
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Birgittinerklostret i Maribo. Foto: Ingrid Fotografi for LFHS 

 
 

Lolland-Falsters Historiske Samfund 
 

Program 2016 

 
 

 

 



Årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund afholdes  
torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00 

på Café Lysemose, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo. 
  

Aftenens foredrag handler om birgittinerne, klosteret og Maribos grundlæggelse. Oplægsholder er 
tidl. museumsinspektør Thomas W. Lassen.  Se en nærmere beskrivelse af foredraget længere inde i 
programmet.  

Efter foredrag og kaffe, som Lolland-Falsters Historiske Samfund er vært ved, 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: 

4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
Ole Munksgaard, Palle Sørensen, Inge Hedal og Ina Antonsen. Ina Antonsen genopstiller 
ikke. Bestyrelsen foreslår, at suppleant Jan Bodholdt indtræder som ordinært medlem. 

1 bestyrelsessuppleant – på valg er:  
Jan Bodholdt, der stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem. Der skal derfor vælges en ny 
bestyrelsessuppleant. 
 
1 Revisor – på valg er: 
Henning Bjørn, der genopstiller 
 
1 Revisorsuppleant – på valg er: 
Fritz Jensen, der ikke genopstiller 

7. Eventuelt 

 

Følg med på www.lfhs.dk og www.facebook.com/lfhistorie, hvis du er interesseret i foreningens 
arbejde eller at få nyheder og information om arrangementer, der ikke fremgår af programmet. 
 

 

 

http://www.lfhs.dk/
http://www.facebook.com/lfhistorie


25. november 2015: 
Helene Strange – fra gårdsmandsdatter til populær forfatter og 
præsentation af årbog 2015 
 
Gå ikke glip af præsentationen af Lolland-Falster 2015, når redaktøren, Heidi Pfeffer, fortæller om 
artiklerne i den netop udkomne bog. Emnerne spænder bl.a. over tyske flygtninge på Lolland-
Falster 1945-57, fugleflugtslinjen, Helene Strange og H. C. Andersens nyfundne manuskript på 
Knuthenborg.     
 
Efter præsentationen af årbogen byder samfundet på et spændende foredrag om netop Helene 
Strange (1874-1943), som i dag nok mest er kendt for sine romaner om bondeslægterne Prier og 
Sværke. Helene Strange yndede også selv at fremtræde som en traditionel falstersk bondekone 
iklædt en 100 år gammel nordfalstersk folkedragt.  
 
Bag hendes traditionelle udseende gemte sig imidlertid en stærk personlighed, som turde bryde 
rammerne for, hvad gårdmandsdøtre kunne opnå. Trods sin begrænsede skolegang blev Helene 
Strange en af de få kvinder i samtiden, der kunne leve af at være forfatter og foredragsholder. I 
foredraget vil foredragsholderen dykke ned i denne fascinerende falstrings liv og virke. 
 
Foredragsholder er cand.mag. Lene Vinther Andersen, arkivar ved Dansk Folkemindesamling ved 
Det Kongelige Bibliotek. 
 
 
Tid & Sted: Onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00 på Restaurant Sukkertoppen, Nykøbingvej 76, 
4990 Sakskøbing. 
Pris: Gratis for medlemmer og ikke-medlemmer 
Tilmelding: Ingen 
 
 
7. marts 2016:  
H.C. Andersens manuskript til ”Psychen” på Knuthenborg 
 
At finde et hidtil ukendt manuskript af H.C. Andersen er en begivenhed, der ikke indtræffer hver 
dag. Faktisk regnede forskerne ikke med, at der endnu her i 2015 fandtes håndskrifter eller 
manuskripter af H.C. Andersen. Men det gjorde der – på Knuthenborg! 

Johs. Nørregaard Frandsen, professor ved Institut for Kulturvidenskaber og centerleder ved H.C. 
Andersen Centret, Syddansk Universitet, fortæller om fundet og dets betydning samt om dets vej til 
Knuthenborg. Johs. Nørregaard Frandsen har sammen med Ejnar Stig Askgaard fra H.C. Andersens 
Hus i øvrigt skrevet en artikel i Lolland-Falster 2015 om netop dette manuskript. 
 
 
Tid & Sted: Mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00 i Auditoriet, Nakskov Uddannelsescenter, Søvej 6, 
4900 Nakskov. 
Pris: 40 kr. for medlemmer; 80 kr. for ikke-medlemmer 
Tilmelding: Ingen 



28. april 2016: 
Årsmøde i Lolland-Falsters Historiske Samfund.  
Birgittinerne, klosteret og Maribos grundlæggelse 
 
Med anledning i 600-året for Maribos grundlæggelse som købstad beretter tidligere 
museumsinspektør Thomas W. Lassen om birgittinerklosteret, der blev altafgørende for byens 
tidligste historie, og byplanens og Domkirkens udformning. Det var klosteret, der gav byen sin 
stadsret med detaljerede bestemmelser for bysamfundets struktur og handel og for interaktionen 
mellem byen og klosteret i middelalderen. 
 
Efter foredrag og kaffe, som Lolland-Falsters Historiske Samfund er vært ved, afholdes ordinær 
generalforsamling. 
 
 
Tid & sted: Torsdag den 28. april kl. 19.00 på Café Lysemose, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo. 
Pris: Gratis for Historisk Samfunds medlemmer. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Deltagelse i årsmødet kræver medlemskab af Historisk Samfund. 
 
 
28. maj 2016:  
Tur på Nakskov Fjord 
 
På baggrund af Nordea-fondens donation på 18 mio. kr. til fremme af Sydhavsøernes natur – 
Nakskov Fjord, Maribosøerne og Guldborgsund – indbyder vi til en tur på Nakskov Fjord, der ikke 
blot er en perle i naturmæssig forstand, men også en perle i historisk forstand. 

På turen aflægger vi besøg på Slotø, hvor kong Hans omkring 1510 anlagde et befæstet skibsværk, 
Engelsborg. Vi ser ruinerne af det gamle skibsværft og får historien om dets virke og strategiske 
betydning for flådemagten i 1500-1600-tallet. 

Fra Slotø sejler vi videre forbi Vejlø og frem til Enehøje. Ud over at rumme en meget varieret natur 
er Enehøje mest kendt via polarforskeren Peter Freuchen. Enehøje kaldes også Peter Freuchens Ø, 
da den berømte Grønlandsfarer boede på øen fra 1926 til 1940. Der findes mange underholdende 
historier om hans liv på Enehøje. Som et vidnesbyrd om Peter Freuchens ophold ses hans 
koboltfarvede hus samt på det højeste punkt hans hvalkæbelysthus. 

Turens sidste besøg gælder Lollands Albue, der første gang nævnes i hanseatiske kilder i 1416; altså 
for netop 600 år siden. Vi får historien om Albuens betydning gennem tiderne, herunder ikke 
mindst dets betydning som flådehavn og i henseende til handels-, fiskeri- og markedsaktiviteter på 
stedet. Efter besøget på Albuen sejles der direkte tilbage til Nakskov.  
 
 
Tid & sted: Lørdag den 28. maj 2016 kl. 13.00-17.30 ved Postbåden, Havegade 27, 4900 Nakskov. 
Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer ved max 30 deltagere. Ved et 
deltagerantal på mellem 13 og 20 personer vil prisen være hhv. 230 kr. og 280 kr. 
Tilmelding: Senest 1. april 2016 på www.lfhs.dk.  

http://www.lfhs.dk/

