord, som jeg sluttede 

referatet med sidste år: 

”Det har været et godt år for Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. 

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side”. 

 

 



Regnskab: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmernes side: 

 

Bøger:  

Elisabeth Lyneborg: Staklerne - en fortælling fra begyndelsen af 

1900-tallet. Forlaget Mellemgaard. 

En roman om livet på fattiggårde i begyndelsen af 1900-tallet. 
 

Knud H. Jørgensen: Lussinger & Lykke – erindringer fra Lolland. 

Forlaget Siesta.  

En beretning om forfatterens opvækst i 1930erne og 1940erne samt om 

sine forældre og bedsteforældres liv 
 

Peter Andersen: Barnedåb 

Der har gennem tiderne været forskellige regler for dåb og 

navngivning, men ændringer af disse regler var mange steder, nok især 

på landet, længe om at blive indført. 

Fra 1828 skulle børn døbes senest 8 uger efter fødslen. Det var lang 

frist, når man sammenligner med reglerne under Chr. IV (1643) der 

foreskrev senest 8 dage efter fødslen. 

Indtil 1854 var et nyfødt barn først arveberettiget, når det var døbt. 

Denne manglende arveberettigelse samt det faktum, at udøbte børn ikke 

måtte begraves i indviet jord, medførte at de fleste børn blev 

hjemmedøbt få dage efter fødselen. Man skal jo tage i betragtning, at 

børnedødeligheden var høj dengang. 

Den religiøse betydning af dåben var (og er), at barnet blev medlem af 

Guds menighed og derved havde mulighed for at komme i himlen og 

også at kunne begraves i indviet jord, dvs. på kirkegården. 

 



En historie fra slægtsbogen 

af Christina Juel 

Min morfar Eskil Risegård slægtsforskede gennem mere end 45 år. 

Hver sommer sad han på landsarkivet i Vadstena (min mos slægt er 

svensk) og søgte i vores familie. Ikke blot fandt han rigtig mange aner 

og slægtninge, men også de gode historier som gør slægtssagaen så 

levende. Min morfars slægt stammer især fra Östergötland og Småland. 

Da jeg for nylig læste i slægtsbogen, faldt jeg over fortællingen om 

Peder Ståhl (8 x tipoldefar) og hans søn Gabriel (7 x tipoldefar), - 

denne historie vil jeg meget gerne dele med jer. 

Fortællingen foregår i 1600 tallet, hvor vi som bekendt var raget uklar 

med svenskerne. 
  
Min morfar beskriver ”Något om danska kriget 1643-1645” således: 

Den svenske regering havde længe været utilfreds med forholdet 

mellem Sverige og Danmark og danskernes indblanding i svenske 

forhold. Blandt andet var man utilfredse med den ”emsige” behandling 

af svenske fartøjer gennem passagen i Øresund, den såkaldte 

Øresundstold. Endvidere havde danskerne ved hjælp af orlogsfartøjer 

hjulpet Gustaf Adolfs enke Maria Eleonora at flygte til sin 

svenskfjendtlige bror George Wilhelm i Brandenburg, - foruden at hun i 

tre år havde fået et fristed i Danmark. 

Den 19. maj 1643 besluttede regeringen, at de ved et angreb på 

Danmark ville gøre op med disse, fra et svensk synspunkt, ulidelige 

forhold. Den 12. december samme år drog Lennart Torstensson fra 

Tyskland via Holstein ind i Jylland. Angrebet kom bag på danskerne, 

og de blev grebet af panik. For min slægts vedkommende er det 

krigspladsen i Skåne, som er interessant, idet det var her, at kaptajn 

Peder Ståhl deltog i krigen og mødte sin skæbne. 

I Skåne rykkede feltmarskal Gustaf Horn frem og erobrede hurtigt uden 

større vanskeligheder Skåne på nær Malmø og Kristiansstad. Gustaf 

Horn var kendt for sine strenge krigstugt og var derfor ikke særlig 

afholdt af soldaterne. Han indskærpede sine folk, at krigen i Skåne 

skulle føres forsigtigt og klogt. Man skulle gå varsomt frem og forsøge 

at gøre befolkningen velvillige indstillet over for svenskerne og ikke 

give sig i kast med ”våld, plundring eller annan okristlighet”
1
. Stille og 

roligt om end modvilligt, affandt almuebefolkningen sig i forholdene. 

Forholdet til kvinderne er jo altid et følsomt problem i krigstid. I de 

svenske krigsartikler vedtoges på denne tid ”Den, som med våld tager 

någon kvinna og därmed överetygas, straffes till livet”
2
 (Uddrag). 

I perioden 1641-18. marts 1644 fandtes ved Kronobergs regiment en 

kaptajn ved navn Peder Ståhl. Han var gift med Sofia Anrep, datter til 

ritmester Johan Anrep og Kühna von Berch. Vi kender ikke meget til 

tiden forud for 1641, men i 1643 gør han sig i den grad bemærket, idet 

Peder Ståhl voldtog en kvinde, uagtet at hun, som beskrevet i ”Objuden 

gäster” af Albert Olsson var lagt både i håndjern og fodlænker. Dette 

var i strid med Horns hensigter, og for at statuere et eksempel blev 

Peder Ståhl altså ”arkebuserad” (skudt) den 18. maj 1644 for grov 

vold mod dansk kvinde. 

Peder Ståhls enke Sophia Anrepsdotter klagede sin nød hos 

rigsformynderen og fortalte hvordan hendes mand ”nu sidst war 

Commanderat til Danmark, hwarest han uthi drijkenskap igenom 

Satans ingiffande og och onda Lusta hafver en dansk Qvinnos Person 

(som det säges) med wåld krenckt och derföre straxt Archebusreat 

worden”. (Uddrag). 

 

Jeg synes, at det er fantastisk, at Sofia forsøger at undskylde 

husbondens forfærdelige forbrydelse. Måske kan det hænge sammen 

med en evt. pension, som hang i en tynd tråd efter denne ugerning, - det 

har min morfar ikke skrevet noget om. 

Nå, men krigen skulle have en ende, og det fik dem med et afgørende 

søslag i efteråret 1644 ude for Femern, ”där svenskarne grundligt 

besegrade den danska flottan.”. Den 13. august 1645 blev fredsaftalen 

indgået i Brömsebro” (Uddrag). 

Puha, - ham Peder var en grimme karl, men heldigvis havde han og 

Sophia en søn ved navn Gabriel. 

                                                 
1 Albert Olsson ”Objudna gäster” 
 



Gabriel Piäderståhl (Ståhl, Pierre Ståhl, Pied de Stahl, i rullerne er han 

angivet med forskellige navne) blev født ca. 1640. Han gjorde karriere 

indenfor militæret, og i krigen mod Danmark 1675-1678 skal Gabriel 

med sine tropper have overrumplet en konvoj med levnedsmidler, heste 

og andet grej samt en krigskasse.  Da han overrakte det store bytte til 

kongen fik han lov til at beholde krigskassen som belønning. 

Gabriel blev adlet 2. september 1677 og førte navnet Gabriel 

Gyllenståhl til Sommenäs i Tirserums sogn, Liljeholmen og Linnekulla 

i Torpa sogn, Aspenäs, Sommevik og Stjärnesand i Malexanders sogn 

samt Stjernvik i Risinge sogn og Kuseboholm i Vårdnäs sogn. Den 

erobrede krigskasse lagde således grunden til en stor formue, - han blev 

den lykkelige ejer af 60 gårde med der til hørende store landområder. 

Som godsejer og jorddrot var Gabriel en mægtig og anset mand. Han 

var oprigtig interesseret i sine besiddelser og sognenes almene forhold. 

Han drog omkring på sine gårde og tilså, at de blev drevet som 

mønsterbrug.              

                                     Gabriel Gyllenståhl 

 

Gabriel var gift første gang med Maria Margareta Fanehielm (1651-

1691), med hvem han fik seks børn, hvor kun tre piger nåede 

voksenalderen. Herefter giftede han sig med Catharina Cronhielm 

(1674-1731), parret fik 3 børn, hvor en datter nåede voksenalderen. 

Da ingen af sønnerne overlevede barndommen ”uddøde” denne nye 

adelsslægt. 

Heldigvis holdt udtrykket ”som far så søn” ikke. Ikke alene gør Gabriel 

en god figur under krigen (set fra et svensk synspunkt), han bliver også 

beskrevet som en retskaffen mand. 

Med de fire overlevende døtre efterlader han mange, mange 

efterkommere, - og også her findes der flere spændende og interessante 

historier. En af de mest kendte efterkommere er vel nok Greta Garbo, - 

på en god dag synes jeg faktisk, at jeg har en svag lighed med hende! 

Desværre glider mange af de ejendomme, som Gabriel og senere hans 

døtre ejede, af hænde, - og min mand finder det ikke helt 

tilfredsstillende, at man i dag må NØJES med at læse om dem. 

 
 

Oplysninger fra Inger 
På slaegtogdata.dk så jeg, at der findes en ny database om faldne  

soldater i krigen 1864. Den er under indtastning og hedder 

www.slaegtsalbum.dk 

 
Godsarkiver på familysearch: 

- Gå på familysearch.org og vælg search 

 helt nede på siden i venstre side vælges Continental Europe 

 vælg Denmark 

 Denmark Estate Records 

 klik på ”Browse Images” 

 derefter vises ”county” (de gamle amter)  

 vælg amt 

 vælg gods 

 
 

At skrive slægtshistorie, (2013) 

af Kathrine Tobiasen (Placering: 99.7) 

Om det at formidle slægtshistorie, og inspirere til at komme i gang med 

at skrive på den rigtige måde, undgå fælder af juridisk eller etisk art og 

sikre sig et læseværdigt produkt. 

Slægtsforskning på nettet / forfattere: Gitte Christensen, Kathrine 

Tobiasen, redaktør: Charlotte Hannibalsen 

 

Lær det selv 

1. udgave. - Valby : Libris, 2012. - 96 sider : ill. i farver 

http://www.google.com/imgres?q=gabriel+gyllenst%C3%A5hl&hl=da&safe=off&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:da:IE-Address&rlz=1I7ADFA_daDK470&biw=1566&bih=908&tbm=isch&tbnid=g2z8AWhcgIaWtM:&imgrefurl=http://www.mattiasloman.se/gabriel.html&docid=0wbyXVyIU40vXM&imgurl=http://www.mattiasloman.se/gabriel05.jpg&w=222&h=312&ei=_U-yULTuJc_DtAbUv4DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=132&dur=297&hovh=249&hovw=177&tx=91&ty=137&sig=105294443371055975101&page=1&tbnh=159&tbnw=113&start=0&ndsp=53&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84
http://www.slaegtsalbum.dk/
javascript:presentFull('0','pub-full')
javascript:continueSearch('lsx=LÆR%20DET%20SELV@@%20%20%20%20%20%20eller%20lsx=LÆR%20DET%20SELV#')


På omslaget: Din guide til slægtsforskning på nettet, læs om relevante 

kilder som kirkebøger, få gode tips, f.eks. til søgning efter billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagning: 

Hvis du også har bagning som din hobby, og har lyst til at bage en gang i 

mellem til vores arrangementer, hører vi gerne fra dig. 

Kontakt vores sekretær på lisdnul@hotmail.com for nærmere information. 

 

 

Bestyrelsen 2013/2014 

 

Formand: Inger G. Rasmussen, Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing,  

tlf. 54 60 63 93 I.Rasmussen@email.dk                                                                                                                   
 

Næstformand: Christina Juel, Nørre Alslev Birkevej 4, 4840 Nørre 

Alslev, tlf.54 43 47 84 -cju@mail123.dk  
 

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, tlf.23 24 37 69 margit@nanet.dk 
 

Sekretær og suppleant: Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing F.  

tlf. 54 85 95 85  lisdnul@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, 4850 

Stubbekøbing, tlf.54 44 41 64 Ka-ro@nypost.dk 
 

Suppleant: Tove Boesen, Egevænget 13, 4800 Nykøbing F.  

Tlf. 60 15 65 28 toveogkjeldboesen@hotmail.com 

 

Revisor: Karen M. Larsen, Krårup Møllevej 5, 4990 Sakskøbing  

Tlf. 54 77 94 03 - kmhl@mail.dk 

 

Rev. Suppl: Aase Deimer, Strandvænget 6, 4862 Guldborg,  

Tlf. 54 77 06 96 aasediemer@mail123.dk 
 

 

 

 

 

 

 
 

"Kursus i slægtsforskning på Internettet". 
 

Jeg starter torsdag 3-10-2013 kl. 12.30-14.30 på 

Englandsvej, og slutter sæsonen 27-3-2014. Det koster 

250,00 kr. i alt som medlem af Ældresagen. 

Kurset henvender sig til medlemmer af ældresagen, som har 

kendskab til pc og Internet på brugerniveau og har en e-mail 

adresse, deltagerne er velkommen til at tage egen bærbare 

pc med. 

Der undervises i brug af diverse databaser bl.a. 

Arkivalieronline (kirkebøger, folketællinger, skifter, 

ejendomspapirer, brandforsikringspapirer med flere) Dansk 

Demografisk Database (Indexerede folketællinger, 

indvandrer og udvandrerprotokoller), samt flere danske og 

udenlandske databaser og hjemmesider. 

Der kan også bruges tid på installation og gennemgang af 

Legacy, et slægtsprogram, som er et gratis program til 

registrering af ens aner. 

Kurset bliver annonceret i ældresagens publikationer 

omkring juli måned, og jeg modtager 

ikke forhåndstilmeldinger 

  

Venlig Hilsen 

Torben Henningsen 
Tlf.  54 174 109 – 21 967 109 
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mailto:margit@nanet.dk
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Velkommen til nye 

Medlemmer 
 

Jette Gram-Hansen, 
Stubbekøbingvej 155, 4850, Stubbekøbing 

Tove Bjørn Larsen, 
Hovvænget 20, 4800 Nykøbing F. 

Diana Pedersen, 
Jes Jessensgade 7, 4800 Nykøbing F 

Rudi Christiansen, 
Strandvej 9, 4800 Nykøbing F. 

Henrik Bock, 
Nybygade 2, 4874 Gedser 

Pia Severin Krejci, 

Søndergade 7, 4800 Nykøbing F. 

 
Nyhedsredaktør: Vita Thomsen vita_thomsen@mail.dk 

Der meget gerne modtager indlæg til næste nyhedsbrev. 

Oplag: 68 husstand medtager nyhedsbrevet på mail, og 13 med posten. 

 

 

Efterårssæson 2013 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 
 
28. september: Skattebetaling  

Et foredrag med Seniorkonsulent Eric Kann. 

Skattebetaling har man kendt til alle tider. Foredraget stiller skarpt på nogle af 

de vigtigste kilder om skattebetaling i perioden 1660-1920. 

Foredraget holdes i samarbejde med Dis-Danmark 

 

26. oktober: Brandforsikringsarkivalier  

Hvilke oplysninger kan de give os om vore aners boliger, og hvordan finder vi 

rundt i materialet? 

Foredraget ved Slægtshistoriker Hans Peter Poulsen som viser flere 

eksempler. 

Mulighed for selv at søge i materialet, hvis du medbringer din egen computer 

 

23. november 

Family Search - Mormonkirkens store database. 13-16 
En gennemgang med Anne Margrethe Krogh-Thomsen af, hvordan den nye 

hjemmeside kan bruges, og hvad man kan finde. I løbet af foredraget vil vi 

med viste eksempler lære at bruge denne side.  

Foredraget holdes i samarbejde med Folkeuniversitet 

 

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl.13 på Kulturforsyningen, 

Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing  

 

Gotisk værksted 2013: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2, 

 kl. 16.30-18:00. 

25. september, 28. oktober og 19. november 

 

Arbejdsgruppe, ”Nye slægtsforskere” 2013: 

Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17, Nykøbing F. kl. 19.00-21.00 

23. september, 22. oktober og 27. november 

mailto:vita_thomsen@mail.dk

