
 

 

Lolland-Falsters Historiske Samfund 
 

Arrangementer 2011 

 

Årsmødet afholdes den 12. april 2011 kl. 19.00 
på Højmølle kro, Nykøbingvej 112, 4863 Eskilstrup. 

  
 
Aftenen indledes med et foredrag ved lektor ph.d. Søren Kolstrup, Maribo.  

Foredragets titel er "Polske stemmer" og vil tage udgangspunkt i hans seneste bog om  
den polske indvandring til Danmark og efterkommerne af de første indvandrere. 
 
Der kan købes kaffe og kage for 50 kr. pr. person. 

Efter foredrag og kaffe afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden Ole Munksgaard 
3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
5. Drøftelse af fremtidig virksomhed 
6. Valg af: 

3 bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
Heidi Pfeffer, Hans Christian Bentsen og Kim Hansen 
1 bestyrelsessuppleant – på valg er: 
Ove Nielsen 
1 Revisor – på valg er: 
Bent Munck Hansen 
1 Revisorsuppleant – på valg er: 
Flemming Müthel Olsen 
 

7. Eventuelt 

 



Mandag den 28. februar kl. 19 – Foredrag 

En fortælling om 5 lollandske adelskvinders skæbne. 

I samarbejde med Bevaringsforeningen Sydlollands Kulturminder inviterer vi til 
foredrag ved byrådsmedlem, cand. Jur. Marie Louise Friderichsen, Gammelgaard, der 
vil fortælle om fem forskellige kvindeskæbner tilknyttet lollandske herregårde fra 
1600 tallet til nutid, nogle kendte, andre mindre kendte. Vi skal bl.a. høre om Marie 
Grubbe, adelsfrue på Gammelgård, senere færgekone ved Grønsund og Monica 
Wichfeld, Engestofte, modstandskvinde under anden verdenskrig, arresteret af 
tyskerne og dødsdømt, benådet og overført til tysk fængsel, hvor hun døde i februar 
1945. 
De levede i fem forskellige århundreder og havde derfor meget forskellige muligheder 
og forudsætninger og alle var de hver på deres måde stærke kvinder, der prægede 
deres samtid. 
Sted: Festsalen på K H Kofoedsvej 16 i Rødbyhavn 
Pris: 25 kr.  
Tilmelding ikke nødvendig. 
 
 
 
 
 
 
Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.00-20.45 - Foredrag 
 
Vækkelse på Lolland. Gudelige forsamlinger i Vesterborg og Birket Sogne 
1835 – 1840 v/lektor Johnni Olsen, UCSJ, Nykøbing F. 
 
Foredraget behandler et særligt kapitel i det religiøse liv på Lolland. I store dele af det 
øvrige land fandt vækkelser sted i første halvdel af 1800-tallet. Men på Lolland-Falster 
finder vi kun én vækkelse, der kan tiltrække sig opmærksomhed. I Vesterborg og 
Birket Sogne stod sognepræsten Lars Nannestad Boisen for en vækkelse, der førte til 
en retssag mod ham med forbud mod at fortsætte de forsamlingsmøder, som han 
havde igangsat og i en årrække stod som hovedkraften bag.  

Vækkelserne har deres udspring i et opgør med den etablerede kirkes rationalistiske 
forståelse af kristendommen. Inspireret af pietismen opstår mange steder en 
modstand mod rationalismen. Vækkelserne er ofte domineret af lægmænd, men 
efterhånden engagerer en række teologisk uddannede præster sig i kampen mod 
rationalismen. Lars Nannestad Boisen er et udtryk for denne udvikling. Dermed 
fremtræder et miniature-billede af modsætningerne i Danmark, herunder den 
modstand som vækkelserne møder fra det etablerede samfund. 

Sted: Museum Lolland-Falster, Banegårdspladsen, Maribo. 
Pris: 30 kr. 
Tilmelding senest 8. marts til Kim Hansen på tlf. 54 82 35 33/20 14 85 33  
eller mail kimh@tdcadsl.dk 
 



Lørdag den 20. august - Bustur på Sydlolland 

Vi kører en tur i området øst for Rødbyhavn, hvor der om nogle år vil ske store 
landskabsmæssige ændringer, når byggeriet af den faste forbindelse over eller under 
Femern Bælt påbegyndes. 
Vi besøger gården Saksfjed hvor vi skal høre historie om stormflod og 
brandkatastrofe.  
Herefter køres til det særprægede klitområde ved Brunddragene hvor vi har nogle af 
Sydlollands ældste sommerhuse, og her har vi også udsigten ud mod den nu nedlagte 
Hyllekrog fyr, og ud mod de 90 vindmøller i ”Rødsand 2”, der er en af Danmarks 
største havvindmølleparker. 
 

 

Vi fortsætter til Billitse mølle pumpestation, hvor den nuværende pumpestation er 
opført i 1954, men der er stadig bygninger fra tidligere anlæg idet den første 
pumpestation blev bygget da området blev tørlagt efter digebyggeriet i midten af 
1870erne. 

Vi besøger også en af de mindre havne i området, hvor fritidsfiskere har afløst tidlige 
tiders erhvervsfiskere.  

Turen arrangeres i samarbejde med Bevaringsforeningen Sydlollands 
Kulturminder.  
Mødested er: Rødby/Holeby Lokalhistoriske Arkiv, Kirkeallé 1, Rødby 
kl. 13.00 
Pris 60 kr. 
Tilmelding senest 15. august til formanden for Bevaringsforeningen 
Sydlollands Kulturminder Poul Rasmussen tlf. 54 60 20 42. 
 



Lørdag den 17. september 2011 kl. 13.00-16.30 - Tur i egne biler. 
Befæstningsanlæg og ruiner på Nordfalster. 
 
I samarbejde med museumsinspektør Leif Plith Lauritsen, Museum Lolland-Falster, 
inviterer Lolland Falsters Historiske Samfund på en rundtur på Nordfalster for at se på 
udvalgte borgbanker og befæstningsanlæg. 
 
Turen vil både i tid og geografi strække sig vidt.  
 
Befæstningernes anlægsperiode strækker sig fra før middelalderen og frem til 1800-
tallet. Vi starter i Nørre Alslev, hvorefter vi bl.a. vil køre rundt og se 5-6 steder med 
så forskellige befæstninger som ”skansen” nord for Hestehovedet i Østerskov, over 
Bønnet slotsruin til den nu næsten forsvundne Egense borg ved Vålse vig. 
  
Under turen vil der også være mulighed for at diskutere f.eks. hvad der bør bevares, 
og hvornår man kan kalde noget et befæstningsanlæg eller ej.  
 
Turen vil slutte, hvor den startede, nemlig hos den kendte madhistoriker Bi Skaarup, 
hvor der vil være dækket op til en kop kaffe og et stykke historisk kage samt 
fortælling. 
Husk fornuftigt fodtøj og godt humør. 
  
 
Mødested: Bi Skaarup Ulriksdalsvej 16, 4840 Nørre Alslev 
Pris inkl. kaffe og kage 60 kr. 
Tilmelding senest 12. september til Kim Hansen på tlf. 54 82 35 33/ 
20 14 85 33 eller mail kimh@tdcadsl.dk 
 
 
 


