
Program 2016 - 2017 

Foto: Middelaldercentret 



2 

Årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund afholdes 
torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00 

på Café Lysemose, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo. 

Aftenen indledes med et foredrag. 

Vi har flere emner i spil, men vi lægger os fast på emnet inden årsmødet. Derfor anbefaler vi, at I 
holder øje med vores hjemmeside www.lfhs.dk eller på www.facebook.com/lfhistorie . 

Vi anbefaler også, at I tilmelder jer mailinglisten øverst på vores hjemmeside, således at vi altid 
hurtigt og nemt kan nå jer. 

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:

3 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Heidi Pfeffer, Kim Hansen og Christian Frederiksen

1 bestyrelsessuppleant – på valg er:
Hans Christian Bentsen

1 Revisor – på valg er:
Bent Munck Hansen

1 Revisorsuppleant – på valg er:
Steen Aarup

7. Eventuelt

For at kunne tilbyde så aktuelle arrangementer som muligt, har vi i dette program bevidst ”kun” 
planlagt arrangementer frem til april 2017. 

Følg med på www.lfhs.dk og www.facebook.com/lfhistorie, hvis du vil opdateres om ikke-
planlagte arrangementer i Historisk Samfund. 

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


3 

29. november 2016:
Præsentation af Årbog 2016 og foredrag Handel og søfart på Vestlolland 
1200 til 1660

Stift nærmere kendskab med Lolland-Falster 2016, når redaktøren, Heidi Pfeffer, fortæller om artiklerne i 
den netop udkomne bog. Emnerne spænder vidt og beskæftiger sig med det kongelige besøg på Lolland-
Falster i 1843, hvor Christian VIII inspicerede alt fra brandsprøjter til havnekajer og mødte folket i en 
brydningstid.  

Historien om Den Kolde Krigs betydning for Marinestationen på Gedser Odde rummer masser af spændende 
historie fra en ikke særlig fjern fortid, og en artikel om handel og søfarts betydning for Vestlolland i 
middelalderen sætter fokus på den store samhandel med lande og byer omkring Østersøen.  

For første gang er bygningshistorien omkring det kendte Czarens Hus i Nykøbing blevet undersøgt, og de 
interessante resultater præsenteres i årbogen. Der er også nyt fra Skt. Nikolaj kirke i Nakskov, hvor historien 
bag tre spændende stykker kirkeinventar undersøges. I Middelalderen flyttede landsbyerne rundt i 
landskabet og det eksemplificeres med en undersøgelse af Vejlebys historie.  

Folketidendes redaktør Sophus Claussen var også en kendt digter, og hans værker præsenteres nærmere 
sammen med historien om hans liv. Endelig bringer årbogen Mediehøsten 2015, der er en oversigt over de 
mange artikler og bøger, der er udkommet med relation til Lolland-Falster. 

Aftenen byder også på et foredrag af formanden for Historisk Samfund, cand.mag. Ole Munksgaard. 
Nakskov, der netop her i år, har fejret 750 års byjubilæum, var i slutningen af 1500-tallet og 1600-tallets 
begyndelse en af landets mest skatteydende købstæder. Desuden havde byen i første halvdel af 1600-tallet 
udviklet sig til en fæstningsby med volde, grave og forskellige former for bastioner og fortifikationsværker. 
Men hvad var det, som havde bragt byen frem til denne betydningsfulde position? 

Dette spørgsmål vil foredragsholderen prøve at give et svar på. Byens og Vestlollands handel og søfart i 
perioden mellem ca. 1250 og 1660 vil derfor udgøre det centrale omdrejningscentrum i dette foredrag og 
blive nærmere analyseret. Vægten vil blive lagt på relationerne mellem oplandet, Nakskov og såvel det 
lokale som det internationale marked, herunder ikke mindst hansebyernes betydning for områdets vækst og 
økonomi samt disse byers betydning for og påvirkning af den kulturelle udvikling. 

Hvilket varesortiment var der tale om, og hvordan og på hvilken måde transporteredes varerne fra 
producent og til forbruger? Hvem eller hvilke byer blev centrale samhandelspartnere gennem perioden? 
Hvilken handelslovgivning var gældende, og hvordan forsøgte købmænd og bønder at omgås lovgivningen, 
så man kunne undgå at betale told og afgifter? Og på hvilken måde afspejler de tætte handelsforbindelser 
med udlandet sig den dag i blandt andet områdets kirkearkitektur og noget så gængs som folks efternavne? 

Tid & Sted: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 på Café Lysemose, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo. 
Pris: Gratis for medlemmer; 50 kr. for ikke-medlemmer. Årbøger sælges for 200 kr. 
Tilmelding: Ingen 
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28. januar 2017:
Sydfronten – Lolland-Falster under Den Kolde Krig 

Gennem to generationer – fra 2. Verdenskrigs afslutning i 1945 til Berlinmurens fald i 1989 – var verden delt 
i to. Den Kolde Krig delte Europa mellem øst og vest politisk, økonomisk, socialt og ikke mindst militært. I 
midten lå Lolland-Falster med en udsat strategisk placering mellem NATO i vest og Warszawapagten i øst. 

I sit foredrag kommer overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigsmuseum Stevnsfort rundt om 
Lollands og Falsters udsatte militære placering i hele perioden, og hvordan man fra begge sider forberedte 
sig på en krig, som ville være rullet hen over øerne.  

Foredraget vil blandt komme ind på de forsvarsplaner og byggerier, som man fra NATO’s side havde som en 
del af det militære beredskab i både fredstid og i tilfælde af en krig. Thomas Tram Pedersen har gennem 
mange år beskæftiget sig med Den Kolde Krig som overinspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort og som 
konsulent for Kulturstyrelsen og flere udenlandske myndigheder. 

Tid & sted: Lørdag den 28. januar 2017 kl. 14.00 i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo. 
Pris: 50 kr. for medlemmer; 100 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding: Mandag den 20. januar 2017 på www.lfhs.dk.  

25. marts 2017:
Danmark og Lolland-Falster på vippen – om regionale identiteter
Regioner og regionale perspektiver spiller en underordnet rolle i danmarkshistorien. Det er uvant at rette 
blikket mod enkelte landsdeles plads i helheden og mod den dynamik, der har ændret indre balancer 
gennem tiden.  

Den danske stats historie lader sig læse som en lang kamp mod regionale identiteter, som mest opfattes som 
trusler mod enheden og ikke som elementer af den.  

Lolland-Falster udgør en del af Danmark, der ikke kan siges at indtage en fremtrædende rolle hverken i 
historien eller i den aktuelle debat. Udgør øerne overhovedet en region, og hvad er deres plads på et 
danmarkskort under hastig forandring? 

Disse spændende spørgsmål vil professor, dr. phil. og leder af Center for Grænseregionsforskning 
ved Syddansk Universitet Steen Bo Frandsen belyse, når han besøger os. 

Tid & sted: Lørdag den 25. marts 2017, kl. 14.00 i Nakskov Uddannelsescenter, Søvej 6, 4900 
Nakskov. Afsnit 4, lokale 426. 
Pris: 50 kr. for medlemmer; 100 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding: Ingen 

http://www.lfhs.dk/
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27. april 2017:
Årsmøde i Lolland-Falsters Historiske Samfund 
Aftenen indledes med et foredrag. 

Historisk Samfund har flere emner i spil, men vi har endnu ikke lagt os fast på et. Vi anbefaler 
derfor, at I holder øje med vores hjemmeside www.lfhs.dk eller på www.facebook.com/lfhistorie . 

Vi anbefaler også, at I tilmelder jer mailinglisten øverst på vores hjemmeside, således at vi altid 
hurtigt og nemt kan nå jer med informationer om aktuelle arrangementer. 

Efter foredrag og kaffe, som Lolland-Falsters Historiske Samfund er vært ved, afholdes ordinær 
generalforsamling. 

Tid & sted: Torsdag den 27. april 2017, kl. 19.00 på Café Lysemose, Vestre Landevej 16, 4930 Maribo. 
Pris: Gratis for medlemmer; 50 kr. for ikke-medlemmer 
Tilmelding: Ingen 

http://www.lfhs.dk/
http://www.facebook.com/lfhistorie
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Lolland-Falsters Historiske Samfund – landsdelens historie siden 1912 

Mød os på hjemmeside og facebook 

www.lfhs.dk og www.facebook.com/lfhistorie 
 

 
 
 
 
Foto: Middelaldercentret     

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

