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Lolland-Falster	2015	er	udkommet	

Spektakulæere	fund	af	sølv	på	Fejø,	en	stridbar	købmand	i	Nakskov	og	historien	om	
Storstrømsbroen	er	blot	nogle	af	de	mange	spændende	artikler,	som	præsenteres	i	Lolland-
Falster	2015	–	årbogen	fra	Lolland-Falsters	historiske	Samfund.	

Forårets	fantastiske	fund	på	Knuthenborg	af	et	ukendt	H.C.	Andersen-manuskript	til	eventyret	
Psychen,	bliver	behandlet	af	de	førende	H.C.	Andersen-eksperter	Johs.	Nørregaard	Frandsen	
og	Ejnar	Stig	Askgaard.	I	artiklen	”H.C. Andersens ”Psychen” på Knuthenborg: Historien om et 
fund og dets betydning” gennemgår de fundet, der betragtes som et ”missing link” mellem den 
eksisterende kladde til eventyret og det trykte manuskript fra 1861.  

Fugleflugtslinjen er den populære betegnelse for den direkte forbindelse for trafikken fra Stockholm 
over København og Hamburg til Paris. Etnolog Berit Stage beretter om Fugleflugtslinjens historie, 
der startede i 1864.  Betegnelsen Fugleflugtslinjen er siden 1963 ofte, særligt lokalt, blevet brugt 
om selve færgeruten mellem Rødby og Puttgarten, men omfatter langt større vejanlæg.  
Historiker	Nils	Aage	Jensen	fortæller	i	artiklen	om	Storstrømsbroen,	der	er	en	del	af	
Fugleflugtslinjen,	men	har	sin	egen	spændende	historie.	Broen	blev	bygget	i	1937	og	var	i	
mange	år	Europas	længste.	Under	2.	verdenskrig	spillede	Storstrømsbroen	en	vigtig	rolle	for	
den	tyske	besættelsesmagt.		

Trusler, injurier, vold, attentatforsøg, bedrageri, angiveri og mange andre lidet flatterende 
handlinger stod købmand C. P. J. Fogh i Nakskov utallige gange anklaget for i første halvdel af 
1800-tallet. Arkivar Peter Heiberg fortæller historien om en meget usædvanlig person i artiklen 
”Den stridbare købmand fra Nakskov”. 	

I	denne	tid	strømmer	flygtninge	fra	krigsplagede	områder	til	Europa,	og	Danmark	er	pludselig	
en	del	af	en	enorm	menneskevandring.	Det	er	nok	de	færreste	der	i	dag	kan	huske,	at	tyske	
flytgninge	i	1945	strømmede	til	Danmark	oven	på	Tysklands	kollaps.	Historiker	Jan	Bodholdt	
har	undersøgt	historien	og	beretter	i	artiklen	”De	tyske	flygtninge	på	Lolland-Falster	i	1945-
47”	om,	hvordan	vi	dengang	behandlede	flygtningene	i	f.eks.	Hasselølejren.	

Kan	man	virkelig	opklare	et	mord	efter	mere	end	150	år?	Forfatteren	Helene	Strange	forsøgte	
i	hvert	fald	meget	ihærdigt,	at	frikende	præstedatteren	Jomfru	Mossin,	der	i	1756	blev	
halshugget	for	et	giftmord	på	sin	forlovede.	Folke	mente	siden,	at	Jomfru	Mossin	måske	var	
udskyldigt	dømt,	og	historiker	Lene	Vinter	Andersen	beretter	i	artiklen	”Den	uskyldige	



præstedatter	fra	Gunslev”	om	Helene	Stranges	mange	teorier	og	forsøg	på	finde	den	rigtige	
morder.	

En weekend i foråret 2015 havde en gruppe entusiastiske amatørarkæologer udstyret med 
metaldetektorer sat hinanden stævne på Fejø. Inden weekenden var omme, havde detektorfolkene 
afdækket seks sølvbægre samt en række fragmenter fra yderligere et eller to bægre. Arkæologerne 
Kasper Høhling Søsted og Anders Rasmussen fortæller i artiklen ” Fejøbægrene – en hyldest til 
detektorfolket!” om fundet, som skønnes at høre sammen med det store Fejøbæger, der blev fundet i 
1873.	
 
Kampen for kvinders valgret startede i 1871 med stiftelsen af Dansk Kvindesamfund. Blandt de 
drivende kræfter i denne proces var Astrid Stampe Feddersen, der ydede en stor indsats som 
fødselshjælper for kvindesagen på Lolland-Falster. Jytte Larsen og Jytte Nielsen fra KVINFO 
fortæller i artiklen ”Vor moder Fru Stampe Feddersen” om Lolland-Falsters bidrag til kampen, der 
kulminerede i 1915 med loven om lige og almindelig valgret.  
 
På Reventlow-museet Pederstrup på Lolland står der et cembalo signeret ”Moritz Georg Moshack, 
Kopenhagen 1770”. Musikinstrumentet har været i Museum Lolland-Falsters varetægt siden 
1950'erne, hvor det blev fundet på loftet af Katedralskolen i Nykøbing F. Cembaloet er, udover at 
have en spændende og usædvanlig historie, intet mindre end et af museets klenodier, da der er tale 
om det eneste danskbyggede cembalo fra 1700-tallet. Cembalobygger Erik Kristiansen undersøger 
instrumentet nærmere i artiklen ” Et cembalo af Moshack på Pederstrup”. 

Årbogen afsluttes med ”Mediehøsten 2014” af bibliotekarerne Dorte Tissot Hansen og Erik Elkjær 
Koch. Mediehøsten er en bibliografi over lokalhistoriske udgivelser om Lolland-Falster-egnen i 
2014, og det eneste sted, hvor der findes et samlet indtryk af den store mængde artikler og bøger, 
der udgives om Lolland-Falsters historie. 
 
Lolland-Falster	2015	kan	købes	i	landsdelens	boghandlere	eller	direkte	hos	Lolland-Falsters	
historiske	Samfund	på	www.lfhs.dk		
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