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Fra bestyrelsen. 
 

Allerførst vil vi gerne takke for gaverne, der blev givet i anledning af foreningens 25 

års jubilæum.  

Tak! 
 

 
 

Dernæst har bestyrelsen konstitueret sig ved et møde den 14. april på følgende måde: 

 

Formand  Susanne Poulsen 

Næstformand Inger G. Rasmussen 

Kasserer  Lisbeth Christensen 

Sekretær  Hans-Jørgen Olsen 

Bestyrelsesmedlem Anni Dahl 

1. Suppleant Tove Boesen 

2. Suppleant Ole Hjæresen 

Revisor  Karen M. Larsen 

Revisorsuppleant Aase Diemer 

 

 
 
Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 
Jeg hedder Anni Dahl og bor i Orehoved på Nordfalster. Jeg har lavet slægtsforskning i ca. 5 år. 
Startede med at gå til slægtsforskning hos Bente Søballe Olsen. Da jeg var med hende i 
landsarkivet og fandt min mor og far i kirkebøgerne, blev jeg nærmest helt høj. Da jeg læste at min 
mors farmor hed Any Birgitte Drewsen f. i Roskilde, syntes jeg, det var et godt navn at begynde 
med. Siden er det bare kørt derud af, og jeg har været høj mange gange senere. 
 

Mit navn er Aase Diemer.  
Jeg er gift - har været det siden 1954 og med den samme i alle årene.  
Vi bor i Guldborg og er begge pensionister. 
Interessen for slægtsforskning blev vakt, da en niece for en halv snes år siden begyndte at "grave". 
Det er indtil nu kun blevet ved spæde tiltag her i huset, men interessen er der. Min fars slægt 
stammer fra Vejle, min mors fra Skelskør. 
Foreløbig er der ikke dukket noget bemærkelsesværdigt op. 



 
 

Aase Diemer og Anni Dahl 

 

 
 

Hvorfor være medlem af en slægtsforskningsforening? 

Det er der 2 gode grunde til.  

For det første bliver man bedre til at slægtsforske, og for det andet får man et netværk.  

På møderne formidles viden om forskellige kilder og om, hvordan man bruger dem. Desuden 

samler bestyrelsen oplysninger om medlemmernes forskningsområder og muliggør kontakt mellem 

medlemmerne. Men sidst og ikke mindst er det hyggeligt at snakke slægtsforskning med 

ligesindede. 

 

 

Hvor forsker I? 
Vedlagt dette nyhedsbrev er et skema, som vi beder jer udfylde med jeres anenavne, sogne, herreder 

og amter samt årstal. 

Vi vil så samle siderne i et ringbind, som I kan læse i på møderne og måske finde medlemmer, som 

forsker i samme områder som jer selv. 

 

 

Nye tiltag! 
Hjælp til din slægtsforskning. 

Efter lørdagsmøderne vil der være mulighed for hjælp til tydning af gotisk skrift, hvor I er kørt fast! 

Der kunne også være andre problemer med slægtsforskningen, hvor vi eller andre medlemmer 

kunne hjælpe, så MØD OP! 

 

 

Medlemslisten 
rettelser - tilføjelser - E-mailadresse!  

- giv besked til kassereren! 
 
 

VEDTÆGTER 

Som nævnt under generalforsamlingsreferatet vil vi gerne have nedsat et lille udvalg, der kan gå 

vores vedtægter igennem og rette dem til, så de ikke kan misforstås.  

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer, som har lidt forstand på 

vedtægter eller som af interesse gerne vil give en hånd med, til at kontakte formanden. 



SLÆGTSFORSKERWEEKEND 
 

I det nye nummer af Slægten, som I netop har modtaget, er der tilmeldingsblanket til en 

slægtsforsker-weekend i Bjerringbro i september.  

Det koster nogle penge, men kan varmt anbefales, da der er mange muligheder for at høre 

interessante foredrag og møde andre slægtsforskere samt få noget veltillavet mad. 

2 bestyrelsesmedlemmer deltog sidste år og kan fortælle, at det var meget interessant! 
 
 
 

 
 

Udvalget af slægtsforsknings- 
materialer studeres. 

 
 
HJEMMESIDE 
 

På generalforsamlingen blev der spurgt, om vi havde tænkt at oprette en hjemmeside – det havde vi 

ikke, da ingen af bestyrelsen har tid og evner i den retning, men det er da en god mulighed for at 

synliggøre foreningen. Derfor søger vi en person, der kan oprette og vedligeholde en sådan 

hjemmeside!    

 

 
 

Ordinær generalforsamling 
lørdag den 21. marts 2009 

 
Referat: 
 
Arne Skafte Jensen valgtes til dirigent. 
 
Formanden og kassereren aflagde beretning. Se andet sted i bladet! 
 
Kontingentet er uændret i 2009 og 2010. 
Der er nogle steder i vedtægterne, som kan tolkes på flere måder bl.a. kontingent- og budgetperioderne. I 
den anledning havde bestyrelsen medbragt et forslag til ændring af en del af § 6, men mere er dukket op, 
hvorfor bestyrelsen trak forslaget og vil nedsætte et udvalg, der skal gennemgå vedtægterne og ved næste 



generalforsamling komme med ændringsforslag, som forhåbentlig ikke kan misfortolkes. Som følge af dette 
blev kontingentet for 2010 vedtaget i år. 
 
Der var ikke indkommet andre forslag. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Nanna Nielsen og Erik Dyrborg samt revisorsuppl. Henning Nielsen ønskede ikke 
at fortsætte. Nyvalgt blev Anni Dahl og Hans-Jørgen Olsen. 
Som ny suppleant valgtes Ole Hjæresen og som revisorsuppleant Aase Diemer. 
Under eventuelt blev der drøftet, hvordan vi annoncerer billigst muligt i dagpressen. Noget endegyldigt 
nåede vi ikke frem til, men det er nok en fordel at kende nogen på avisen. 
Et medlem spurgte om bestyrelsen havde gjort sig tanker om anvendelsen af foreningens kapital, hvortil 
blev svaret, at det er godt at have noget på kistebunden f.eks. til en god, dyr foredragsholder eller til 
trykning at et nyt medlemsblad. Det sidste forudsætter, at medlemmerne kommer med nogle indlæg. 
 
Så var vi ved vejs ende. Dirigenten takkede for god ro og orden! 
 
 
Efter en kort kaffepause fortalte Georg Rossing om det at skrive en slægtsbog. Det tog ham 5 år at finde og 
nedskrive alle oplysningerne og få trykt bogen. Den kan lånes på biblioteket i Nykøbing. 
 
 
 
 
Så var den alvorlige del af denne lørdag slut og bestyrelsen kunne gå i gang med at dække op til reception i 
anledning af foreningens 25års jubilæum. 
 

 

 

Poul Henrik Pedersen mødte op og overrakte en check fra 

Guldborgsund Kommune til formanden, Susanne Poulsen. 
 
 
 
 

 
 
 
Medlemmerne fik sig en slægtsforskersnak 

omkring bordet! 

 

 
 
 
 

 



Formandens tale! 
 

Kære alle sammen, det er dejligt, at se så mange er mødt op, for at fejre foreningens 25 års 

jubilæum.  Tak skal I have 

 

Ja, tænk engang 25 år er gået. Slægtshistorisk Forening Guldborgsund, det der tidligere hed 

”Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt”, holdt stiftende generalforsamling den 28. marts 

1984 i ”Det gamle biblioteks” store sal, her hvor vi er i dag. 

 

Der var mødt 48 interesserede op, kontingentet blev fastsat til 100 kr. for enkelt medlemmer og 150 

kr. for ægtepar.  

Den første bestyrelse bestod af følgende personer: 

Formand:  Grethe Wich, Sortsø 

Næstformand:  Ingelise Minor, Bogø 

Kasserer:  Edith Andersen, Nykøbing F. 

Sekretær:  Birthe Rosenfeldt, Sortsø 

Bestyrelsesmedlem: Niels Beck, Tappernøje 

Bestyrelsesmedlem: Bent Rytter, Våbensted 

Bestyrelsesmedlem: Grethe Hansen, Ålehoved 

Bestyrelsessuppleant: Poul Jensen, Sakskøbing 

Bestyrelsessuppleant: P.H. Nielsen, Nykøbing F. 

Revisor:  Ina Antonsen, Sakskøbing 

Revisorsuppleant: Børge Grubbe, Nykøbing F. 

 

Man meldte sig også her ind i SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger) 

 

Den første medlemsliste for juni 1984 talte 78 medlemmer, i januar 1985 var vi oppe på 88 

medlemmer, siden er det gået både op og ned, nogen falder fra og nye kommer til. 

 

På de 25 år har vi holdt 183 arrangementer hvoraf de 24 er udflugter til arkiver, slotte, herregårde 

og kirker. 

 

Der har været 3 formænd på de 25 år, Grethe Wich i 3 år, Ina Antonsen i 20 år og undertegnede i 2 

år. 

Ina har for øvrigt været med helt fra starten, så hun har også 25 års jubilæum, tillykke med det Ina. 

 

Vi har haft mange forskellige emner oppe: Lægdsruller, uægte børn, udvandrere, indvandrere, 

svenske aner, polske aner, gotisk skrift, skifteprotokoller, besøg på Rigsarkivet, Matrikelarkivet, 

Landsarkivet, Rosenborg slot, Gavnø slot og mange lokale arkiver og nogen kirker fra vores egn. 

Jeg kunne blive ved i en uendelighed. 

 

Grunden til vi skiftede navn, var at der jo ikke er nogen amter mere, så vi følte, vi måtte følge med 

tiden, men vi fik indføjet i vedtægterne, at det er den forening, der før hed ”Slægtshistorisk 

Forening for Storstrøms Amt”, så er folk forhåbentlig ikke i tvivl om hvem vi er. 

 

Vi bliver ved forhåbentlig 25 år endnu, vi håber der kommer nogen flere medlemmer og måske 

nogen yngre, da der jo er flere yngre, der er begyndt at slægtsforske 

Nu vil jeg slutte denne tale, og jeg håber vi får en hyggelig eftermiddag. 



Medlemsaften 
 

Sæsonens sidste begivenhed var et besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster, som lidt endnu 

har til huse i det gamle kommunalhus i Vålse.  

9 medlemmer havde den 15. april fundet vej til arkivet. Vi fik en fin gennemgang af, hvad de har af 

arkivalier. Bagefter var der mulighed for at få hjælp, hvis man havde aner i det område. Det var der 

flere, der benyttede sig af, så tiden fløj af sted. 

 

 

 

 
 

Kommunalhuset i Vålse bygget 1842  

 

 
 

Medlemsrubrik 
 
 

Således fandt jeg mine Norske aner. 
                                         
Min 3. tipoldefar Jørgen Rasmussen får 1. maj 1806 fæstebrev udstedt af Henning Wichfeld på en gård fra 
Engestofte by under Engestofte Gods udflyttet bondegård. 
Jørgen Rasmussen er født i 1770.  
Den 3. oktober 1800 gifter han sig i Krønge med Inger Hansdatter født 1779 i Hunseby . 
 
Deres søn, min 2. tipoldefar, Rasmus Jørgensen er født 18. juni 1806 i Engestofte. Den 5. januar 1827 gifter 
han sig i Engestofte med Karen Hansdatter født 14. august 1803 i Forneby. 
 
Deres søn, min tipoldefar, Hans Rasmussen er født 7. April 1827 i Forneby. Den 15. April 1853 gifter han sig i 
Våbensted med Karen Larsdatter født 26. 
januar 1826 i Krårup. 
Han frikøber gården i 1853 for 4200 rigsdaler i sølv, og er ikke længere fæstebonde. 



Hans Rasmussen var med i den Dansk-Tyske krig i 1864 ved Dybbøl i Sønderjylland. Han blev såret, men det 
fortælles, at kuglen ramte hans urkapsel, og at han derved reddede livet. Men måske har krigen alligevel 
medvirket til, at han døde kort efter i 1865. 
  
Deres søn, min oldefar, Jørgen Rasmussen er født 24. april 1863 i Engestofte. I 1887 gifter han sig med 
Johanne Nielsine Larsen født 18. april 1869 i Kærstrup. 
  
Deres søn, min farfar, Hans Axel Rasmussen er født 24. august 1892 i Sløsse. Den 19. september 1914 gifter 
han sig i Bergen, Norge med Anna Dorthea Nilsen født 24. august 1894 i Bergen. 
Anna Dorthea Nilsen, min farmor, dør 25. marts 1923 kun 29 år gammel, men når at få 4 drenge, hvoraf 
min far Arthur Jørgen Rasmussen er den 
ældste, født 13. marts 1915 i Bergen. Han dør ved en arbejdsulykke på Holeby sukkerfabrik. 
 
 

 
 

Anna Dortea Nilsens bedsteforældre 

 
I januar 2006 fandt jeg på DIS- Norge, Anna Dortea Nilsens forældre og søskende. Hendes far Johannes Olai 
Nilsen er født 20. juli 1856 i Gangstø, han var skomagersvend og opsynsmand ved Bergens Museum. Den 4. 
december 1881 gifter han sig i Bergen med Kari Henriksdotter Håkonsen født 30. juli 1859 i Lærdal.  
  
Jeg forespurgte, om nogen havde kendskab til slægten og blev 3 år efter, i juledagene 2008, ringet op af 
Hans Gangstø, Haugesund, Norge. Han havde slægtsforsket i mange år og var i familie med Anna Dorthea 
Nilsen. Han manglede den danske gren i familien, som længe havde været et mysterium for ham. Det 
kunne jeg så hjælpe ham med, hvorefter han sendte mig et digert værk på 105 maskinskrevne A4 sider, 16 
generationer tilbage i tiden til år 1280.                                     
  
Maj 2009 
Hans Kjeld Boesen 

 

 
 

LANDSARKIVET I ODENSE! 

 

Har du aner på Fyn og brug for at besøge landsarkivet i Odense, men ikke rigtig kan få taget dig 

sammen til at komme af sted, så tilbyder Inger G. Rasmussen at tage med interesserede derover.  

Kontakt Inger for at finde et tidspunkt, der kan passe alle! 



Formandens beretning 2008 – 2009. 
 
 

I marts efter generalforsamlingen, havde vi foredrag ved Heidi Pfeffer, emnet var de forskellige 

typer af Kommunearkiver, der fortæller historie i protokollerne om ægteskaber, børn født udenfor 

ægteskab, skoleprotokoller og meget mere. Det var et meget spændende foredrag. 

I september havde vi 2 af foreningens egne medlemmer, Lisbeth Christensen og Inger G. 

Rasmussen, til at fortælle om gotisk skrift, hjælp til selvhjælp. Et rigtig godt møde. 

 

I forbindelse med mødet, var der enighed om at oprette en studiekreds om gotisk skrift, den har kørt 

3. onsdag hver måned gennem hele sæsonen.  

 

I oktober havde vi besøg af seniorforsker ved Aalborg Stadsarkiv Henning Bender. Foredraget hed: 

”På sporet af de danske udvandrere”. Om udvandringen til USA, Canada, Australien og 

Sydamerika, med særligt henblik på Lolland-Falster. Der var mange fremmødte. Det var også rigtig 

spændende. 

 

Så i november havde vi tur til Landsarkivet. Vi var 12 personer fra foreningen der tog toget til 

København en lørdag morgen. Efter indskrivningen gik vi hver især i gang med at lede efter aner, se 

i skifteprotokoller m.m. Vi fik vist alle nogen med hjem. Det var en rigtig god tur  

Så er vi nået til januar 09. Det havde vi foreningens eget medlem Kaj Dreier. Han fortalte om 

Radarstationen på Gedser Odde, der led en sørgelig skæbne ved at blive revet ned i 2007, trods 

ihærdige forsøg på at bevare det. Endnu et spændende foredrag. 

Interessen var stor, da vi i februar havde foredrag igen af 2 af foreningens egne medlemmer Lisbeth 

Christensen og Inger G. Rasmussen. Denne gang om Skifter – og hvordan man kan bruge dem i 

slægtsforskningen. Et godt skifte indeholder en guldgruppe af informationer, der tillader os at 

komme tæt på vores aner. Igen et meget spændende foredrag. 

 

Tak til medlemmerne for god opbakning og godt fremmøde også tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde.  

 

Håber samarbejdet bliver lige så godt i næste sæson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Regnskab 2008. 
 
 
 

 


