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Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Vi skifter til Nordea Bank
De af jer der har lagt foreningen ind til automatisk
betaling
Husk At ændre konto nummer til
0677-0807843451
Kontingentopkrævning udsendes sammen med ”Slægten”
Januar 2014

Kontingentindbetaling

Velkommen til en ny sæson
Foreningens hjemmeside:

http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk
Vi er også på Facebook.
Kassereren meddeler:
Bestyrelsen har vedtaget at vi skifter bank.
Vi beklager de evt. gener det vil være for jer. Vi kunne ikke acceptere
den gebyrforhøjelse Danske bank havde pålagt os. Skulle du/i have
problemer i denne forbindelse er i altid velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen.
Mogens Allerup, Kasserer

Fornyelse af kontingentet 2014 til Nordea
Konto 0677-0807843451
Prisen for enkelt medlemskab kr.170
Dobbeltmedlemskab kr.220
Bibliotek /Arkiver kr.75

Husk at anføre navn og adr.
Du er også velkommen til at forny dit medlemskab ved at
betale kontant ved vores arrangementer i januar og
februar.
Sidste frist for indbetaling er den 28.2.2014
Skulle du have problemer med at få klaret
kontingentfornyelsen er du velkommen til at kontakte
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår
Tak for jeres aktive deltagelse i foreningens
arrangementer.
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Erik Kann

28.9. Foredraget med Erik Kann
Skattebetaling har man kendt til alle tider. Foredraget stillede skarpt på
nogle vigtige kilder 0m skattebetaling i perioden 1660-1920.
Foredraget blev holdt i samarbejde med Dis-Danmark.
27 deltagere
26. oktober. Brandforsikringsarkivalier
Foredrag ved Slægtshistoriker Hans Peter Poulsen, som viste flere
eksempler på, hvordan man finder oplysning om vores boliger.
30 deltagere.

Hans Peter Poulsen

Anna Margrethe Krogh-Thomsen

23. november
48 hørte om verdens største database
Anna Margrethe Krogh-Thomsen demonstrerede i Slægtshistorisk
Forening Guldborgsund databasen Familysearchs.
Denne database er et must for slægtsforskere, for den indeholder
utrolige muligheder for at finde sine aner, og den er i modsætning til
mange andre slægtsforskerdatabaser gratis.
Slægtsforskerne havde i år valgt at springe den årlige julehygge over
for i stedet at høre det 3 timer lange, levende foredrag, som Anna
Margrethe Krogh-Thomsen holdt med humor og vid.

Arbejdsgruppen ”Nye Slægtsforskere” startede ud med 14 tilmeldte.
Det er Yvonne Christiansen og Lis Lund som praktisk gris, forstået på
den måde, at Yvonne klarer tilrettelæggelsen og formidlingen, hvilken
hun er helt fantastisk til. Vi holder til i slægtsforskerrummet.
Gotisk Værksted
Gotisk Værksted startede i januar 2012 og har foreløbig afholdt 13
møder.
Hvordan foregår møderne?
Først gøres deltagerne fortrolige med de enkelte bogstaver, idet de først
selv skriver og derefter tyder et par forberedte linier.
Så tages der fat på de originale tekster som f.eks. skifter, hvor der
lægges vægt på at lære skiftets specielle ord og standardiserede
opbygning. På nutidigt dansk hedder f.eks. Stervbo et dødsbo og
”sammen auflede børn” hedder fællesbørn.
Undervisningen er tilrettelagt, så man kan begynde når om helst. Hver
gang er der både nybegyndere og mere garvede deltagere. De garvede
klarer opgaverne lidt hurtigere og får derfor til sidst en noget sværere
opgave.
Der er bevidst ingen fast ugedag for Gotisk Værksted, for på den måde
har flere mulighed for at komme den ene eller anden gang. Man
profiterer af undervisningen, selv om man kun deltager enkelte gange.
Velkommen til Gotisk Værksted og bliv selvhjulpen.
Vores Gotisk værksted går kun opad i deltagere med 18 som rekord.
Der er ingen tvivl om, der er stor interesse omkring dette emne.
Mindeord
Onsdag den 10.juli. døde Ketty Lykke Jensen, Eskilstrup, 63 år
gammel.
Ketty var slægtsforsker, altid på jagt efter oplysninger om stort og småt.
Det er blevet til rigtig mange udgivelser om diverse slægter, og af
registreringer af de små landsbyer på Nordfalster.
Vi kan glæde os over, at mange af disse udgivelser er at finde på
Biblioteket. Lad os håbe på, at Kettys store materiale vil blive
tilgængeligt for os alle en dag. Æret være Kettys minde.

Medlemmernes sider:
Helena & Hans Peter Rasmussen
Hans Peter fødtes 21.9.1866, i Stavreby, Skelby sogn, Maribo Amt som
8. barn af Daglejer ved ”Gedsergård” Rasmus Larsen og hustru Maren
Jensdatter. På det tidspunkt har forældrene allerede båret tre børn til
kirkegården. Familien består ved Hans Peters ankomst af fire søskende,
Jens Peter 14, Kirstine 12, Lars 8 og Rasmus på 2 år, og han bliver
parrets sidste barn. Lars dør da Hans Peter er 6, samme år hvor
stormfloden drager hen over Falster og Lollands kyster og river huse og
mennesker med sig. Noget som må have gjort et stort indtryk på en lille
seksårig dreng. To år senere mister han sin bror Rasmus.
Hvad børnene dør af ved vi desværre ikke, men vi er stadig i en tid
uden pencilen, så selv en harmløs børnesygdom eller lungebetændelse
kunne slå ihjel.
Hans Peter er at finde i samtlige folketællinger fra han bliver født til
han bliver gift i 1891, på samme adresse som forældrene, nemlig i
Stavreby, Skelby sogn. Grundet dårlig blæk, er det ikke muligt at læse i
kirkebogen om Hans Peter bor hjemme ved sin konfirmation i efteråret
1880.
Men vi må gå ud fra at han har været ude at tjene bønder i årene
mellem 1880 og 1890.
Hans Peter søger i 1889, 23 år gammel ind ved det Den Danske
Postetat, og får ansættelse samme år den 1.april på Nykøbing posthus,
med udgangssted på Fiskebæk station som gående landpost i Fiskebæk
og Skelby postdistrikt.
Da Hans Peter starter er der ikke noget der hedder uniform, han skulle
møde i egne klæder. Legitimationen bestod af et skilt på taskeremmen.
I 1891 får han en sølvtresset hue, og to år senere i 1893 fuld uniform,
der var syet i mørkeblåt klæde med sølvknapper. Både stof og snit blev
uændret brugt op til 1968

Disse to brave postmænd er modeller, fundet i bogen om post og tele, ved A.
Morell Nielsen m.fl.

I 1908 får Hans Peter ny kontrakt og i den kan læses, at årslønnen er
kr.605, og ved udbringning søndag bliver der aflønnet med
kilometertakst. Arbejdsdagen starter kl. 07. på Fiskebæk station, og der
beregnes otte timer til udbringningen. Postvægten kunne være op til
12.1/2 kg, eller 25 pund som det rettelig står i kontrakten, Ruten er
Fiskebæk-Gedsergård-Skelby med udflyttere og Nygård. Og Hans Peter
skulle tømme postkasserne i Skelby, Fiskebæk og Gedsergård, så
tasken har ikke været tom på ruten hjem, samtidig var det jo en
selvfølge at der mange steder på ruten var post der skulle med retur, for
ikke at regne ind og udbetalingerne med, dvs. han var faktisk et lille
gående posthus. En post kom hos alle og kom til at kende sognets folk
rigtig godt.
Vi kan jo også tænke os til at Hans Peter har været med til at bygge
Fiskebæk station som stod færdig i 1886, eller været med til at lægge

banelegemet mellem Nykøbing og Gedser. Noget som må have haft en
kolossal betydning for hele samfundet på det Sydlige Falster, for med
jernbanen kom elektriciteten og nem afgang til verden uden for Falster.

En gennemgang af folketællingslisten i 1901, viser at Helena ikke er
den eneste Svensker i sognet. Ud af 778 personer i sognet er de 18
Svenskere, og langt de fleste er kvinder gift med en dansk daglejer eller
husmand.
Hans Peter køber i oktober 1891 et stykke jord af Gårdejer Ole
Hessellund Mogensen på Fiskebæk Stationsvej med mart. 4e. For kr.
250. Han låner kr. 800, om det er i banken eller sparekassen eller
advokaten må stå hen i det uvisse. Parret bygger hus på grunden og det
er her alle deres børn bliver født og hele deres fælles liv bliver levet. I
skattelisten for 1895 kan man se, at Hans Peter har betalt kr. 1.08 i skat.

Det er med én uden for sognet Hans Peter starter sin egen familie.
Han gifter sig den 7.11.1891 med Helena Johansdotter, født i Sverige i
Södra Sandsjö sogn, Kronoberg Lën.
Helena er givet kommet til Gedsergård med en ansættelse kontrakt i
hånden. Det var typisk andre piger og karle fra hjemsognet, der allerede
havde været i Danmark, der kom hjem og havde penge på lommen.
Man blev typisk ansat for et halvt år af gangen, foranstaltet af agenter i
Sverige, der vidste hvor der manglede folk i Danmark
I Danmark udvandrede 285.000 i tidsrummet fra 1820 til 1910, men fra
Sverige var det 1.500.000! Eller 1/4 af befolkningen! Når så mange
udvandrede fra Sverige skyldes det, at forarmelsen her var langt større
end i det relativt rige Danmark.

Huset på Fiskebæk stationsvej, mart.4e i Skelby sogn.
Børnene er Ingeborg 1900 og Anton 1902 og Helena og Hans Peter taget af en
fotograf Hansen fra Odense omkring 1912/14

Det første barn Johannes fødes den august 1892 og så kommer der
hurtig 8 børn mere, hvoraf den sidste bliver født i 1905. Af de 9 børn
bliver de 6 voksne, heraf runder 4 af dem de halvfems i fin stil, min
farfar blev 100.

Hans Peter søger sin pension i juni 1926 på grund af svageligt helbred
og denne bevilges ham pr. 1.10.1926. Han får kr. 1160.04 i pension om
året, dertil lægges konjekturtillæg kr.284,28 og dyrtidstillæg kr.243,60,
altså i alt kr.1687.92 som udbetales med 1/12 om måneden. Hvilket
svarer i nutidskroner, iflg. Danmark statistik, til kr. 55.194,98
På trods af sit svagelige helbred lever Hans Peter frem til 1936. Han
overlever Helena der dør i 1931.
Når jeg så præcist kan oplyse datoer og pensionsbeløb, skyldes det at en
fremsynet arving har indleveret skøder, ansættelse og aftrædelse
kontrakter til lokalarkivet i Gedser.

Land postbudet kom – enten til fods eller cyklende - Ikke alene med
gårdsdagens avis og breve med mere, men også med de sidste nyheder
inde fra købstaden – og han havde som regel også tid til en kop kaffe og
en snak ved køkkenbordet.
I en lille oplysende og fornøjelig bog fortæller journalist Arne Ipsen
landpostbudenes historie, lige fra ordningens begrænsede start i 1860 til
i dag.
Bogen indeholder et særligt afsnit om Lolland - Falsters placering i det
postale billede.
Landsdelen blev allerede tilgodeset fra postvæsenets oprettelse i 1624,
idet hovedruten fra København gik til Hamburg og en af de vigtigste
sideruter var fra starten Lollandsruten med holdepladser i Nykøbing F.,
Ålholm, Sakskøbing, Maribo, Rødby og Nakskov

Foto fra 1928, af Hans Peter og Helena med deres seks børn.
Oldebarn Lis Lund, født Rasmussen
Boganmelselser

Arne Ipsen: Landpostbudene
For mange mennesker på Landet var det daglige besøg af posten før i
tiden et særligt oplivende moment.

”Forbrydelsens ansigt” af Poul Duedahl, Peter Wodskou
Christensen og Gitte Bergendorff Høstbo.
Det er en fantastik flot bog, som fortæller om forbryderbilledets tidlige
historie. I en tid hvor fotos var forbeholdt de velhavende, og hvor det
gjaldt om at tage sig godt ud, viser bogen en helt anden side af
samfundet med realistiske fotos og en beskrivelse af de skæbner, som lå
bag forbryderbilledet.

2014 har Slægtshistorisk Forening eksisteret i 30 år
Hønse-Marie.
Mønsk slægtsroman af Hans Erik Skaaning, hvori han kærligt fortæller
om Maries liv og færden.
Jens Skriver og Kirstine Navnløs
En dramatisk, bevægende og kærlighedsfuld historie om to børns
opvækst i Helsingør og deres liv i Christian 4’s Tugt og Børnehus i
København, hvor pesten og andre sygdomme huserede.
Forfatter Jørgen Green
Åben adgang til søfartshistorien på mfs.dk
M/S Museet for Søfart har i snart 100 år samlet viden om alt fra søfolk
og skibe over søslanger til supertankere og meget andet. En del af
denne viden er nu tilgængelig online og søgbar i en enkelt
søgemaskine. http://www.historie-online.dk/nyt/mfsdk.htm
Poul Thestrup:
Bog om: Pund og alen. Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen
til i dag, kort med boniteten

OPFORDRING
Alle slægtsforskere elsker virkelige historier. Har du en historie fra din
slægt, som du vil dele med os andre, så send den til mig på
Vita_thomsen@mail.dk
Så vil jeg sætte den i NYHEDSBREVET i et kommende nummer.
Venlig hilsen Vita

Nyhedsbrevet bliver sendt til 75 husstande, som modtager nyhedsbrevet
på mail og 14 husstande modtager det med posten.

Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt blev stiftet den 28. marts
1984 i salen på Det gl. Bib. i Rosenvænget, Nyk. F.
Da amterne blev nedlagt, måtte foreningen nødvendigvis ændre navn
og har siden 2008 heddet Slægtshistorisk Forening Guldborgsund.
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund har i sine 30 år haft 4 formænd,
eller rettere sagt 4 forkvinder, for det har kun været kvinder, der har
stillet op til formandsposten.
De første år blev møderne afhold både i Nykøbing F. og i Vordingborg.
Men efterhånden opstod der slægtsforskerforeninger i Næstved,
Nakskov og Vordingborg, hvilket afspejlede sig i foreningens
medlemstal.
Medlemstallet svingede fra 48 ved foreningens stiftelse til ca. 75 i
1988, ca. 83 i 1993 og ca. 57 i 2008, mens der i dag er knap 100
medlemmer.
Aktiviteterne i foreningen har i årenes løb ændret sig lidt, idet
udflugter, besvarelse af breve og oplysning om internettes muligheder
tidligere fyldte meget. Desuden blev der tidligere sunget ved møderne
og opkrævet bøder for manglende navneskilt.
I dag lægges der mere vægt på, at medlemmerne lærer hinanden
personligt at kende ved at drikke kaffe sammen i pauserne, deltage i
mindre grupper for f.eks. nye slægtsforskere eller tydning af gotisk.
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund følger med tiden, eller prøver i
det mindste på det. Der gøres brug af de nye medier, så den råder nu
over en hjemmeside, og der mailes med medlemmerne. Selvfølgelig
afholdes der gammeldags bestyrelsesmøder, men derudover mailer og
skyper bestyrelsesmedlemmerne med hinanden.
En slægtshistorisk forening er per definition et samlingssted for
mennesker, der skuer tilbage. Slægtshistorisk Forening for
Guldborgsund skuer imidlertid ikke kun tilbage, men står solidt plantet
i nutiden.

Indkaldelse til Generalforsamling
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund
22. marts 2014
a. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
b. Formandens beretning til godkendelse
c. Kassererens beretning til godkendelse
d. Budget

Kontingent

e. Indkomne forslag

Til modtagelse senest 14 dage før

f. Valg af bestyrelse

På valg er:
Inger G. Rasmussen
Kate Andersen
Suppl. Tove Boesen
Revisor Karen Larsen

g. Valg af revisor / rev. Suppleant På valg er:
Rev. Suppleant Aase Deimer
h. Evt.

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

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 65 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

Program forår 2014
18.januar
Skolearkivalier
Erik Nørr, Seniorforsker ved landsarkivet for Sjælland
Man kan finde oplysninger om de fleste
danskeres skolegang i de sidste 200 år. Ud over
en oversigt hovedpunkter i skolens historie - vil
de vigtigste kilder til skole – og
uddannelseshistorie, både de trykte og de
utrykte, blive gennemgået. Foredraget vil også
komme ind på, hvordan de utrykte kilder findes.
Foredraget holdes i samarbejde med DIS-Danmark
22. februar
Da Danmark blev politistat
Karl Peder Pedersen, Arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet.
I årtierne umiddelbart efter 1800 indførtes omfattende kontrol med alle
danskere, både pæne borgere, mere mistænkelige personager og alle de
kriminelle.
I foredraget forklares de nye aktiviteter nærmere, og her fokuseres
særligt
på pas, vandre- og skudsmålsbøger, kirkebøgernes til- og afgangslister,
strafferegistre, protokoller over mistænkelige samt de særlige
københavnske
kontrolforanstaltninger (politimandtal, flytningsregistrering mm.).
Foredraget holdes i samarbejde med FU.
22. marts
Historiefortælling/Generalforsamling
Annemarie Krarup, Cand.mag. Formand for foreningen ”Fortællere i
Danmark”, fortæller historier fra den nordiske mytologi. Historier, der
gik fra mund til mund til underholdning for generationer af vore
forfædre.
Derefter Generalforsamling dagsorden iflg. vedtægterne

26.april
Det at skrive en slægtsbog
John Rasmussen. Slægtsforsker
Vil sætte os ind i, hvordan små korte fortællinger om episoder i en anes
liv kan samles til en helhed, der giver en fornemmelse af den enkelte
anes liv.
Hvilke arkivalier vi kan bruge undervejs og, hvad vi skal tænke på, når
teksten er skrevet,
og hæftet/bogen skal designes, og endelig indbinding, uden det koster
en formue
Alle vores foredrag holdes på Kulturforsyningen, Musiksalen,
Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Kl. 13 -15
Gæster velkomne kr.40, gratis for medlemmer
24.maj 2014
Udflugt til Andelslandsbyen Nyvang
Program følger

Gotisk værksted:
Hjælp til selvhjælp
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. kl.16.30-18.00
Gæster velkomne, Gratis for medlemmer
15.januar, 18.februar, 24.marts, 24.april
Arbejdsgruppe” Nye Slægtsforskere”
Slægtsforskerrummet, Rosenvænget 17. 4800 Nykøbing F. Kl.19-21
Kræver medlemskab og tilmelding til sekretaersfg@outlook.dk
23.januar, 26. februar, og 17. marts.

