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Side 1 

 

Slæbebåd med pram på vej gennem 
kanalen ved Karrebæksminde. 

Nyhedsbrev 14-15 nr. 4 

Medlemsmødet den 4. nov. blev indledt med et ”Kort intro til søgemuligheder 
for nye og garvede” af Frank Gamsbøl. Denne aftens emne var ”arealinfo”, hvor 

historiske data kan ses på forskellige danmarkskort af forskellige årstal 
(http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/). Herefter blev der arbejdet 

i grupper med løsning af aktuelle problemer.  

Nogle forsøgte at finde slægtninge til udvandrere, som forlod Danmark i 1867 
for at søge lykken i Nordamerika. På vedhæftede fil kan man se de foreløbige re-

sultater af vor indsats. Har nogen i foreningen lyst til at fortsætte søgningen i 

f.eks. skifteretsprotokoller og lægdsruller, er man meget velkommen. Efterkom-
mere af emigranterne ønsker kontakt til slægtninge i Danmark, da de planlægger 

en rejse hertil. 

Andre så nærmere på FamilySearch og fulgte den af Anna-Margrethe Krogh-
Thomsen udleverede brugervejledning. Emnet var dog for stort for en enkelt af-

ten og vil senere blive fortsat. En tovholder hertil efterlyses til næste ”alle hjæl-
per alle” aften.   

For at få lidt mere gang i disse ”alle hjælper alle” aftener, beder vi om hjælp fra 
medlemmer, som er gode til noget og vil hjælpe andre med deres erfaringer. Er 

du en af dem, bedes du kontakte formanden.  
 

 

18. nov. besøgte Michael Dupont fra Rigsarkivet foreningen, hvor han viste og 
fortalte, de 53 fremmødte medlemmer og gæster, om fremgangsmåden til finde 

vigtig slægtshistorisk data i Lægdsruller – Søruller - Stambøger via Daisy.  

Michael Dupont har tidligere besøgt foreningen, hvor han også fortalte om Dai-

sy, imidlertid har flere medlemmer udtrykt ønske om at få genopfrisket søgepro-
ceduren. Mange arkivalier er efterhånden blevet tilgængelige online, men et godt 

kendskab til DAISY er et must for at finde det man søger. Bestilling af arkivalier 
til studium på Rigsarkivets Læsesal foregår også via DAISY. 

 

 

Årets sidste foredragsaften er tirsdag den 2. dec. 

med følgende titel: ”Den Danneskjoldske Kanal”, 
hvor Rasmus Nielsen, lokalhistoriker i Næstved, med 

lydbilleder fortæller historien om en spændende epoke 
i Susåens historie samt om tidligere tiders sejlads mel-

lem Næstved og Karrebæksminde. 

Den 11. september 1812 var der en del røre i Næst-
ved, for denne dag blev Den Danneskjoldske Kanal 
indviet.  

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Forud var gået flere års ingeniørarbejde med at omdanne dele af Susåen til 
pramsejlads af brænde fra skovene omkring Tystrup-Bavelse Søerne til Køben-

havn ad Susåen via Næstved og Karrebæksminde. Fra Bavelse Sø var åen rettet 
ud og uddybet, og der var bygget en kammersluse ved Holløse Mølle og en ved 

Maglemølle, så trafikken af pramme med brænde kunne foregå uden at genere 
vandmøllerne. 

For 200 år siden var der stor mangel på brænde i København og vandvejen var 
den mest effektive til transport af store mængder gods.  

Pramsejladsen ned ad Susåen med brænde og senere også med korn var virk-

som i ca. 50 år, hvorefter kanalen blev lukket, sporene efter den forsvandt og 
historien om den gik i glemmebogen indtil starten af 1980-erne, hvor historien 

om pramsejlads på Susåen blev genopdaget. 

Mødetid: Tirsdag den 2. dec. kl. 19:00 

Mødested: Brænderigården, Algade 104, 4760 Vordingborg 

Gæster er denne aften også velkomne mod en entre af kr. 50. 

 

 
Dette var årets sidste SVOO nyhedsbrev 

Bestyrelsen ønsker 
 

 

 

EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 
for slægtsforskerforeningens medlemmer og deres familie  

med tak for behageligt samvær i det forløbne år  
og et på gensyn i 2015  

 


