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”Rødderne” 
Den ny bestyrelse har besluttet, at ”Rødderne” ikke udkommer i 

år. Der er flere grunde, men vigtigst er det, at der ikke er kommet 

indlæg til et blad.  

I den forbindelse opfordrer vi jer medlemmer til at komme med 

sådanne indlæg. 

 

Vi vil i stedet for udsende 2 nyhedsbreve. 

 

 
 

Medlemsmøderne 

 
Bestyrelsen vil som noget nyt sørge for kaffe/te og kage til 

møderne. 

Vi synes, det giver en god pause, hvor man kan udveksle 

erfaringer. 

Prisen vil være 5 kr. 

 

Medlemsliste. 

 
Vi påtænker at lave en fortegnelse over foreningens medlemmer 

her i nyhedsbrevet. Derfor vil vi gerne vide, om nogen har noget 

imod en sådan offentliggørelse! 

 

E-mail. 
 

På et tidspunkt kunne det måske komme på tale, at meddele sig til 

hinanden på en billigere måde end ved hjælp af postvæsnet.  

 

Derfor vil vi gerne have jeres e-mail-adresse, hvis I har 

en! 

Præsentation af bestyrelsen. 

 
Formanden  
Jeg hedder Susanne Poulsen, er 45 år og bor i Nykøbing F. Jeg er 
tilflytter, men har boet her i 26 år. Jeg begyndte at slægtsforske, da min 
ældste datter skulle lave et slægtstræ i skolen i 1994. Det var så 
spændende, at jeg fortsatte med at slægtsforske både i min mands og 
mine egne aner.  
Anerne fordeler sig på Sydsjælland, Holbæk, Nordsjælland, 
København, Lolland, Fyn og Tyskland. 

  

Næstformanden  
Jeg hedder Nanna Nielsen, er 69 år og bor i Nykøbing F. 
Jeg har forsket de sidste 8 år mest i Vendsyssel, hvor jeg er født, og 
mine forfædre har boet. Min fars slægt er fra Jerslev sogn, Børglum  
herred og Mosbjerg sogn, Horns herred. Min mors slægt er fra Hune 
sogn, Hvetbo herred, hvor slægten går tilbage til først i 1700-tallet og 
måske længere. 

 

Sekretæren  
Jeg er født i 1930 i Brønshøj. Min slægt har i flere generationer være  
Lods og Fiskere I Uggelhuse ved Randers fjord. Det har været  
nogenlunde nemt at finde ud af min slægt til lidt før Christians 4.s  
tidsalder. Man mener, at slægten stammer fra Dyreborg på Fyn, man  
har blot strøget e-et. Jeg besøger gerne en gang om året Øster Alling 
lokalhistoriske forening og får altid noget med hjem, nu er familien 
ikke så stor, så det gør det hele noget lettere. 

 

Kassereren  
Jeg hedder Lisbeth Christensen, er 67 år og bor i Guldborg. Jeg er 
tilflytter, men har boet her i 43 år. Jeg begyndte at slægtsforske, da jeg 
gik på efterløn for 7 år siden. Det blev så spændende, at jeg nu snart 
har fået samlet til en Slægtsbog. Anerne fordeler sig især på 
Sydsjælland i Høve sogn og i flere sogne i Vesthimmerland. 

 
 
 
 



 

Den gamle skole i Høve  

 

Bestyrelsesmedlem 
Jeg hedder Inger Rasmussen.  
Min slægtsforskning koncentrerer sig på min mors side om  
Himmerland, nærmere bestemt Hornum og Fleskum herred. I min fars  
familie er der ingen bønder, men håndværkere i først og fremmest  
Haderslev. Da Haderslev altid har været garnisonsby, er der strømmet  
unge mænd til fra nær og fjern, så jeg må søge aner på Fyn, Als, i  
København samt i hele Slesvig-Holsten. 

 

1. Suppleant 
Da jeg for 7 år siden gik på efterløn, kom jeg i besiddelse af nogle 
gamle familiebilleder og en stak gamle breve. Brevene var dels 
korrespondance mellem mine forældre, og dels mellem mine forældre 
og deres familie. I brevene dukkede der navne op, på personer, som 
jeg ikke kendte, og det fik mig til at forske i min slægt. Min fars slægt er 
fra Nordfalster: Skovby, Gundslev, Havnsø området, og den anden 
gren fra Østfalster: Horbelev, Nr. Tåstrup. Min mors slægt er fra 
Sønderjylland, den har jeg ikke gjort så meget ved endnu. 
Tove Boesen 

 
 

2. suppleant 
Mit navn er Hans-Jørgen Olsen, jeg er 56 år gammel, jeg er suppleant i 
den nye bestyrelse. Jeg har interesseret mig for slægtsforskning de 
sidste 10-15 år og har været medlem af foreningen i ca. 10 år. De 
sogne jeg kigger mest i er: Åstrup – Falkerslev – Maglebrænde – 
Horbelev på Falster og Alsted – Bromme – Munkebjergby – Krummerup 
– Glumsø og Vigersted på Midtsjælland. Af særlige navne kan jeg 
nævne, at det på Falster drejer det sig om Semelin, og på Midtsjælland 
om navnet Ock. 

 

Revisoren 
Jeg hedder Karen M. Larsen, jeg bor i Våbensted, slægtsforskningen 
startede jeg på for omkring 20 år siden på grund af interessen for 
”hvem man egentlig er”. Jeg har aner på min morfars side i Stadager, 
Nørre Kirkeby og Ønslev på Falster, Stoense på Langeland og Kalø, 
Majbølle og Våbensted på Lolland. Min mormor blev født i Køge, og 
hendes rødder strækker sig tilbage til Ulse, Høm, Sædder, Terslev og 
Herfølge. Min farmor er født her i Danmark, men hendes forældre kom 
fra Nienadowka i Polen, ca. 150 km øst for Krakow. Min farfar var halv 
svensker, idet hans mor blev født i Kristianstad, St. Olof, og hendes 
forældre var fra Rörum og Smedstorp, som ligger nord for Kristianstad, 
min oldefar på min farfars side var fra Rø på Bornholm. 

 

Revisorsuppleanten 
Henning Nielsen er gift med næstformanden, møder op hver gang 

der er møde, men driver ikke aktiv slægtsforskning. 

 

 

 

Udsalg 
 

Foreningen ligger inde med adskillige eksemplarer af gamle 

numre af  

”Rødderne”. I efteråret er der mulighed for at købe nogle af dem, 

I ikke har. De er på udsalg til 5 kr. pr. stk. 

 
 



Hvor har I jeres slægter henne? 
 

Vi har i bestyrelsen talt om, at det kunne være interessant at vide, 

hvor I alle sammen har jeres aner. Derfor opfordrer vi jer til at 

meddele os det, så vi kan lave en oversigt, som alle kan have 

glæde af. 

 

 

Forskerrummet i Nykøbing F. 
 

Der er kun åbent for folk med nøgle. 

Den kan købes på Biblioteket. 

Rummet har bl.a. afskrifter af alle kirkebøger på Lolland-Falster.  

Der er computer og kort- og rullefilmslæser. 

Der er plads omkring et bord til 8-10 personer. 

Det er ikke store forhold, men det kan bruges i mangel af bedre. 

 

 

 
Arbejdsdag i forskerrummet feb. 2008 

 

 

Formandens beretning 2007-08. 
 

I marts efter generalforsamlingen, foredrag ved Henning Steen 

Christensen. Bogprojektet ”Grevskabet Knuthenborgs Gårde og 

Huse" og hvorledes hans interesse til arbejdsopgaven. Meget 

interessant foredrag og hans arbejde på godskontoret og det flotte 

skrevne værk.  

Arrangementet i april blev aflyst. Det var rundvisning på 

"Reventlow Museet " samt besøg i Birket Kirke, tillige med 

seværdigheder i omegnen. Ingen tilslutning.  

 

Vi lagde ud med ny sæson i september med et foredrag om " De 

fattiges kår” ved arkivchef Inge Bundsgård fra LAS. Kampen om 

rettigheder og pligter set i forhold til det offentlige fattigvæsen. 

Hvem skulle forsørge hvem, kriser og stramninger år 1820. 

Socialforsorg og Familiepolitik reformen i 1930 ny struktur i 

sociale forsorg, meget spændende foredrag. Man kan se at der er 

sket ændringer på dette felt.  

 

I oktober fortalte Ib Walbum om Handskemagerbanden, der 

huserede fra 1840-1851. Banden bestod af handskemager Hans 

Jacob Mortensen, tømrer Mads Vigsnæs, Skomager Hans Baad 

og husmand Mads Heden . De stjal om natten den 22. marts 1851 

fra gårdmand Johansen i Stødby, Tillitse hvor de forinden havde 

dræbt ægteparret og deres tjenestepige. Spændende foredrag om 

et firdobbelt drab.  

Interessen var stor at vi gentog foredraget igen om den 

morderiske forbrydelse i november, som også var en succes.  

 

I november havde vi besøg af naturvejleder Anne Elmer, der gav 

et indblik i samspillet mellem vores jul i 2006 og julen på 

herregården på den tid da juletræ, julepynt og vore højtelskede 

julesalmer var  



nymodens påfund. Jul på herregårdene var præget af travlhed og 

hårdt arbejde. Nogle herregårde havde tillige et stort gæstebud, 

hvor " herskab og tjenestefolk" så frem til den med en blanding af 

glæde og gru. Det var et meget fascinerende foredrag. Efter 

foredraget holdt vi julehygge.  

 

Foredraget januar 2008 blev ændret. Kaj Drejer skulle fortælle 

om Radartårnet på Gedser Odde. Ændret til: 

 Gode Råd Til Slægtsforskeren v/ Bent Jensen fra " Støvmiderne; 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv Meget spændende foredrag og 

oplysninger om forskning, kilder og informationer om 

slægtsforsk-ning hvordan man kan kommer videre, belærende 

eftermiddag.  

 

I februar "Vi bytter aner” fortalte Ketty Lykke-Jensen om 

hvordan man finder sin slægt og kommer videre med at forske, 

det var i slægtsforskerlokalet, der kunne man på EDB, 

folketællingslister og kirkebøger finde kilder og oplysninger om 

slægten, interessant, belærende møde.  

 

Tak til medlemmerne for godt fremmøde, tak fil bestyrelsen for 

godt samarbejde. Jeg vil også benytte lejligheden og sige tak for 

24 år i bestyrelsen i Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt, 

i 20 år som formand tak for gode år, det har været hyggeligt 

arbejde tak, held og lykke fremover." Som dybest brønd gi’r, altid 

klarest vand Så styrk slægtens marv hos barn og vand og lifligst 

drik fra dunkle væld udrinder, mand ved folkets arv af dybe 

stærke minder. Din egen dag er kort, men slægtens lang; læg øret 

ydmygt til dens rod forneden: årtusind toner frem i gråd og sang, 

mens toppen suser i mod evigheden. 

 

Ina Antonsen 

 
 

Årsregnskab 2007 

 

 

 
 

 


