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Velkommen til nye medlemmer: 

Annie Rosenbjerg, Strandbyvej 1, 4894 Øster Ulslev 

Lars Skafte Hansen, Lollandsgade 2, 4800 Nykøbing F. 

Doris Agger, Åbakken 18, 4891 Toreby 

Jonna Olund Henningsen, Strandhuse 15, 4871 Horbelev 

Bodil & Bent Næraa, Fyrrevænget 10, 4800 Nykøbing F 

Jørgen Hansen, Østervang 18, 4990 Sakskøbing 

 

Siden sidst: 

Foredrag 20. september 2014                                                                  

37 deltagere hørte cand.scient. Otto Bendixen fortælle om flytning fra 

land til by. Otto Bendixen anviste bl.a. følgende muligheder for at følge 

og finde sine aner:  

Politiets tilsynsprotokoller for tyende og håndværkssvende fra 1815 

Borgerskabsprotokoller, Laugsprotokoller, Landbrugshåndværkerlaug, 

Skipperlaug 

Skifte over ugift, barnløse, Skattemandtalslister, København 1694-1881 

Jordebøger, Skattemandtal, Bykort = matrikler 1869 

Realregister, Skøde og Panteprotokoller. Skifte efter egnens købmand, 

Markedspas, Pasprotokoller, Folkeregister fra 1924     

Politiet mandtal bøger 1862-1923 er i gang med at blive scannet ind og 

kommer på politiets registerblade. Alt kan søges i Daisy. 

 

        
 

Otto Bendixen 

  

 

Kulturnat den 3. oktober 2014 

           
 

Under overskriften ” Ved du hvem du er” havde foreningen denne dag 

valgt at deltage i Kulturnat 2014 sammen med Museet Falsters Minder 

og Falsters Egnshistoriske Arkiv i Frisegade. 

På Museet Falsters Minder havde medlemmer af bestyrelsen fået stillet 

et lokale til rådighed over for indgangen til museums butikken. Her 

kunne interesserede besøge foreningen fra kl. 16-18 og få hjælp til at lave 

enkelte opslag på f.eks. Arkivalieronline.dk 

Der kom ca. 20 gæster forbi som alle havde forberedt sig hjemmefra. 

Oftest var det opslag omkring forældre eller bedsteforældre fødsler og 

dåb som blev efterspurt. Andre havde problemer med at læse det, de 

havde fundet hjemme og ønskede derfor hjælp til tydning.  

Formanden havde til dagen fremstillet ark, hvor den enkelte gæst fik 

mulighed for at finde sit eget fornavn skrevet på Gotisk som en forsmag 

på, hvad der kan vente en i de gamle kilder. 

På dagen fik de besøgende mulighed for at få foreningens program med 

datoer for kommende foredrag og andre aktiviteter med hjem sammen 

med en til dagen produceret pjece indeholdende de mest benyttede 

hjemmesider i opstarten af sin slægtsforskning samt løse ane ark. Dagens 

pjece ligger nu på foreningens hjemmeside. 

I tidsrummet kl. 19-21 var det Falsters Egnshistoriske Arkiv i Frisegade, 

der lagde lokaler til foreningen. Vi fik lov til at være i deres fantastiske 

butikslokale i stueetagen. Også her kom der ca. 20 gæster forbi med hver 

deres forespørgsler f.eks. omkring slægtsforskningsprogrammer. Heraf 



 

 

valgte 8 gæster at fortsætte ovenpå til Falsters Egnshistoriske Arkiv, hvor 

der også var åbent hus. Foreningen fik denne dag 2 nye medlemmer. 

Bibliotekets 100 års fødselsdag den 7. oktober 2014 

Den 7. oktober 2014 havde foreningen valgt at gentage succesen ”Ved 

du hvem du er” til Bibliotekets 100 års fødselsdag. Rigtig mange valgte 

at besøge foreningen i bibliotekets nyindrettede Slægtsforskerrum på 1. 

sal, og af dem fik ca. 25 gæster mulighed for, at få hjælp til opslag fra 

forskellige hjemmesider. Også her blev der udleveret foldere, pjecer og 

ark til de interesserede. 

TAK for den store interesse og TAK til de medlemmer, der valgte at 

bruge et par timer af deres fritid på at hjælpe andre kommende 

slægtsforskere med at få en god oplevelse og dermed mærke en lille 

snert af den ahaoplevelse, vi alle så godt kender, når vi finder, det vi 

søgte. Yvonne Christiansen 

 

Foredraget 25. oktober 2014: 

Bjarne Due Pedersen fortalte de 49 deltagere om sin hjemmeside 

http://bjarne-due.dk og Excel skemaet med alle borgerlige vielser 1923-

1961, fra København, Frederiksberg og Gentofte, samt begivenheder 

fra andre kilder - indeholdende personer født på Lolland-Falster. 

Hjemmesiden har netop rundet 22.000 personer og der er stadig 12.000 

på Excel skemaet, der ikke er tastet endnu, så alt med tiden kan findes på 

hjemmesiden. Der var også anvisning på hvordan skemaet kan anvendes 

til mangfoldige søgninger efter slægtninge. 

 

   
 

Gruppen ”Nye Slægtsforskere” 

Gruppen ”Nye Slægtsforskere” har nu eksisteret siden efteråret 2013. 

Gruppen har været et tilbud til de af foreningens medlemmer, der har haft 

lyst og behov for at skabe netværk med andre. Ved tilmeldingen til de 

enkelte aftener har deltagerne haft mulighed for at foreslå et emne til den 

pågældende aften. Som f.eks. Folketællinger, lægdsruller, den gode 

historie, nummersystemer mm. Tovholderne Lis og Yvonne har så ud fra 

de indkommende forslag planlagt aftenens emne. Efter fremlæggelsen og 

evt. spørgsmål har alle herefter haft mulighed for at fortælle om evt. 

problemstillinger man er stødt på i sin egen slægtsforskning. Der har også 

til hver aften været udleveret links til hjemmesider som kunne være 

relevante for aftenens emne. 

Gruppen vil fortsætte uændret i næste sæson som et tilbud til ny 

indmeldte medlemmer, til medlemmer som har været væk fra 

slægtsforskningen i en periode og derfor mangler en indføring i de mange 

nye hjemmesider, der nu findes på nettet eller til medlemmer som ønsker 

at lære andre slægtsforskere at kende.   

Yvonne Christiansen 

           

Gotisk Værksted 

To øve grupper for Gotisk afholdes hver måned på Kulturforsyningen. 

Deltagerne i ”Gotisk for begyndere/let øvede” bliver fortrolige med de 

forskellige bogstaver og løser opgaver.  

Deltagerne i ”Gotisk for øvede med rimeligt godt kendskab” medbringer 

selv en tekst, som kan være et skifte, et fæstebrev eller et stykke fra en 

kirkebog. Vi sidder på Kulturforsyningen, har selv den bærbare med og 

hjælper hinanden. 

Vi har det faktisk ret hyggeligt og lærer alle en hel del af det, der er 

nødvendigt for alle slægtsforskere: nemlig gotisk. Så kom frit frem og 

deltag i et eller flere møder. De afholdes skiftevis mandag 

/tirsdag/onsdag/torsdag, men altid kl. 16.30 til 18.00 på 

Kulturforsyningen. 
 

 

 

http://bjarne-due.dk/


 

 

22. november 2014 

Foredrag om sognefogeder 

Den 22. november fortalte foreningens mangeårige medlem Jørn 

Ringsing om sognefogeder. 

En sognefoged var før Kommunalreformen i 1970 en person, som var 

autoriseret til at udøve en begrænset politimyndighed. 

Fra 1873 til 1924 havde sognefogeden endvidere til opgave at føre 

tyendeprotokollen, hvor alle tjenestefolk blev registreret, når de flyttede 

til eller fra sognet. Efter 1924 overgik denne funktion til folkeregistret. 

De fleste sognefogedembeder er i dag forsvundet, men ordningen har 

fået lov at bestå på en række småøer, hvor det ordinære politi ikke kan 

komme frem hurtigt og gribe ind over for ved for eksempel 

husspektakler, eller foretage bevissikring i forbindelse med 

færdselsuheld.  Sognefogederne har ingen særlig uddannelse, og de har 

ikke videre beføjelser til at efterforske og forhindre kriminalitet, end 

almindelige borgere har.  Der er i dag omkring 17 sognefogeder i 

Danmark. 

Jørn Ringsing fortalte levende om sine egne erindringer om 

sognefogeden i Øster Ulslev, hvor han f.eks. blev sendt hen med en 

tokrone til fornyelse af hundetegn. Desuden medbragte Jørn Ringsing 

en sognefogedkasket, som sammen med et messingskilt var de ydre 

tegn på en sognefoged. 

 

          
 

Efter foredraget var der som hvert år i november julehygge og livlig 

snak blandt de 36 fremmødte slægtsforskere. 

 

Sidste nyt: 

Hjemmesiden: Vores besøgstal på hjemmesiden vokser stille og roligt. I 

oktober var dagens besøgstal oppe på 32.  Af nyere indlæg skal nævnes 

manualen til at få lagt Transcrisp på sin pc. Et næsten uundværligt 

arbejdsredskab når man for eksempel renskriver skifter. Se under gotisk 

værksted. 

Arbejdsgruppen ”Legacy” er kommet godt start og med stor succes, i 

løbet af to dage havde 14 meldt sig, og da der var plads til 8, måtte 

november måned bruges til at få ryddet op i ventelisten.                               

Forår 2015 vil Legacy gruppen holde til på Nr. Alslev Biblioteket og 

alle dagene er det en tirsdag. Her har vi fået et lokale til 12 personer, så 

må vi se om det rækker. 

Slægtsforskerrummet på Nykøbing bibliotek, som i flere år har ligget i 

Rosenvænget, blev i maj måned flyttet til Kongensgade 43, og som et 

åbent lokale. Vi har fået et dejligt lyst lokale, hvor tanken var, at alle 

interesserede skulle kunne bruge rummet. Desværre har det vist sig at 

rummet bliver brugt til andet end slægtsforskning. Biblioteket har set 

sig nødsaget til at låse rummet af, og man skal henvende sig i skranken 

når rummet ønskes benyttet.                                                                                                                                           

Vi har fået en ordning, at vores medlemmer mod et depositum på kr.50, 

kan få udleveret nøgle til rummet. Henvend jer til administrationen i 

Rosenvænget 17. Hvis I stadig har nøglen fra det gamle lokale kan 

denne benyttes. 

Register til Personal Historisk Samfund 1880-2012 

Vi har indkøbt cd’en og Biblioteket har velvilligt lagt den på de to 

maskiner i Slægtsforskerrummet. 

 

Hvis I er interesseret i at få registeret, kan I rette henvendelse til 

sekretaersfg@outlook.dk 

 

 

Medlemmernes sider:  

 

 



 

 

Sådan fandt jeg mine svenske aner:                                                                             

Første gang jeg stiftede bekendtskab med slægtsforskning var da jeg 

var i konfirmationsalderen. En af mine onkler havde en slægtsbog fra 

1954 fra Dansk Slægtsforskning, som lå i Fredericia. Bogens omslag 

var i udskåret træ, og den sad jeg en dag og kiggede lidt i. I bogen 

kunne jeg læse at en gren på min slægt gik tilbage til Søren Jensen. Det 

blev oplyst at han er født ca. 1624, da der ved hans død i december 

1696 opgives at han var 72 år gammel. Og så fortsatte oplysningerne 

frem i tiden til 1954, hvor jeg selv er nævnt i slægtsbogen. Jeg var 8 år i 

1954. 

Af min familie fik jeg kendskab til andre grene af mine aner, men hvor 

slægten Bock kom fra, var der ingen der på det tidspunkt vidste ret 

meget om. Jeg vidste, at min oldefar hed Johan Henrik Bock og at hans 

far skulle være fra Vänersborg nord for Göteborg i Sverige. Selv om 

flere af mine ældre familiemedlemmer gennem flere årtier har forsøgt 

at finde ud af hvem vores aner var, var der ingen der kunne finde noget. 

Flere havde endda selv taget turen til Vänersborg for at søge – men 

forgæves. 

Da jeg i midten af 90'erne arvede den gamle slægtsbog fra 1954, 

begyndte jeg selv at interesserer mig lidt for slægtsforskning. Senere 

arvede jeg også en ny redigeret udgave af samme slægtsbog fra 1980 

(også med omslag udskåret i træ). Samtidig var der i tv en udsendelse 

om slægtsforskning hvor det blev omtalt, at der fandtes 

slægtsforskningsprogrammer til computere. Nogle måneder senere så 

jeg i bladet Komputer for alle, at der i den medfølgende diskette var en 

demo af et program der hed Win Family. Det blev starten på min egen 

slægtsforskning, idet jeg indtastede alt hvad jeg vidste om min slægt, 

både aner og efterkommere. Men der var stadig et stort hul – nemlig 

hvor Bock'erne kom fra! 

 

Da jeg i 2011 blev pensionist, havde jeg pludselig masser af tid til at 

søge efter mine aner. Men det var først nogle år senere at der skete 

noget. I en lokal avis læste jeg om Slægtshistorisk Forening 

Guldborgsund, som overvejede at starte en arbejdsgruppe om svenske 

aner. Det var Christina Juel der stod for gruppen med de svenske aner 

og jeg tilmeldte mig (og meldte mig samtidig ind i SFG). Allerede den 

første gang jeg var med fandt Christina ud af at mine forfædre ikke var 

fra Vänersborg, men derimod noget nordligere – i Skållerud i Mellerud 

kommun og før dette fra Billingfors i Bengtsfors kommun. Men det var 

ikke derfra slægten stammede fra – vi var kørt fast. Christina fandt, 

efter en del besvær, ud af at slægten (måske) kom fra noget der hed 

Svennevad ca. 250 kilometer væk i Örebro län. Hun mente dog ikke at 

det kunne være herfra at min slægt stammede, da det lå for langt væk. 

Jeg gik alligevel ind og søgte efter personen i Arkiv Digital og fandt 

ham. Jeg fandt dokumentation for at han flyttede ud af sognet i 

Svennevad i Halsbergs kommun, Örebro län til netop Billingfors i 

Bengtsfors kommun i det daværende Ävlsborg län. Han var kun 13 år 

da han sammen med en stenhugger flyttede de 250 kilometer til 

Billingfors for at arbejde i stenbruddet dér. 

Man siger ofte at slægtsforskning er hårdt arbejde og et 

tålmodighedsarbejde, men man kan åbenbart også være heldig – og det 

var jeg! Christina satte mig i forbindelse med Björn Espell, en svensk 

slægtsforsker som forsker i familien Bock. Via ham kom jeg ind på en 

hjemmeside, som førte min slægt yderligere 5 generationer tilbage. Den 

ældste han kunne finde var min tip-7-oldefar som kom fra Ljusnarsberg 

kommun, også i Örebro län. Han hed Anders Bock og var født i 1653 

og døde samme sted i 1702. Kirken i Ljusnarsberg er kun få årtier ældre 

og oplysningerne stammer fra den ældste kirkebog i Ljusnarsberg. Jeg 

har således med stor hjælp fra Christina fyldt hullet ud med de 

manglende Bock'er. 

Da der ikke findes ældre optegnelser eller kirkebøger, så kommer jeg 

nok ikke længere tilbage i tiden. Eller gør jeg? – Jeg håber på mirakler! 

Henrik Bock 

 

Litteratur: 

Jeg er lige blevet færdig med to bøger som syntes er værd at gøre lidt 

reklame for:  

”Svare enhver sig” og ”Egen lykkes smed” 



 

 

Skrevet af Ove Madsen, udkommet på Skriveforlaget.  

Det er to historiske bøger, omhandlende perioden 1830- 1914 i sognet 

Snejbjerg i Hammerum Herred, men det kunne i princippet have 

foregået i alle sognet i landet. Forfatteren kommer rundt om alle de 

begivenheder der sker i det store og det små. Hvordan de store 

begivenheder griber ind i de små begivenheder. To bøger der varmt kan 

anbefales. Lis Lund 

 

Efter TV serien 1864, hvad ville så være mere oplagt end også at læse 

en bog om vilkårene i årene efter? Henriette Gubi bliver født i 

Sønderjylland året 1856. Hun kommer til at mærke, hvad det vil sige at 

have tabt krigen. Hun evner at fortælle og skrive digte og får trods 

fattige kår en uddannelse på Zahles i København. Imidlertid er dansk 

blevet forbudt i skolerne og Henriette ser det som et kald at undervise 

de danske børn i deres hjem, så hun bliver vandrelærerinde. 

Sideløbende hører vi historien om Knud, som bor illegalt hjemme, da 

han nægter at melde sig til preussisk militærtjeneste. Romanen har gode 

person- og hverdagsskildringer om tiden efter krigen i 1864. Interessant 

læsning om de barske vilkår for danskerne i et tabt land.  Stine Grabas 

 

At skrive slægtshistorie: idé bog for slægtsforskere  
Af Kathrine Tobiasen, udgivet 2013 blev en af de bøger jeg først på året 

valgte at investere i og som jeg er blevet rigtig glad for. 

Enhver slægtsforskers drøm må være – eller i hvert tilfælde for mig – at 

få lov til at vise andre det man sidder og nørkler med alene derhjemme. 

Og for at andre ikke skal løbe surt i en opremsning, i en for andre stor 

pærevælling, af datoer, årstal og navne. Ja, så kunne det være en ide med 

en slægtsbog, der levende og i et godt sprog beskriver større eller mindre 

dele af slægten. 

At skrive slægtshistorie er en indføring i, hvordan man kan gribe det hele 

an og med gode ideer til, hvad man skal tage sig i agt for f.eks. omkring 

copyright. Der gives også eksempler på hvor man ud over den i forvejen 

kendte historie om den enkelte kan gøre den mere levende og læsbart 

f.eks. ved at brug af andre kilder til at beskrive dagliglivet der, hvor anen 

levede sit liv. Biblioteket kan måske give oplysninger og evt. billeder om 

gamle nu ikke så kendte erhverv eller arbejdsredskaber brugt i f.eks. 

landbruget af vores forfædre 

At skrive slægtshistorie fortæller også om overvejelser, man bør gøre sig 

f.eks. omkring layout, læsbare skrifttyper og i det hele taget, hvordan 

man får skrevet slægtshistorien så den fænger læseren. 

At skrive slægtshistorie viser, at det at lave en slægtsbog ikke behøver at 

være noget for de få – man kan sagtens skrive og producere hjemme ved 

spisebordet og få noget rigtig flot ud af det. Yvonne Christiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foreningen kan se tilbage på et travlt efterår med ikke mindre end 19 

aktiviteter. Tak for jeres aktive deltagelse i foreningens arrangementer. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår 

     

Indkaldelse til Generalforsamling 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 21.3.2015 

 

a. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

b. Formandens beretning til godkendelse 

c. Kassererens beretning til godkendelse 

d. Budget 

e. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før                                                                               

generalforsamlingen. 

 

f. Valg af bestyrelsen: 

På valg Christina Juel,    (villig til genvalg) 

 Mogens Allerup, (Villig til genvalg) 

 Margit Pedersen, (villig til genvalg) 

 Suppl. Lis Lund, (Villig til genvalg) 

g. evt. 

 

 

Evt, 



 

 

Forårssæson 2015  

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund  
 

Lørdag den 17. januar. (FU/DIS)  

Lægdsruller, - en guldgruppe af informationer 

Genealog og seniorkonsulent Erik Kann kommer og fortæller om 

lægdsruller, - en meget vigtig kilde i slægtsforskerens arbejde. Vi kan 

ikke undgå at løbe ind i aner, som har været soldater, men mange synes, 

at disse arkivalier kan være svære at bruge. Efter Erik Kanns foredrag 

ved vi meget mere om lægdsruller, - og om hvordan vi kan udnytte 

dem. 
 

Lørdag den 14. februar. 

Slægtsforskningsprogrammet Legacy 

John Michaelsen vil give os en indføring i slægtsforskningsprogrammet 

Legacy. Det er et program, som flere af os bruger, men som mange ikke 

får det fulde udbytte af. Vi vil høre om de mange muligheder, som 

findes i programmet, som både kan gøre registreringen endnu lettere, - 

men også mere interessant 
 

Lørdag den 21. marts. 

Herregårde i landskabet/Generalforsamling 

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fortæller med afsæt i 

eksempler fra landskabet på Lolland-Falster om herregårdenes 

udvikling fra de tidligste vidnesbyrd om middelalderens storgårde og til 

1800-tallets monumentale anlæg med arbejderhuse, alléer og storslåede 

hovedbygninger. Derefter generalforsamling dagsorden iflg. 

Vedtægterne  
 

Lørdag den 25. april 

Slægtsforskerdag, - mød en kollega. 

Denne eftermiddag er fokus rettet mod slægtsforskeren. Mange savner 

en personlig ”kollegial” kontakt, - en mulighed for at udveksle 

erfaringer og danne netværk uden om Pc’en. Med udgangspunkt i 

forskellige oplæg håber vi, at eftermiddagen giver mulighed for 

sparring og vidensdeling blandt slægtsforskerene. 
 

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

Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. 

Gratis for medlemmer, - gæstekort kr. 40 
 

Lørdag den 30. maj: Sommerudflugt. 

Turen går til dansk Folkemindesamling i København, - gennemføres 

ved mindst 25 deltagere. 

Program følger. 
 

Gotisk værksted 1 ”Hjælp til selvhjælp” For begyndere/let øvede: 

15. januar, 10. februar, 16.marts, 22.april.2015 

Gotisk værksted 2 

For øvede med rimeligt godt kendskab til gotisk, her arbejdes med egne 

tekster: 19. januar, 11.februar, 18.marts, 23.april 

Begge åbne værksteder, gæster kr. 40. Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-

18.00 Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, lokale 2, 4800 Nykøbing F. 
 

Arbejdsgruppe ”Nye Slægtsforskere” 

21. januar, 23. februar og 26. marts 

Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk 

Tidspunkt alle dage kl. 17-19 

Sted: Slægtsforskerrummet, Biblioteket, Kongensgade 43, 1. sal, 4800 

Nykøbing F 

 

Arbejdsgruppe Legacy: 13 januar, 3 februar, 3 marts 

Tidspunkt alle dage 16.30 – 18.00 

Sted: Nørre Alslev Bibliotek, Helene Strangesvej 1, 4840 

Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk 

 

Foreningens hjemmeside: 
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk. Vi er også på Facebook 

http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/

