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Siden sidst: 

Trængsel hos slægtsforskerne  

Ikke færre end 54 interesserede drog til Kulturforsyningen lørdag 

d. 23. januar for at høre Erik Kann´s foredrag om at finde sine 

aner i de 33 år mellem 1801 og 1834, hvor Danmarks befolkning 

ikke blev registreret i folketællinger. 

Hvorfor er folketællingerne så vigtige, når man har kirkebøgerne? 

Folketællingerne giver et samlet billede af en familie med 

ægtefæller, børn, tjeneste- og aftægtsfolk samt eventuelt 

læredrenge og håndværkersvende, hvorimod kirkebogen optæller 

de enkelte begivenheder som dåb, vielse og begravelse.             

De sociale sammenhænge bliver altså serveret på et sølvfad i 

folketællingen.                                                                     

Foredragsholderen var ikke første gang i Slægtshistorisk Forening 

Guldborgsund, så forventningerne var høje, men ingen gik skuffet 

hjem, for Erik Kann er altid veloplagt, velforberedt og 

underholdende, så slægtsforskerne blev klare over, at de skulle se 

nærmere på fx militære papirer og skatte lister, for hvis staten til 

enhver tid havde styr på noget, så var det skatter og soldater.  

 

 
 

Erik Kann 

 

 

 

27 februar 2016  

"Frihedskæmpere og Landssvigere"   

”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 satte fokus på de mest anvendelige arkivalier vedr. 

modstandsfolk og danske i tysk tjeneste.  

     
1 kompagni Ejegod Hovedgård Nyk F. - Nazister Nykøbing F 

 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund, lokkede 44 deltagere til 

Kulturforsyningen i Nykøbing F. Foredragsholder var 

seniorforsker ved Rigsarkivet Peter Birkelund, som i dec. 2015 

modtog Kulturministeriets forskningspris. At denne hædrede 

historiker samtidig var en formidabel formidler gjorde foredraget 

til en udsøgt nydelse.  

 

 19. marts 2016 

 ”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 historie 



undervisning 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 

  

Formandens beretning: 

Efter sidste års generalforsamling d. 21. marts 2015 var sæsonen i 

og for sig afsluttet, men bestyrelsen havde besluttet at tilbyde en 

Slægtsforskerdag d. 25. april, hvor forskellige tiltag fx 

foreningens arbejdsgrupper blev vist for medlemmer og gæster. 

Forinden havde Yvonne Christiansen gennemført en undersøgelse 

af medlemmernes ønsker, som bl.a. første til foreningens nyeste 

tiltag: Åbent Slægtsforskerrum. Herom senere. 

Den 30. maj tog 24 medlemmer til Folkemindesamlingen ved 

havnefronten i København, hvor vi af en arkivar i musikforskning 

blev ført gennem husets forskellige rum. Denne udflugt var en 

oplevelse ud over det sædvanlige, og et besøg i 

Folkemindesamlingen er faktisk et must for slægtsforskere. 

Denne udflugt bliver sikkert gentaget om nogen tid. 

Efter sommerpausen stod en orientering om Erhvervsarkivet den 

26. sept. på programmet. Erhvervsarkivet er et vigtigt arkiv for 

slægtsforskere, og er ikke kun for jyder, bare fordi det lå i Århus 

og nu er flyttet til Viborg. 

Foreningen deltog i Nykøbings Kulturnat. I 2014 havde 

Kulturnatten været en succes for foreningen, men i 2015 fandt der 

for få interesserede frem til de fine lokaler i Provi-gruppen i 

Frisegade, hvor vi denne gang holdt til. I løbet af eftersommeren 

må der tages stilling til, om vi skal bruge kræfter på Kulturnatten. 

Den 31. okt. fortalte Hans Peter Poulsen om Udvandring, som vi 

alle har eksempler på i vores familie. 

Helene Strange var den 28. november tema for arkivar på 

Folkemindesamlingen Lene Winther Andersens præsentation af 

denne kendte kvinde fra Nordfalster. Dette foredrag satte rekord 

ved, at 55 deltagere mødte op, hvoraf 30 var gæster.                                                                                            

2016 begyndte den 23. januar med et foredrag af den altid 

veloplagte Erik Kann. Temaet var slægtsforskning mellem 

folketællingerne 1801 og 1834. 44 deltagere, hvoraf 8 var gæster. 

Den 27. februar fortalte arkivar og modtager af Kulturministeriets 

forskerpris 2015 Peter Birkelund om de mange kilder til temaet 

”Modstandsfolk og Landssvigere”. Et tema, der tiltrak 44 

deltagere, hvoraf 15 betalende gæster. 

Ud over foredragene foregår der meget andet i foreningen, nemlig 

ikke færre end 4 forskellige øve grupper: gotisk, 

erindringsværksted, Legacy, lægdsruller og ”åbent 

slægtsforskerrum” den første tirsdag i måneden, hvor 12 af 

foreningens medlemmer står på vagtplanen. 

Nyt i foreningen er desuden, at der fremstilles professionelle 

plakater, som hænges op strategisk vigtige steder og sendes til 

pressen. Bestyrelsesmedlem Arne Skelmose står for plakaterne og 

har desuden forbedret vores forbindelse til pressen. Nu bringer 

Fritidsnyt og Sydfalster-nyt, som kommer ud til hhv. 54.000 og 

18.000 husstande, uden redigering foreningens tekster og billeder. 



Foreningen har i 2015 haft en udfordring af de større, idet vores 

webmaster, Jørn Lohse blev meget syg og døde i august måned. 

Vi måtte hente hjælp udefra for at kunne pleje hjemmesiden, som 

jo er foreningens visitkort. Denne situation kunne have drænet 

foreningskassen, men 3 medlemmer af bestyrelsen (hvoraf jeg vil 

fremhæve Kate Andersen) satte sig med nogen hjælp udefra ind i 

teknikken og kreerede en ny hjemmeside. Kate Andersen er nu 

vores webmaster. 

Vores face book side er samtidig fornyet, hvilket især er Lis 

Lunds fortjeneste. 

En anden udfordring er endnu ikke løst og er af en helt anden 

karat. 

Foreningen er medlem af SSF, slægtsforskerforeningernes 

paraplyorganisation.   

SSF´s formand, Trilby Gustavson, trådte meget pludseligt tilbage 

i efteråret 2014, hvorefter næstformanden Ulrik Alster Klug 

overtog formandsposten. I januar trådte denne formand også 

meget pludseligt tilbage, og næstformanden Anton Blåbjerg er nu 

formand. Men Anton er desuden næstformand og 

bestyrelsesmedlem i Samfundet for Genealogi og 

Personalhistorie. Dette er en speciel situation, hvis DIS lykkes 

med at fusionere med de forskellige slægtsforskerforeninger. 

Den 30. april har SSF generalforsamling i Odense, og jeg har 

tænkt mig at deltage og derved forstå lidt mere af, hvad der 

foregår. 

Efter 6 år som formand for Slægtshistorisk Forening 

Guldborgsund takker jeg af. Det har været spændende år med 

meget arbejde, hvor bestyrelsen har haft mod til at prøve nyt. 

Jeg er helt rolig ved at gå ud af bestyrelsen, for det er en rigtig 

god bestyrelse, hvor alle trækker på samme hammel. Hele 

bestyrelsen skal have tak, men ikke kun bestyrelsen, også Vita 

Thomsen, som i en hel del år har stået for Foreningsnyt, samt 

Tove Bjørn og Pia Severin, der gang efter gang står for 

traktementet i pausen. 

Og tak til vores mange medlemmer, der trofast møder op til 

foredrag og arbejdsgrupper. 

 

Regnskab 

 

         
 



16 april 2016 

Slægtshistorisk forening Guldborgsund holdt Åbent Hus. 

 16. april kunne man blive klogere på, hvad medlemmerne i 

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund arbejder med. Nogle på 

egen hånd, andre i arbejdsgrupper. 

En stor plancheudstilling viste konfirmationsbilleder og -

erindringer gennem flere generationer, både fra by og land. Der 

var suppleret med en udstilling af konfirmationskjoler, og et 

medlem havde sit (næsten) konfirmationsjakkesæt på. 

Et medlem havde sat ord og mange billeder på sin opvækst i 

Tirsted v. Rødby. Man kunne nærlæse den kongelige bevilling til 

et skift af familienavn i 1906 – og hvorfor det skete.                   

En stor oversigt over gårde på Lolland kunne studeres. 

Der var stande, som fortalte om hvordan man bruger Statens 

Arkiver (Rigsarkivet m.m.), hvordan man finder oplysninger om 

gamle ejendomme, hvordan man finder de mandlige aner i 

lægdsrullerne og man kunne blive klogere på at læse gotisk skrift. 

 

    
 

Desuden var der en udstilling om ”Min skoletid”: en pult, en 

madpakke, Søren og Mette, andre skolebøger, tavle med griffel, 

pen og blæk, regnestok, billedhæfter og rigtig meget andet. Her 

lød det gang på gang: ”Jeg kan huske at..” og ”Nej, sådan var det 

ikke i min skole”. 

En eftermiddag, hvor der flittigt blev fortalt, spurgt og 

kommenteret på erindringer og kendsgerninger. 

28 maj 2016: Foreningens årlige Sommerudflugt gik denne 

gang til Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K. hvor vi skulle 

se en udstilling om arbejderfamilien Sørensen (far, mor og i alt 8 

børn) 

Vi guides igennem forskellige boligforhold anno 1885-1990. Vi 

starter i en typisk 1 -værelses med køkken i det indre København. 

Her fortalte guiden bl.a. om, hvordan man fik placeret den store 

børneflok, når der skulle soves. – Kommodeskuffen kunne 

rumme den mindste og det omvendte spisebord kunne også 

rumme et sovende barn.   

            
I 1915 flyttede familien med deres nu 5 hjemmeboende børn (i 

alderen 27-17 år) til en 2 -værelses lejlighed på Østerbro. Det 

unikke er, at den udstillede lejlighed vi står og kikker på – stue og 

køkken, er den originale lejlighed. Historien er, at to af børnene 

overtager lejligheden efter forældrenes død sidst i 1940’erne. I 

midten af 1960’erne overtager en tredje søster, Yrsa lejligheden, 

som hun bor i frem til 1989, hvor hun kommer på plejehjem. 

Lejligheden står her i 1989 som da forældrene flyttede ind i 1915. 

Yrsa og hendes søskende har på intet tidspunkt haft behov for at 

ændre eller udskifte noget i lejligheden. På alle disse år er kun 

kommet en radio til og et sæt nye gardiner. Museet blev gjort 

opmærksomme på denne unikke bolig og fik den foræret af 

arvingerne. Lejlighedens to udstillede rum – køkkenet og stuen er 

et fint eksempel på en tidslomme i et arbejderhjem anno 1915. 

Det tredje rum – soveværelset med dets inventar, gulve og tapeter 

er også bevaret for eftertiden, men opbevares i dag på magasin. 

  

 TAK for en dejlig dag i Rømersgade 



 

Medlemmernes sider:  

 

DIRIGENTKLOKKEN 

I 1966 gik nogle ildsjæle fra landsbyerne Orehoved, Nørre Vedby 

og Vålse sammen for at skabe en klub med Socialt og Kulturelt 

samvær.  

Dette blev en realitet 11. oktober 1966 og Klubben fik navnet 

”HYGGEKLUBBEN AF 1966”.   

Hyggeaftenerne fandt sted en gang om måneden og foregik i 

Vålse skole. Arrangementerne var med bl.a. foredrag, 

lysbilledforedrag, sangaftener og bankospil, samt kaffebord. Hver 

gang var der et stort fremmøde og da klubben var størst, var der 

92 medlemmer, flest over 50 år. 

I Begyndelsen var det lokale borgere der leverede 

underholdningen og udgifterne var beskedne, men med tiden fik 

vi mere professionelle foredragsholdere og musikalske 

underholdere. Her kan nævnes bl.a. Banko-Carl og Peter 

Abrahamsen. 

Det er dyrt at drive en klub, og da der ikke længere kom tilskud 

fra kommunen og kontingenterne ikke kunne dække de stadig 

stigende udgifter til arrangementerne, måtte vi træffe den triste 

beslutning at nedlægge ”HYGGEKLUBBEN AF 1966” i 2012 

efter 46 år. 

Kassebeholdningen blev brugt til en fest på ”Viggården” for 

medlemmerne. Hyggeklubbens ejendele blev afviklet og fordelt 

blandt de medlemmer der ønskede det, her var der bl.a. 

sangbøger, lysestager mm.  

Ved Klubbens 25 års jubilæum i 1991 fik Hyggeklubben en 

dirigentklokke som gave fra medlemmerne. Som medlem af 

bestyrelsen tog jeg klokken med hjem, og jeg har nu givet den 

videre til Slægtshistorisk Forening Guldborgsund, der manglede 

en sådan. 

    
 

Håber Slægtshistorisk Forening Guldborgsund får glæde af den.                                                                                                                                    

Vita Thomsen 

 

Medlem Mogens Olsen: 

 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund stod lørdag d. 28. 

november 2015 bag et foredrag om folkemindeforfatteren Helene 

Strange.  

Foredragsholder var Lene Vinther Andersen, arkivar ved Dansk 

Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek. 

Efter et interessant foredrag om Helene Strange "reklamerede" 

Lene Vinther Andersen lidt for Folkemindesamlingen.  

Det samme vil jeg forsøge, at gøre her med følgende lille 

fortælling "fra det virkelige liv". 

Lørdag den 30. maj 2015 deltog jeg i foreningens årlige udflugt, 

som den dag gik til netop Dansk Folkemindesamling.  

Der fik vi indledningsvis en grundig indføring i, hvilken slags 

materialer, der befinder sig i det kæmpestore arkiv folkeminder. 

Folkeminder er en fællesbetegnelse for sådan noget som folkelige 

trosforestillinger, ritualer, skikke og fester ved årets og livets 

højtider, eventyr, vandrehistorier, sagn og andre traditionelle 

fortællinger, folkeviser og andre viser, sanglege, rim og remser, 

gåder og ordsprog, folkemusik og dans. 

Alt sammen meget spændende for historisk interesserede, som jeg 

gætter på, at mange slægtsforskere er. Da vi fik fortalt, at arkivet 



har en stor samling lydoptagelser af gamle viser, stod mine ører 

på stilke. Jeg kom nemlig til at mindes en af mine afdøde 

farbrødre, som havde en stor samling gamle viser og sange. Dem 

kunne han i vid udstrækning både tekst og melodi til udenad. Min 

farbror var landpost og når han (på cykel) kørte sin postrute sang 

han altid, så han kunne høres langt væk. Derfor fik han tilnavnet 

"den syngende post". 

Når jeg, sammen med mine forældre, som barn besøgte min 

farbror, skete det, at han og min far sang nogle af de gamle viser. 

Det var sange, som de havde sunget og lært i deres 

barndomshjem. 

Jeg husker også, at min farbror var blevet opfordret til at indsynge 

de gamle viser og sange på båndoptager. Så melodierne og 

teksterne ikke skulle gå tabt for eftertiden. Om han fik det gjort 

har jeg aldrig været klar over før nu.  

Tilbage til Folkemindesamlingen: 

Da jeg altså hørte det om lydoptagelserne var det jo oplagt, at 

spørge om man i Folkemindesamlingen skulle kende noget til en 

Thorvald Olsen.  

Og minsandten: I løbet af få sekunder fandt vores guide i arkivet 

frem til navn og adresse på min farbror - og kunne fortælle, at der 

var noget under arkivnummer "det og det". 

Få minutter senere sad vi i mødelokalet. Vores "guide" tastede på 

computeren - og ud af højttalerne i lokalet lød min farbrors 

umiskendelige stemme, syngende: "Jens Pæsen sad på byens 

kro...".  

Min farbror var født i 1899 og optagelsen var lavet af Danmarks 

Radio i 1966. Men han havde stadig en meget flot og ren 

tenorstemme. 

For mig var det en fantastisk oplevelse. 

Det har efterfølgende blandt andet ført til, at "guiden" på 

Folkemindesamlingen har sendt mig et usb-stik med de 

lydoptagelser, de har med min farbror. 

Forinden skulle jeg dog indhente accept fra min farbrors søn/min 

fætter og jeg skulle skrive under på, at jeg ikke ville bruge 

lydoptagelserne i kommercielt øjemed. Min kontakt til min fætter 

har så resulteret i, at jeg af ham har fået lov at låne 

lydbånd/kassettebånd med endnu flere indspilninger med min 

farbror.  

Og, hvad der er mindst lige så spændende og interessant, min 

farbrors håndskrevne erindringer fra begyndelsen af 1900-tallet til 

sidst i 1940'erne. 

Det kan der altså komme ud af en udflugt med Slægtshistorisk 

Forening Guldborgsund. 

 

En Familietragedie 1949 i Nordsjælland af Vita Thomsen: 

For nylig sad jeg med min slægtsforskning, da jeg opdagede, at 

en mor og hendes 10-årige søn var døde på samme dato. Da jeg så 

nærmere efter, viste det sig at alle kvindens 6 børn var døde på 

samme dag som deres mor.                                                                                                                                                                           

Dette vakte min nysgerrighed. Jeg tænkte, at der måtte være sket 

en ulykke eller måske en brand. 

Jeg ledte på Nettet og fandt ud af, at det var en familietragedie. 

Kvindens mand havde myrdet først kvinden og derefter alle deres 

6 børn på ½ -10 år ved kværkning. Derefter forsøgte han 

selvmord ved hængning, men modet svigtede. 

Drabsmanden blev idømt anbringelse på sindssygehospital på 

ubestemt tid, for drabene på sin hustru og parrets 6 børn. 

Gerningsstedet     



        
 

 Nye medlemmer 

Aino Rasmussen, Steffensmindevej 3A, 4840 Nr. Alslev 

Jørgen Stigel Hansen, Vestensborg Alle 91, 4800 Nyk. F 

Hans Schriver, Høistedgaardsvænget 28, 4872 Idestrup 

Jette & Kirsten Uhlott & Knudsen, Møllestræde 2, 4872 Idestrup 

Henry Greve Petersen, Vestermark 24, 4862 Guldborg 

Ramund Kværnø, Kertevej 3, 4892 Kettinge   

Ingeborg & Johnny Svanholm, R.Amundsensvej 14, 4700 Nyk F 

Brita Hansen, Sølvhøjavlingen 11, 4800 Nyk F. 

Hans Buksbom Nielsen, Lærkevej 6, Skovby, 4840 Nyk F 
 

 
 

       Slægtshistorisk Forening Guldborgsund 

            Efteråret 2016 

24.september 2016 

Emne: Uægte børn og arme kvinder, (DIS) v/Michael Dupont 

Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange 

kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den 

"udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se 

på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de 

indeholder. Vi skal også se på Fødselsstiftelsen, hvor kvinder 

kunne føde i hemmelighed og måske er registreret i de berømte 

udsætterprotokoller. Selv om moderens navn ikke står i 

kirkebogen, kan der være muligheder alligevel. Meget af dette 

materiale findes nu på internettet. 
 

22. oktober 2016 

Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk 

v./Susanne Krogh Jensen 

I foråret 1893 kom de første 400 polske landarbejdere til Lolland 

for at arbejde i roemarkerne. Det var startskuddet til 36 års 

arbejdsindvandring af de såkaldte roepolakker, der som sæson 

arbejdere kom til Danmark for at dyrke sukkerroer. Siden midten 

af 1800-tallet var allerede indvandret tusindvis af svenske 

arbejdere, som fandt beskæftigelse som tjenestepiger, 

jernbanearbejdere, stenhuggere osv. Mange danskere i dag er 

efterkommere af disse to indvandrergrupper. I foredraget fortæller 

Museumsinspektør ved Immigrantmuseet, Susanne Krogh Jensen, 

om indvandring fra slutningen af 1800-tallet, og om hvad vi kan 

få at vide om de indvandrede mennesker i de bevarede kilder. 

Foredraget tager udgangspunkt i Immigrantmuseets databaser 

over arbejdsophold, indfødsret og udviste.  
 

19. november 2016 

Danskerne i fest og glæde. (FU) 

v./ Pia & Per Sørensen 

Vi skal denne eftermiddag beskæftige os med danskerne i fest og 

glæde. I gamle dage var der ikke mange muligheder for at more 

sig, dog har dans gennem århundreder været én af de centrale 

muligheder for underholdning i alle samfundslag. 

Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor 

dans og musik, og han vil, i billede og lyd, fortælle om, hvad vore 

aner dansede og hyggede sig med, når de var til gilde. 

BEMÆRK: Foredraget holdes på Sophieskolen, Pentagonsalen, 

Merkur Plads 4, 4800 Nykøbing  

Kl. 13-15 

 

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

Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.  

Gratis for medlemmer, gæstekort kr. 50,00 

 



Øvrige aktiviteter i september, oktober og november 
Åbne værksteder, - for alle. Ikke medlemmer: kr. 50,00 

Arbejdsgrupper, kræver medlemskab 

  

  

Gotisk værksted ”Hjælp til selvhjælp”. 

19.september, 26.okktober, 17.november. 

For begyndere/let øvede og øvede de to sidste grupper arbejder med 

egne tekster  

Åbnet værksted, gæster kr. 50,00 

Tidspunkt alle dage: kl. 16.00-18.00 

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. 

 

Skriveværksted 

22.september, 24. oktober, 14.november 

 Vi skriver om en eller flere af vore aner. 

Åbent værksted, gæster kr. 50,00 

Tidspunkt alle dage: kl. 16.30-18.00  

Sted. Kulturforsyningen, projektlokale, Voldgade 1. 4800 Nykøbing 

  

Arbejdsgruppe Legacy: 4.oktober, 9. november 

Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk  

Tidspunkt alle dage kl. 16.00-18.00 

Sted: Møllebakkeskolen, Pedelboligen, Nykøbingvej 196. 4800 

Nykøbing F.  

 

Arbejdsgruppe/øve gruppe Lægdsrulle/ejendomsoplysninger 

27. september, 2.november 

Kræver medlemskab og tilmelding: sekretaersfg@outlook.dk  

Vi håber meget på at medlemmer der har rimelig kendskab til 

lægdsruller, og som har lyst til at hjælpe andre i gang, også tilmelder 

sig.  

Sted: Møllebakkeskolen, Nykøbingvej 196. 4800 Nykøbing F.  

kl. 19.00-21.30 

 

  

  

Kontingent for 2016/2017:  
Nordea Konto 0677-0807843451 

Prisen for enkelt medlemskab kr. 185.  

Dobbelt medlemskab kr. 235.  

Gæstekort til foredrag Kr.50 

 

 

Opfordring til medlemmerne: 
 

Har I nogle små historier fra jeres slægtsforskning, som 

I vil dele med os andre. Så send dem til  
 

s.f.g.nyhedsbrev@gmail.com 
 

 

  

       

        God sommer 


