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9. februar 2019  
Foredragstitel Nakskov som fæstningsby 
Foredragsholder Museumsinspektør Bjørn Westerbeek Dahl 
Dato og tidspunkt Lørdag den 9. februar 2019 kl. 13.30  
Sted Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, Jernbanegade 8, 4900 Nakskov 
Deltagerbetaling 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer 
LFHS-ansvarlig Ole Munksgaard 
Pressetekst/beskrivelse Nakskov var som andre byer befæstet i ældre tid, men i løbet af 1500-tallet 

stillede det moderne artilleri nye fordringer til fæstningsværker, og 
byens volde og grave blev en brik i det landsdækkende forsvar.  
 
Foredragsholderen har et dybt kendskab til 1600-tallets danske 
fæstningsanlæg og har udgivet flere bøger herom, bl.a. om Nyborg, Fredericia 
og København.  
 
Han fortæller her ved hjælp af samtidige kort og tegninger historien om 
Nakskov fra midten af 1500-tallet over de storstilede planer for en større 
udbygning i 1660’erne frem til fæstningens endeligt i slutningen af 1600-tallet. 
Særligt vil fæstningens forhold under svenskekrigene blive nærmere omtalt. 
 
 

 

 

2. marts 2019  
Foredragstitel Modstandsaktioner på Lolland-Falster under besættelsen 
Foredragsholder Museumsformidler Anne Elmer, Museum Lolland-Falster 
Dato og tidspunkt Lørdag den 2. marts 2019 kl. 13.30 
Sted Hovedbiblioteket (Salen) i Nykøbing F., Rosenvænget 17, 1, 4800 Nykøbing F. 
Deltagerbetaling 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer 
LFHS-ansvarlig Christian Frederiksen 
Pressetekst/beskrivelse I dette foredrag fortæller museumsformidler Anne Elmer om udvalgte 

modstandsaktioner på Lolland-Falster under 2. verdenskrig.  
 
Der vil blive givet eksempler på sprængninger, skuddramaer, 
våbennedkastninger og tyske razziaer. Flere af eksemplerne vil blive belyst af 
indberetninger til et omfattende spionnetværk bland modstandsfolk i 
landsdelen.  
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26. marts 2019  
Foredragstitel Lokalbanerne på Lolland-Falster 
Foredragsholder Hans Chr. Bentsen 
Dato og tidspunkt Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00-21.00 
Sted Festsalen Rødbygård, K.H. Kofoedsvej 14, 4970 Rødby 
Deltagerbetaling 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer 
LFHS-ansvarlig Aksel Poulsen 
Pressetekst/beskrivelse Transport og infrastruktur har til alle tider været en forudsætning for 

udvikling. I starten måtte man gå rundt, så kom hestene og i 1825 kom den 
første jernbane i England. Siden kom bilen, cyklen og lastbiler. Også at sejle 
har haft betydning for samfærdslen. 
 
I dette foredrag hører vi om alle de lokalbaner, der har været på Lolland-
Falster. Lolland-Falster har, siden den første bane blev åbnet den 2. november 
1868 fra Qvades gård i Maribo til havnen i Bandholm, været præget af baner, 
som lå forholdsmæssigt tæt i landsdelen. En enkelt bane blev planlagt, men 
blev aldrig bygget. 
  
Hans Christian Bentzen vil føre os gennem historien om banerne med fokus 
på: hvorfor de blev bygget, hvor gik de fra og til og hvorfor blev de nedlagt. 
 
I dag er der kun DSB’s jernbane mellem Vordingborg og Rødby Færge og 
Lokaltogs bane mellem Nykøbing F. og Nakskov (”Lollandsbanen”) tilbage. 
 
 

 

30. april 2019  
Foredragstitel Årsmøde 2019 med foredrag 
Foredragsholder Meddeles senere 
Dato og tidspunkt Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 
Sted OBS – flyttet til Café Lysemose, Vestre Landevej 16 - 4930 Maribo 
Deltagerbetaling Gratis for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer. OBS! Kun medlemmer 

kan deltage i generalforsamlingen efter foredraget. 
LFHS-ansvarlig Kim Hansen 
Pressetekst/beskrivelse Samfundet afholder sin årlige generalforsamling, som indledes med et 

foredrag. 
 
Aftenen indledes med foredrag af ph.d. i historie Lars Christensen, der 
fortæller om Svenskekrigene på Lolland-Falster. Lars Christensen udgav i 
november 2018 den anmelderroste bestsellerbog ”Svenskekrigene 1657-60. 
Danmark på kanten af udslettelse”. Han vil i sit oplæg særligt fokusere på 
krigens hærgen på Lolland og Falster. 
 
Det er muligt for ikke-medlemmer at deltage under foredraget, mens det 
kræver medlemskab af samfundet at deltage i generalforsamlingen. 
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