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5. oktober 2017  
Foredragstitel ”Kæltringer, lusepustere og undermålere” 
Foredragsholder Asger Thomsen, lektor emeritus 
Dato og tidspunkt Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19 til 21 
Sted Nakskov Bibliotek, Søvej 8, 4900 Nakskov 
Deltagerbetaling 50 kr. pr. deltager, afvikles i samarbejde med Lolland-Bibliotekerne, 

Vestlollands Slægtsforskningsforening og Nakskov Lokalhistoriske Arkiv 
LFHS-ansvarlig Ole Munksgaard 
Pressetekst Kæltringer, lusepustere og undermålere 

Foredrag med billedshow om forbryderbanders hærgen og anden 
kriminalitet i Danmark i 1800-tallet, herunder Venslevbandens mord på en 
husmandsfamilie i Ejby i 1842 og Handskemagerbandens hærgen på 
Lolland på samme tid.  
 
De fleste danskere kender første halvdel af 1800-tallet som den højt 
besungne 
”Guldalder”, en blomstringstid for billedkunst og litteratur. 
 
I begyndelsen af perioden foregik også de store landboreformer, 
udskiftningen af landsbyjorder, fæstegodsets overgang til selveje samt 
gennemførelsen af Danmarks første egentlige almueskolelov. Men 
medaljen har en bagside. En stor gruppe af daglejere, husmænd, indsiddere, 
boligløse, tiggere, syge og handicappede udgjorde et fattigproletariat, som 
led ufatteligt ondt og var helt uden rettigheder og økonomiske midler. 
 
Et socialt bistandssystem af betydning havde endnu ikke set dagens lys. For 
overhovedet at overleve greb mange af disse mennesker derfor til grov 
kriminalitet. Det kunne lade sig gøre, fordi retsvæsenet her i enevældens 
sidste tid var ineffektivt og magtesløst, samtidig med at lovgivningen var 
utidssvarende og domfældelserne ofte urimeligt strenge og udelukkende 
havde præventive formål. 
 
Forbryderne optrådte over hele landet, både som enkeltpersoner og i større 
og mindre bander, som Handskemager-banden på Lolland, der blev 
optrevlet og hovedpersonerne fradømt livet i 1852. Inden da nåede banden 
at forøve hundredvis af mindre og større forbrydelser på Midt- og 
Nordvestlolland, som endte med at 44 personer blev dømt. 
 
I Dronninglund i Nordjylland tog befolkningen sagen i egen hånd og slog 
en bande, som bestod af en mor og hendes sønner, ihjel. I Hornsherred 
dræbte to unge karle en lille husmandsfamilie, og den efterfølgende 
efterforskning resulterede i, at ca. 40 personer fra samme landsby blev dømt 
og fremover blev kendte som ”Venslevrøverne”. 
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Denne sag, der benyttede forholdsvis moderne undersøgelsesmetoder, blev 
af den tilkaldte kommissionsdomstol, datidens rejsehold, senere beskrevet i 
en tyk bog til brug i undervisningen af kommende jurister. 
 
Dertil kom de mange individuelle forbrydere, hvoraf de mest kendte er Ole 
Kollerød, Anders Sællænder og Balle Lars. 
Men hvem var forbryderne som personer, hvordan kom de ind på den 
kriminelle løbebane, og hvad var samfundets holdning til deres gerninger? 
 
 

 
20. november 
2017 

 

Foredragstitel Præsentation af årbog – derefter foredraget ”Lolland-Falster, Vordingborg 
og korstogene - hvad kilderne beretter om regionens rolle i venderkrige og 
korstog ca. 1100 - 1260” 

Foredragsholder Redaktør, cand.mag. Jan Bodholdt og lektor, ph.d. Johnny Grandjean 
Gøgsig Jakobsen 

Dato og tidspunkt Mandag den 20. november 2017 
Sted Restaurant Lysemose, Maribo 
Deltagerbetaling 50 kr. for medlemmer; 100 kr. for ikke-medlemmer (inkl. kaffe og kage) 
LFHS-ansvarlig Sonja Rasmussen 
Pressetekst Præsentation af årbog – samt foredrag om Lolland-Falster, 

Vordingborg og korstogene - regionens rolle i venderkrige og 
korstog ca. 1100 - 1260 
Mandag den 20. november 2017 kl. 19.00 indbyder Lolland-Falsters 
Historiske Samfund alle interesserede i områdets historie til en præsentation 
af Samfundets årbog for 2017. Arrangementet finder sted på Café 
Lysemose, Vestre Landevej 16, Maribo. 
 
Traditionen tro vil en række af årbogens forfattere i kort form præsentere 
deres artikler, der i år spænder vidt både geografisk og tidsmæssigt. 
 
Efter præsentationen vil en af bidragyderne til årbogen, lektor ved 
Københavns Universitet Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, der bor i 
Sakskøbing, nærmere præsentere sin artikel: ”Lolland-Falster, Vordingborg 
og korstogene - hvad kilderne beretter om regionens rolle i venderkrige og 
korstog ca. 1100 - 1260”.  
 
Ud over et kort sammendrag af artiklen vil der blive fokuseret på sporene 
fra venderkrige og korstog, bl.a. stednavne i regionen med mulige vendiske 
relationer og på det kortvarige dominikanerkloster i Vordingborg”.  
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25. januar 2018  
Foredragstitel ”Da den spanske syge rasede i Nakskov og på Lolland-Falster 1918-1920” 
Foredragsholder Hans Trier, speciallæge, cand.mag. 
Dato og tidspunkt Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19 til 21 
Sted Nakskov Bibliotek, Søvej 8, 4900 Nakskov 
Deltagerbetaling 50 kr. pr. deltager, afvikles i samarbejde med Lolland-Bibliotekerne, 

Folkeuniversitetet og Nakskov Lokalhistoriske Arkiv 
LFHS-ansvarlig Ole Munksgaard 
Pressetekst Da den spanske syge rasede på Lolland-Falster 1918-1920 

Den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918-20 - den spanske syge - 
kostede 
18.000 danskere livet. Den ramte Nakskov usædvanligt hårdt. Men byrådet 
og 
befolkningen tog udfordringen op. Der blev hurtigt etableret en række 
nødforanstaltninger, og borgerne meldte sig i stort tal som hjælpere.  
 
Foredraget kommer også ind på situationen andre steder på Lolland-Falster 
under epidemien. Det er baseret på blandt andet embedslægernes 
beretninger, de lokale aviser og øjenvidners erindringer. 
 

 
24. april 2018  
Foredragstitel ”Flygtninge eller blot tyskere?” – derefter Årsmøde 2018 
Foredragsholder Jan Krüger Bodholdt, cand.mag. 
Dato og tidspunkt Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19 til 21 
Sted Hotel Falster, Nykøbing F. 
Deltagerbetaling Gratis for medlemmer; 50 kr. for ikke-medlemmer 
LFHS-ansvarlig Christian Frederiksen 
Pressetekst Flygtninge eller blot tyskere? 

Tyske flygtninge på Lolland-Falster 1945 til 1947 
Da Danmark	i slutningen af 2. Verdenskrig pludseligt blev tilflugtssted for 
ca. 238.000 tyske flygtninge landede knap 8.000 af dem på Lolland-Falster. 
Der var ingen plan for, hvorledes man skulle administrere så store mængder 
flygtninge, og de blev indlogeret overalt, hvor man – ofte med tvang - 
kunne skaffe plads, hvilket medførte folkelige protester og krav om 
hjemsendelse.  

Da de danske myndigheder efter den 5. maj 1945 overtog ansvaret for de 
tyske flygtninge var det overordnede mål at isolerede dem fra den danske 
befolkning. Der blev oprettet flygtningelejre, hvor udgang ikke var tilladt, 
livet var hårdt og trivielt, og personlig identitet kunne være meget svær at 
bibeholde. I foredraget fortælles også om baggrunden for de danske 
myndigheders flygtningepolitik, samt især hvorfor man ikke gav 
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flygtningene den fornødne medicinske behandling, hvilket medførte en helt 
uacceptabel overdødelighed blandt flygtningebørnene. 

Efter foredraget afholder Samfundet årsmøde (generalforsamling), hvor 
medlemmer kan deltage. 

 
Opdateret 13-11-2017/Christian 


