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Forord

Svend Petersen: „Min lærertid på Sydfal
ster“ er godt 40 sider af hans samlede 
erindringer på 193 store håndskrevne bla
de, som blev til i 1901-02, da han var på 
vej til 80 år.

Svend Petersen er født på Kollerup 
mark ved Vejle den 21. januar 1824. For
ældrene havde først et gammelt hus med 
en jordlod på en halv snes tdr. land. Da 
der var en børneflok på 8, kunne der kun 
være små kår, og faderen måtte derfor 
også på anden måde søge at tjene penge. 
En tid drev han et ulovligt brændevins
brænderi og arbejdede som tækkemand.

Moderen var svagelig, men en dygtig 
og praktisk anlagt kvinde, som på en 
udmærket måde styrede den store børne
flok, medens manden var ude i en lang 
arbejdsdag. Svend Petersen mindes hen
de i smukke ord som en efter datidens 
begreber oplyst kvinde, der prægede bør
nenes karakter og gav dem gode sæder, 
ligesom hun var meget gudfrygtig. Svend 
Petersen havde da også lært at læse, in
den han begyndte at gå i en noget dårlig 
skole. Han måtte allerede som 10-årig ud 
for at tjene for at hjælpe til med hjem
mets underhold.

Svend Petersen gik ud af skolen med 
et godt skudsmål og var en begavet ung 
mand, der gerne ville nå videre.

Da seminariet i Jelling var opført i 
1840, var der tale om at søge optagelse, 
idet han kunne bo hjemme, men foræl

drene havde ikke råd til det. Svend Pe
tersen hjalp sin fader med tækkemands
arbejdet og blev 1846 soldat i Køben
havn, en tid, han ikke mindes med glæ
de på grund af den dårlige behandling, 
som soldaterne fik.

Svend Petersen blev udvalgt til konsta
bel, og under den første slesvigske krig 
var han korporal bag fronten.

1851 bliver Svend Petersen permitteret 
i Flensborg efter at have været inde i 
51/ år.

Med sine 28 år var Svend Petersen ble
vet for gammel til optagelse på seminari
um, men fik en aldersdispensation til Jel
ling seminarium. Han havde lagt lidt pen
ge til side under soldatertiden og lånte 
resten.

1853 blev han dimitteret som nr. 1 
med ug i dansk og karakteren: „Meget 
duelig“.

Svend Petersen tog til Slesvig, fordi 
hans forlovede var i Flensborg. Han blev 
hjælpelærer i Hyrup, en milsvej syd for 
Flensborg. Senere flyttede han til Kolle- 
by i Angel, men der var mange tyske 
familier og modstand mod det danske 
sprogs indførelse. Derfor søgte og fik han 
i foråret 1854 en stilling ved Byskolen i 
Korsør, men gav afkald herpå, da der 
var en dårlig aflønning. Svend Petersen 
kom derfor igen til Hyrup og senere og
så til Kolleby.

I 1855 var Svend Petersen blevet gift 



med sin forlovede, Christine Langmack, 
der var datter af en slagtermester i Flens
borg.

Da befolkningen var meget tysksindet 
og lønnen lille, begyndte Svend Petersen 
at søge stillinger i selve kongeriget, og 
det blev til en ledig stilling som skole
lærer og kirkesanger i Gedesby, hvor 
skolen havde lidt under en gammel læ
rers langvarige sygdom og død.

Svend Petersen havde nogle betænke
ligheder ved at overtage stillingen, idet 
kammeraterne i Angel fortalte, at det var 
nogle rene røvere, som boede på Gedser, 
og de plyndrede også skibbrudne søfolk. 
Desuden blev Svend Petersen også adva
ret mod „den lollandske feber“ som en 
ganske forfærdelig sygdom.

Hustruen ville dog gerne rejse med 
ham, men de blev dog enige om, at han 
skulle rejse alene, da det var midt om 
vinteren og svært at komme afsted med 
deres gods. Hustruen skulle derfor blive 
tilbage og afvente foråret.

Svend Petersen drog afsted med en bylt 
på nakken den 4. januar 1859 mod et 
ham fuldstændig ukendt sted langt væk.

Han rejste over Kiel med postdamper 
til Korsør og derfra med banen til Ring
sted. Derefter begyndte en besværlig rej
se med postvogne, hvilket tog tid.

Herefter begynder Svend Petersens egen 
skildring af de næsten 30 år på Sydfal
ster. Her oplevede han og familien den 
forfærdelige stormflod i november 1872, 
og allerede den 4. december samme år 
skrev han en udførlig beretning herom, 
hvilken naturlig hører med til de falster
ske erindringer.

Da Svend Petersen og hans hustru i 

1888 forlod Sydfalster på grund af sva
gelighed, rejste de til København. Her 
kom de til kræfter igen, og Svend Peter
sen kunne påtage sig et arbejde som un
dersøger i Københavns understøttelsesfor
ening.

Ved Svend Petersens 80 års fødselsdag 
i 1904 og ægteparrets guldbryllup i 1905 
kom der hilsener fra deres gamle venner 
på Sydfalster.

I 1912 døde hustruen, medens Svend 
Petersen levede til den 8. april 1917 og 
blev 93 år gammel.

Efterkommerne i familien sætter stadig 
Svend Petersens minde højt, og der er 
i dens eje opbevaret de ting, som blev 
skænkede ham og hustruen ved afrejsen 
fra Gedesby.

Lolland-Falsters historiske Samfund har 
ønsket at udgive den falsterske del af 
Svend Petersens velskrevne erindringer. 
Det er et betydeligt lokalhistorisk bidrag 
og tegner et interessant billede af forhold 
på Sydfalster i forrige århundrede, ikke 
mindst med hensyn til skolevæsenet.

Endvidere fortæller erindringerne om 
en af folkeskolens tro og dygtige tjenere, 
der ofrede sig for sin lærergerning og føl
te stor glæde ved den.

Lolland-Falsters historiske Samfund ret
ter en varm tak til Sydfalsters kommune 
for stor økonomisk støtte til udgivelsen 
og for bidrag fra Sparekassen SDS Fal- 
ster-Østlolland og Andelsbankens Nykø
bing F. afdeling.

En tak bringes også til familien, mu
seet „Falsters Minder“, Sydfalster Nyt og 
andre for hjælp ved udgivelsen.

Verner Hansen.



Min lærertid på Sydfalster

Det var den 7. januar 1859, at jeg første 
gang satte mine fødder på Falster. De 
lavtliggende flade marker, omgivne af 
høje pileplantninger og i øjeblikket dæk
ket af et tyndt snelag, var mig en ny og 
overraskende panorama, idet jeg hidtil 
var vant til at færdes i halvøens bakkede 
egne. Det var også en underlig forsynets 
styrelse, at jeg fik embede på Falster. 
Det var nemlig den gang, ligesom også 
endnu, omtrent håbløst at søge skolelæ
rer-embede, når man ikke samtidig stil
lede sig for stedets sogneråd, og når man 
ikke i dette havde velyndere og talsmænd. 
Det var da også uden synderligt håb, at 
jeg havde søgt embedet i Gjedesby, idet 
jeg ikke kendte et eneste menneske dér, 
og under de givne forhold var det mig 
ikke muligt at fremstille mig for autori
teterne dér.

Man havde også dér, ligesom det den 
gang gerne var tilfældet overalt, og hvad 
der vel også er skik og brug endnu, for
ud bestemt, hvem der skulle have embe
det. Men i sidste øjeblik før valget tog 
han sin ansøgning tilbage, idet han havde 
fået ansættelse andet steds. Man havde 
så ikke nogen forudbestemt, men måtte 
skride til valg i overensstemmelse med 

lovens mening, og valget faldt på mig, 
som var aldeles ukendt dér.

Kort efter min udnævnelse til embedet 
i Gjedesby modtog jeg tilbud om et em
bede i Illebølle på Langeland. Tilbudet 
kom fra en gammel krigskammerat, hvem 
jeg i krigstjenesten havde haft lejlighed 
til at gøre en tjeneste, som han anså for 
væsentlig, og han anså sig for at stå i 
taknemlighedsgæld til mig derfor. Han 
var fra Langeland, hvor han nu var bo
siddende i sit fødesogn, og han var her 
formand for sognerådet. Da der blev et 
lærerembede ledigt i sognet, kom han til 
at tænke på mig. Han lod mig opsøge, 
og jeg tvivler ikke om, at han ved sin 
indflydelse kunne have skaffet mig em
bedet. Men jeg kunne nu ikke reflekte
re på tilbudet, så meget mindre, som em
bedet i Gjedesby var en del mere aflagt 
end det på Langeland.

Da jeg kom til Nykøbing, ventede der 
en vogn for at befordre mig til Gjedes
by, som ligger 3 mil syd for Nykøbing, 
og jeg kom dertil hen imod aften den 
7. januar 1859. Den mand, der var sendt 
for at hente mig i Nykøbing, var gård
ejer Jørgensen fra „Søvang“. Han var 
fader til kaptajn Jørgensen, den nuvæ
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rende fører af dampfærgen København- 
Malmø, og kaptajn Jørgensen, der den 
gang var en halv snes år gammel, var 
således en af mine første elever i Gje- 
desby.

Jeg havde ventet, at i det mindste et 
medlem af sognerådet ville have været 
til stede ved skolen ved min ankomst. 
Men der var ikke et menneske dér. Den
ne skuffelse i forening med det dårlige 
indtryk, jeg fik ved at betragte bygnin
gerne, der med undtagelse af stuehuset 
var meget forfaldne, satte mig i en me
get trykket stemning og bragte mig til at 
fortryde, at jeg havde forladt det skøn
ne Angel og vor venlige og vel vedlige
holdte bolig dér.

Jørgensen foreslog, at jeg skulle tage 
med ham til „Søvang“ for at overnatte 
dér. Det gjorde jeg så. Et par dage ef
ter blev jeg så af pastor Vøldike indsat 
i mit embede som skolelærer og kirke
sanger i Gjedesby. Det kan her bemær
kes, at i de 30 år, jeg var i Gjedesby, 
havde vi følgende fem præster: Bille
skov, Vøldike, Friis, Kirk (nuværende 
provst i Glostrup) og Bøllemose.

Jeg begyndte så min gerning i Gjedes
by skole. Jeg var den gang 35 år gam
mel, og jeg var stærk både på legeme 
og sjæl, og jeg var besjælet af lyst til at 
tage fat. Men det viste sig da også snart, 
at der var brug for det altsammen. Det 
lå nemlig i sagens natur, at skolen måt
te være tilbage, idet min formand havde 
ligget et langvarigt sygeleje, som endte 
med døden, og så kom vakancen, og i 
hele den lange tid var der kun bleven 
holdt skole et par dage i ugen, hvilket 
nabosognenes lærere skiftedes til. Der var 

nemlig den gang kun den ene skole i 
Gjedesby sogn. Selv om skolen tidligere 
havde været i normal tilstand, var den 
under disse forhold nødt til at gå stærkt 
tilbage; men den gamle lærer havde i 
mange år været svag og ofte på syge
leje i længere tid. Så man kan gøre sig 
en forestilling om skolens tilstand. Men 
hvad der var endnu værre var, at mo
ralen var sunken så dybt, at den stod 
adskillige grader under det forsvarlige. 
Der kom idelig meldinger: så havde den
ne eller hin dreng stjålet, denne eller hin 
dreng, ja, undertiden havde det været 
en pige, som havde røget tobak på me
get brandfarlige steder, ja, der var end
og forsøgt ligefrem ildspåsættelse. Det 
kan jo nok være, at sådant måtte være 
politiets sag, men vi havde intet politi 
i denne ravnekrog, som Gjedser den gang 
var. Og desuden har jeg altid så vidt mu
ligt søgt at holde politiet ude, thi dermed 
var vedkommende bedst tjent.

Jeg måtte så tage hårdt for i det hele 
at få skolen i et andet spor, og flertal
let af beboerne så med sympati derpå 
og støttede mig efter evne. Men det er 
en selvfølge, at de dårlige hjem, hvorfra 
de mest forsømte børn var, de så ander
ledes på tingene. En del af disse sam- 
menrottede sig med det formål at over
falde mig i selve skolen og tvinge mig 
til føjelighed. Først år og dag derefter 
fik jeg at vide, hvilken fare jeg havde 
været i, men samtidig fik jeg at vide, at 
faren dog ikke havde været så stor, idet 
en del af de hæderlige beboere, som var 
komne under vejr med anslaget, havde 
forenet sig om at beskytte mig. Iblandt 
disse var nemlig to, hvoraf den ene bo
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ede et godt stykke fra skolen, begge af 
sognets mest ansete mænd; disse kunne 
man næsten til enhver tid få at se i om
egnen af skolen. Så gik det op for mig, 
at de vågede over min sikkerhed.

Jeg nåede i forholdsvis kort tid at få 
nogenlunde orden på tingene, men dog 
ikke for et par af de mest fordærvede 
børn, der blev sendt til opdragelsesan
stalten på Flakkebjerg ved Skelskør.

Det var bleven mig sagt, at beboerne 
i Gjedesby sogn var røvere. Ja, havde 
de været det før, så var dette et tilbage
lagt stadium. Der havde tidligere gået 
rygter om strandrøvere på Gjedser, og 
undertiden talte rygterne sandt, men fri
stelserne var også mange og store: Det 
sydlige indløb til Guldborgsund var me
get vanskeligt at befare. Her ligger det 
berygtede „Rødsand“, som forvoldte man
ge strandinger og haverier, og når så 
tillige øvrigheden - hvad der påstås - så 
igennem fingre med, ja, endog begun
stigede „rapseri“ og uredelighed, så vil 
man forstå, at fristelserne var så store 
og mange, at Gjedser-boernes moralitet 
ikke forslog til at overvinde dem. Da vi 
kom til Gjedser, var der ikke spor af 
røveri eller anden uredelighed, udover 
hvad man træffer overalt. Vistnok var 
der enkelte „langfingre“, men hvor træf
fes ikke sådanne? Sådant langfingeri var 
netop i gang ved en omfattende tyveri
sag, da vi kom til sognet. Tre mand blev 
dømt til mange års tugthus, og da de 
kom ud, stjal de igen, og for at blive 
fri for atter at komme i tugthuset skar 
en af dem - den da så berygtede „Sme- 
derasmus“ - halsen over på sig. Men i

Svend Petersen, et billede taget af fotograf Chr. 
N. Møller, Nykøbing, medens han var i Ge
des by.

øvrigt fandt vi i Gjedesby en befolkning 
så brav som noget sted.

Befolkningen på Gjedser er efterkom
mere i lige linie af de i Kristian den 
Anden’s tid indvandrede hollændere, fra 
hvem de nedstammede næsten ublande
de. Man mindes her den dygtige finans- 
bestyrerinde madam Sigbrit, der gjorde 
kongen store tjenester; også hendes dat
ter Dyveke, der stod kongen nær på en 
anden måde. Om afstamningen fra hol
lænderne vidner såvel klædedragten, der 
havde megen lighed med amagernes, som 
også mange hollandske navne.
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Svend Petersen, hans hustru og en søn, der må 
være taget i hans tid på Falster.

I Gjedesby fandt man en gæstfrihed, 
der forgæves søger sin lige. Besøgte man 
en familie, var man næppe kommen in
den døren, før der blev sat frem af mad 
og drikke, det bedste som huset formå
ede. Vil nogen nu mene, at det var mig 
og mine, der blev således modtagne, idet 
en lærer, der er „på sin plads“, stedse 
bliver vel modtaget af sine sognefolk, så 
kan jeg forsikre, at enhver, der kom i 
huset som ven, blev således modtaget.

Befolkningen i Gjedesby sogn var me
get primitive, hvilket hidrørte fra, at sog
net, som er omgivet af vand på de tre 
sider, havde kun lidt omgang eller berø

ring med omverdenen. Hele sognets be
folkning bestod derfor næsten af een fa
milie, og man skulle være meget varsom 
i sine udtalelser for ikke at såre familie
forhold. Herpå gjorde jeg en snurrig er
faring, førend jeg endnu var rigtig kendt 
med forholdene. En mand i byen „red
dede“ en aften en gås i gadekæret, og 
for at den ikke skulle røbe ham med at 
skrige, drejede han halsen om på den. 
Da han nu kom hjem med sin fangst, og 
den skulle realiseres, sagde hans kone: 
„Men Herregud, mand, det er såmænd 
vor egen gås“. - Dette fandt jeg så mor
somt, at jeg i en større forsamling for
talte det til en anden mand, og det var 
netop den pågældende redningsmands 
broder. Denne havde nemlig et helt an
det stamnavn, thi man havde i Gjedes
by stamnavn efter det hus eller den gård, 
hvori de boede. Dette skete i den første 
tid af mit ophold i Gjedesby; siden lær
te jeg snart bedre at kende familiefor
holdene, så at jeg kunne undgå slige fa
dæser. Disse familieforhold forandredes 
dog efterhånden, idet opførelsen af di
gerne mod Østersøen samt bygningen af 
havnen og jernbanen førte mange frem
mede dertil og derved tilførte sognet og 
slægter et nyt blod.

Jernbanen bevirkede tillige, at Gje
desby, som man tidligere havde anset for 
en afkrog, nu kom til at ligge ved en af 
Europas vigtigste samfærdselsveje, hvilket 
Gjedser-banen anses for at være.

Ved vor ankomst til Gjedesby var be
folkningen hengiven til den slemme uva
ne „at bande“, så de brugte de væmme
ligste udtryk ved, så at sige, hvert andet 
ord. Jeg fik dog snart uvanen ud af sko
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len, men så viste det sig, at adskillige 
af drengene, som ved tvang var bleven 
afholdt fra at bande i skolen, når de var 
konfirmeret ret ville vise mig, at nu tur
de de bande, idet de i forsamlinger, hvor 
jeg var tilstede, bandede ret uforskam
met. Men så holdt jeg nogle foredrag 
dels i skolen og dels andetsteds, hvori 
jeg udviklede for dem det meningsløse, 
det umoralske og det syndige, der var i 
at bande, samt påviste, at det ikke kun
ne skade mig, men at det gik på deres 
egen regning. Så skammede de sig og 
bestræbte sig for at lade af med uvanen. 
Skolen virkede igen på hjemmene, og de 
gode hjem indså snart det forkastelige i 
at bande. Ved ihærdigt arbejde lykkedes 
det mig næsten ganske at udrydde denne 
stygge vane, så at det nu - som det sig 
bør - anses for at være nedværdigende 
at bande.

Vel var der nogle gamle, hos hvem 
uvanen var blevet så indgroet, at den 
ikke lod sig uddrive, men den uddøde 
så med dem, så at, da vi rejste derfra, 
var det en sjældenhed at høre nogen 
bande.

Husholdningsvæsenet stod på en me
get primitiv fod, da vi kom til Gjedser, 
og dette - kunne man sige - var ikke så 
forunderligt, thi de unge piger - de vor
dende husmødre - kom ikke uden for 
hjemmet, og datteren havde altså kun 
moderen til læremester.

Men her var min hustru ret på sin 
plads, og hun reformerede alt, hvad der 
hørte til husholdningen og til madlavnin
gen. Men kvinderne var da også rigtig 
lærvillige i så henseende, og hvor hun 
ikke kunne komme med til gilder og an

dre sammenkomster, dér savnede man 
hende, og det var altid madam Petersen 
først og sidst; man havde den gang in
gen fruer på landet.

Desuden var hun sognets læge og dets 
rådgiver i alle alvorlige og vanskelige 
forhold. Udbrød der farlige sygdomme, 
f. eks. strubehoste, skarlagensfeber, eller 
der indtraf legemsbeskadigelse, blev hun 
altid hentet, og hun var altid heldig med 
den foreløbige behandling, indtil lægen 
kom, og dette var af stor betydning, da 
der var tre mil til lægen. Min hustru var 
således uundværlig både som rådgiver og 
som læge. Det er sandelig ingen spøg i 
alvorlige tilfælde, og der er tre mil til 
læge, og ingen hurtige befordringsmidler 
fører til ham. Der behøvedes mindst 6 à 
8 timer for at få lægen hid, og man skøn
nede også rigtig på, at „madam Peter
sen“ som oftest vidste råd. Men det skor
tede hende på hårdhed, når der var tale 
om at operere. Herpå kan anføres føl
gende eksempel: Jens Smed havde fået 
en finger knust i hakkelsesmaskinen, og 
det var en selvfølge, at madam Petersen 
straks blev hentet, så meget mere som 
Jens Smed var vor nærmeste nabo. Da 
hun kom ind hos den sårede, holdt han 
den knuste finger hen imod hende og 
sagde: „Kan ’hun’ skære den af?“ „Nej, 
det kan jeg ikke“, sagde hun, „vi må ha
ve bud efter lægen“. Men heldigvis var 
en nabo tilstede, og han erklærede sig i 
stand til at udføre operationen, og det 
gjorde han så, uden at den sårede så me
get som ømmede sig derved, og nu gav 
min hustru sig straks i færd med at for
binde såret. Man havde lagt den afskår
ne finger på bænken, og nu, da såret var 
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forbunden, ville man nærmere efterse den 
knuste finger, men den var borte; kat
ten havde taget den, og man så den ikke 
mere. Men Jens Smed trøstede sig selv 
og de øvrige, idet han sagde: „Det kan 
såmænd være det samme, den var jo dog 
ikke til noget!“

Man tænke sig, hvilken hårdførhed der 
kan være i disse „jævne mennesker“; 
der blev ingen læge hentet, og det iøv- 
rigt farlige sår fik ikke anden behand
ling end den, der ydedes af min hustru, 
en fuldstændig lægkvinde på lægeviden
skabens område; der blev hverken tale 
om sårfeber eller inflamation. Jens Smed 
kunne snart igen bruge hånden. - Han 
var een af dem, der druknede i storm
floden den 13. november 1872.

Det viste sig altid, at lægen var vel
tilfreds med den foreløbige behandling, 
som min hustru havde udført, før lægen 
kunne komme.

Samtidig hermed var jeg sognets - ja, 
tildels også nabosognets - prokurator, 
„vinkelskriver“, dyrlæge, urmager, biavler 
og gartner, og det var så heldigt, at jeg 
ligesom Steen Blichers skuelmester var 
„ligh døgte te åld æ diel“.

Man vil derefter kunne forstå, at vi 
var meget afholdte i sognet; ja, vi blev, 
billedlig talt, „båren på hænderne“, og 
dette forhold varede ved, så længe vi 
var på Gjedser. Vi havde særdeles man
ge venner og kun meget få uvenner.

Men medens forudsigelserne med hen
syn til befolkningen på Gjedser ingenlun
de var slået til, så holdt den bedre skik 
med hensyn til den „lollandske feber“. 
Det vil være mange bekendt, at der langs 
den sydlige del af Falsters østkyst er, el

ler var, et tre mil langt indvand: Bøtø- 
nor“, der med sin fortsættelse „Koble
søen“ strækker sig næsten til Odden. Nu 
er disse indvande for størstedelen udtør
rede og forvandlede til frugtbare enge. 
Disse indvande dannede mange sumpe, 
hvilke om foråret ved vandets sænkning 
udsendte usunde dunster og desuden var 
tilholdssted for meget kryb såvel kryben
de som flyvende, hvilket alt bevirkede, 
at hvert forår måtte næsten hvert men
neske have en omgang af den såkaldte 
„lollandske feber“, der var bleven næsten 
ligeså bekendt og berygtet som den „ita
lienske malaria“ eller den „gule feber“ i 
andre lande og havde vel også samme 
oprindelse som disse, om den ikke hav
de just så voldsomme følger som disse.

Da jeg den første vinter, da jeg var 
på Falster, som forhen bemærket, ikke 
havde min familie med, førte jeg et tem
meligt uregelmæssigt liv. Jeg var indlo
geret hos gårdmand Jørgen Olsen Krig- 
haar, og denne, min brave vært, gik næ
sten hver aften med mig omkring til be
boerne, for at jeg kunne stifte bekendt
skab med dem. Her var beværtningen - 
i modsætning til min tarvelige levemåde 
i Angel og i strid med min medfødte 
mådehold - overdådig. Vi kom så ger
ne sent hjem, og jeg måtte så sove i et 
koldt værelse, hvad jeg heller ikke var 
vant til. Alt dette var en god forbere
delse for feberen og for dens årsager. 
Så rejste jeg i marts måned til Angel for 
at hente min familie og vort gods. Rej
sen derover var overensstemmende med 
forholdene meget besværlig.

Så fragtede vi en jagt ført af dens 
ejer, skipper Fabricius fra Marstal, og i 
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dette fartøj indladede vi dels i Hol næs 
og dels ved kysten under Angel vore 
kreaturer og øvrige ejendele og sejlede 
dermed til Gjedserodde. På denne sej
lads led de fleste af os meget af søsyge. 
Vejret var strålende, og det var altså 
ikke det, der var årsag til søsygen, nej, 
den skyldtes snarere en lille uforsigtig
hed. Vor skipper var en meget flink og 
selskabelig mand, og familiens medlem
mer kom snart i en livlig passiar med 
ham; blandt andet kom man til at tale 
om, hvordan det gik til at styre et skib. 
Her var hr. Fabricius ret i sit element 
og var villig til at demonstrere „kunsten“. 
Vi var lige kommen uden for Flensborg 
Fjord, han sagde så til de nysgerrige til
hørere: „Se nu der over mod land“, og 
i det samme gav han roret en betydelig 
drejning, og det så da ud, som om lan
det dansede rundt, og med det samme 
begyndte søsygen, som stedse tog til og 
ikke hørte op, før vi havde Falsters jord 
under fødderne.

Vi nåede ikke til Gjedserodde før ved 
solnedgang, og skipperen turde ikke vove 
at forcere den vanskelige indsejling; han 
stak så til søs og krydsede imellem Tysk
land og Gjedser hele natten; derved for
værredes søsygen yderligere. Ved solens 
opgang løb han ind ad det smalle løb 
og kastede anker ved Kroghage, dér hvor 
nu Gjedser havn er beliggende.

Straks var et tilstrækkeligt antal kyn
dige folk tilrede og bragte sagerne i land 
og op til Gjedesby skole.

Også denne rejse var vel skikket til at 
bane vejen for feberen, så det måtte ind
rømmes, at alt var lagt godt til rette for 
den, og den lod så heller ikke længe ven-

Ved afskedsfesten i 1888 i restauratør Jensens 
lokale ved Gedser havn fik Svend Petersen og 
hans hustru »skjønne erindringsgaver«, og et 
smukt taffeluhr fra de ældre beboere er endnu 
i slægtens eje. På sølvpladen ved uret står: »Er
indring fra beboerne i Gjedesby«.

te på sig. Jeg tænkte imidlertid slet ikke 
på feberen, og da jeg var stærk af hel
bred, troede jeg slet ikke, at den kunne 
have noget ærinde til mig, og jeg gjorde 
nærmest „grin“ med den.

Det hændte nemlig ofte, at et barn 
meldte: „Næste dag kommer jeg ikke i 
skole, for jeg skal da have feber“. Jeg 
svarede gerne: „Kom du kun alligevel, for 
dersom du fryser, så skal du få lov til at 
sidde ved kakkelovnen, og jeg skal nok 
fyre dygtig i den“.

Da nu den uhyggelige gæst snart efter 
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meldte sig hos mig, søgte jeg også til
flugt ved kakkelovnen, og da dette ikke 
hjalp, søgte jeg at narre den ved at blive 
i den varme seng, indtil dens tid var for
bi. Det hjalp dog altsammen intet. Febe
ren kom til bestemt klokkeslet, i hvad jeg 
end gjorde. Den meldte sin ankomst ved, 
at jeg følte trang til at „gabe“. Straks ef
ter kom der kuldegysninger, hvilke dog 
hos mig ikke var så slemme og ej heller 
varede ret længe, men så kom hedeture
ne, og de var hårde og langvarige. Det 
var, som om hele maskineriet skulle bry
des itu, og dette varede i flere timer. Så 
var jeg tilsyneladende rask et par dage, 
og så gentog sig den samme historie.

Således måtte jeg holde ud i tre år, og 
det så virkelig ud til, hvad også jeg og 
mange andre troede, at den såkaldte „lol
landske feber“ skulle lægge mig i graven, 
og at hine spåmænd skulle få ret. Det 
første år havde jeg feberen hver tredie 
dag; dette var dog nogenlunde til at hol
de ud, thi så var jeg da nogenlunde fri 
de to dage. Men næste år blev det an
dendags, og det tredie år blev det hver- 
dagsfeber, og det var næsten ikke til at 
udholde, og jeg tabte næsten alle mine 
kræfter.

Det manglede ikke på folk, som både 
„kunne“ og ville helbrede feber, og flere 
af disse udøvede dels med og dels uden 
mit vidende deres kunster på mig. Men, 
besynderlig nok, det ville ikke hjælpe på 
mig. Måske havde det sin grund i, at jeg 
ikke var rigtig stærk i troen på deres kun
ster. Når jeg nu forsøger at fremstille en 
af disse feberdoktorers fremgangsmåder, 
så vil læseren vist også finde det „besyn
derligt“, at det ikke ville hjælpe.

De hjælpemidler, som „doktoren“ mød
te med, var et stykke hvidt papir og en 
blyant, samt et tøjrekøllehoved, hvori 
skaftet ikke var boret helt igennem, og 
så en god korkprop, som passede til 
nævnte hul. Fremgangsmåden var nu så
ledes: Doktoren erkyndigede sig først nøj
agtig om patientens fulde navn og alder, 
hvilket han noterede på sit papir. Der
næst skrev han på samme papir en hel 
mængde tal. Jeg mente, at de blev skrev
ne i vild forvirring, men dette var ingen
lunde tilfældet, thi doktoren sagde selv, 
at feberen skulle „udregnes“, hvilket al
tid var vanskeligt, og navnlig - sagde 
han - var min feber vanskelig at udreg
ne, thi blandt andre vanskelige opgaver 
forekom også den at multiplicere 5 rdl. 
3 mark og 8 skilling med 5 rdl. 3 mark 
og 8 skilling, hvilket han påstod var me
get svært, og deri måtte jeg give ham ret. 
Men han nåede dog at overvinde alle 
vanskelighederne. Veltilfreds herover nær
mede han sig nu patienten med megen al
vor og værdighed holdende køllehovedet 
i den ene hånd og proppen i den anden. 
Nu kunne man nok forstå, at det kritiske 
øjeblik var for hånden, idet det var klart, 
at feberen skulle indfanges og ind i hul
let, og man kunne se på mandens vel
tilfredse ansigt, at han havde håb om et 
godt udfald, thi magten var taget fra fe
beren, idet den var „udregnet“, og det 
lykkedes ham også at få den ind i hul
let; han satte hurtig proppen i hullet og 
slog den fast med et rask tag af hånden. 
Nu var det værste overstået, feberen var 
udregnet og sad fangen i køllehovedet, 
og nu gjaldt det om at behandle den med 
forsigtighed og energi. Så gik doktoren 
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ud til køkkenskorstenen. Meget forsigtig 
løsnede han proppen og så et rask kast - 
vips! så var feberen overvundet, og så 
var den borte. Men mig hjalp det, som 
sagt, ikke.

Nu må man ikke tro, at det var den 
eneste måde at behandle feberen på. Nej, 
hver doktor havde sin metode, men en 
vis lighed var der i dem alle.

Man havde den gang, såvel som nu, et 
sikkert middel mod feber, nemlig „kinin“, 
men dette turde jeg ikke bruge åbenlyst, 
thi Gjedser-boerne betragtede enhver an
vendelse af lægemidler mod feberen som 
et forsøg på selvmord. Derimod anvendte 
man de urimeligste „hjemmemidler“, så 
man måtte forundre sig over, at det kun
ne gå godt. Jeg skal til en prøve anføre 
et enkelt af disse hjemmemidler.

Det var en gårdmand, der, ligesom så 
mange andre, hvert forår havde anfald af 
feberen; han havde forsøgt mange mid
ler, uden at det havde hjulpet. Men så 
havde han fået det råd, at når feberen 
kom, skulle han drikke et stort snapse
glas fuld af terpentinolie og så derpå 
løbe, indtil han ikke kunne mere. Dette 
gjorde han, men han ville dog ikke råde 
nogen til at gøre det, thi han havde mær
ket, at livet var sat på spil.

Jeg brugte, naturligvis efter lægens for
skrift, en stor mængde kinin under for
skellige former, og da dette lægemiddel 
er meget dyrt - en flaske simpel vin til
sat med kinin kostede 5 rigsdaler, altså 
10 kroner - så anvendte jeg mange pen
ge på feberen. Kininen stillede feberen 
aldeles pålidelig, men kun for en kort tid, 
der stedse blev kortere.

Endelig gav vor præst, pastor Vøldike, 

Som Sydfalster så ud på Svend Petersens tid 
for ca. 100 år siden. Bøtø Nor, som var under 
udtørring, strakte sig helt ned til Gedesby, hvor 
der før havde været udsejling til .Østersøen.
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mig et råd, som han havde brugt i sin 
ungdom og med et godt resultat. Jeg skul
le nemlig, som han sagde, „drukne“ febe
ren. Og skønt det er farligt at bade, når 
man er feberpatient, så fulgte jeg dog med 
lægens tilladelse hans råd. Jeg badede mig 
i Østersøens klare bølger, og da jeg hav
de gjort dette nogle gange, var feberen 
borte, og jeg har, Gud være lovet, ikke 
mærket den siden. Efter at noret og sum
pene er udtørrede, kender man ikke no
get til feberen på Sydfalster eller i det 
hele på vore sydlige øer med deres lave 
beliggenhed. Jeg vandt snart mine kræf
ter tilbage, så at jeg igen kunne tage fat 
på min gerning med fuld kraft; og den 
nærede frygt for, at feberen kun havde 
sagt: „Farvel sålænge“, har vist sig ube
grundet.

Drikkevandet var den gang ikke godt 
i Gjedesby; det var blandet med „brak
vand“, som fra indvandene sivede ind i 
brøndene gennem jordlagene. Jeg kunne 
ikke tåle det, men led en del mavesyg- 
dom. Efter udtørringen er dette blevet 
bedre, eller måske vænnedes jeg til at tåle 
det.

I de første år, vi boede på Gjedser, 
blev der af et selskab opført dæmninger 
mod Østersøen på de laveste steder. Men 
disse dæmninger, såvel som de af ha
vet selv dannede klitter, blev fuldstændig 
bortskyllede af stormfloden 1872. - Men 
derefter blev der så ved statens foran
staltning opført dæmninger, som blev be
plantede med marehalm; og da naturen 
selv gør disse dæmninger højere og stær
kere, så er landet nu nogenlunde sikret 
mod oversvømmelser fra den kant.

Den vigtigste, ja, næsten eneste næ

ringsvej på Sydfalster - såvel som andet
steds i Danmark - var agerdyrkning. Man 
havde undertiden lidt indtægt fra havet, 
navnlig når der kom strandinger, hvilke 
bjærgedes af et derværende „bjærgelag“, 
men disse indtægter kunne snarere be
tragtes som udgifter, idet bjærgerne, som 
næsten alle var bønder, måtte derved ofte 
i en betænkelig grad forsømme deres jor
der. Der var aldrig tale om røverier eller 
plyndringer, hvilke i vore dage slet ikke 
ville kunne tænkes mulige.

Skønt man skulle synes, at der måtte 
kunne drives indbringende fiskeri ved de 
udstrakte kyster, så var fiskeriet dog ube
tydeligt og indskrænkede sig til lidt silde
fiskeri med bundgarn. -

Der fangedes undertiden nogle sælhun
de, hvoraf der var en mængde på „Rød
sand“, men indtægten af denne fangst var 
kun ringe, hvorimod mange satte helbre
det til derved.

En beskrivelse af sælhundefangsten, så
ledes som den dreves på Rødsand den
gang, vil vise, hvor ødelæggende for hel
bredet den måtte være. - Rødsand er et 
fladvand, som ligger udenfor Guldborg- 
sunds sydlige indløb, ret syd for Nysted, 
vest for Gjedserodde. I dette farvand er 
der en del sandholme, som er over van
det selv ved daglig vandstand. På disse 
holme gik sælhundene op og lå der i 
hundredvis og gjorde en sådan larm, at 
den ved pålandsvind tydeligt kunne hø
res ved Gjedser, som dog ligger en halv 
mil østen for. Når man hørte denne larm 
og så den mørke masse, som viste sig på 
holmene, så belavede jægerne sig på at 
gå ud, men dog kun, når natten var mørk 
og helst uroligt vejr. Jægerne var bevæb
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nede med langskaftede økser, som i den 
ene ende var formet som en almindelig 
økse og i den anden som en lang spids 
krog. En 6 à 8 mand gik i båden, og nu 
gjaldt det om så lydløst som muligt at 
komme holmen så nær som muligt, hvor 
man så søgte at afskære sælhundene fra 
det dybe vand. Var man nu kommen på 
et gunstigt sted, og dyrene vedblev at lar
me, så vidste man, at de ikke havde mær
ket faren. Nu blev der blot een mand i 
båden, de øvrige gik i vandet, hvor de 
lagde sig ned med blot hovedet ovenfor 
vandet, og i denne stilling krøb de så 
ind mod holmen. Var man således kom
men ganske nær til sælhundene, rejste alle 
mand sig op, og så gik det løs på dyre
ne. Man søgte at hugge dem i hovedet 
med øksen, og havde de så endnu kræf
ter til at arbejde sig ud imod dybet, så 
huggede man krogen i dem og halede 
dem tilbage. Undertiden mærkede dyrene 
faren for tidligt og gik til søs, og så var 
turen spildt. I heldigste tilfælde kunne 
en jæger få 2 sælhunde, men man skulle 
også vogte sig for dyrenes skarpe tæn
der. Hele slaget varede kun nogle få øje
blikke, thi flokken forsvandt øjeblikkeligt 
i dybet. Nu skulle byttet bringes til bå
den, og dette var snart bestilt, thi den 
mand, der var bleven i båden, var for
synet med fyrtøj for at vejlede jægerne. 
Men nu skulle man til land, have byttet 
og båden i sikkerhed og så hjem, altsam
men i de dyngvåde klæder. Når man så 
betænker, at det næsten altid var tiden 
mellem Mikkelsdag og jul, så vil man 
kunne forstå, at der til en sådan tur, for 
ikke at tale om flere ture, skulle mere 
end almindelig hårdførhed til for at slip

pe nogenlunde uskadt derfra. Men der var 
også flere af de gamle sælhundejægere, 
hvis helbred var ødelagt for bestandig.

Udbyttet stod dog ikke i nogenlunde 
rimeligt forhold til besværlighederne selv 
i heldigste tilfælde. Trannen, som blev af
kogt dagen efter på strandbredden, var 
kun dårlig, thi man forstod ikke at be
handle den, og herfra hidrørte den ilde 
lugt fra de skindklæder, der var præpa
rerede med denne tran, og som også for
voldte megen ubehagelighed og usundhed 
også i skolen, hvilket senere vil blive om
talt.

Agerdyrkning var, som sagt, hovedsa
gen, og jorden egnede sig udmærket der
til, thi den består af meget fed og frugt
bar lerjord, og den gav også rige afgrø
der, især hvede og ærter, men man brug
te „rovdrift“. Alt komet blev i efteråret 
straks tærsket og solgt, og den gødning, 
jorden fik, var næsten værdiløs, og var 
man bleven således ved, ville de rige af
grøder snart være forsvunden; de havde 
allerede taget betydeligt af. Det er, som 
bekendt, nødvendigt, at der ved siden af 
agerdyrkning og hånd i hånd med denne 
drives en fornuftig kvægavl. Men dette 
var ikke tilfældet her på Falster den 
gang. På en gård, der dreves med 4 à 6 
heste, havde man kun et lignende antal 
køer, og disse fik om vinteren ikke an
det end hø og halm; der var ikke tale 
om kraftfoder af nogen som helst slags, 
og køerne måtte derfor ofte rejses op om 
foråret, medens de så om sommeren gik 
bag efter hestene i græsmarkerne. Den 
gødning, der produceredes af en sådan 
besætning, var ikke meget værd. Hoved- 
bestanddelen af gødningsbunken var våd 
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halm. Der var ej heller tale om kunstgød
ning, og den naturlige gødning indskræn
kede sig yderligere derved, at man brænd
te en stor del halm. Odden er nemlig 
meget fattig på brændsel, og man bruger 
derfor en del halm til bagning, brygning, 
vask o.s.v. Der kunne ikke være tale om 
indtægt af køerne, gårdene kunne end 
ikke producere det fornødne smør til eget 
brug.

Da jeg kom til Gjedesby og så den 
elendige kreaturbestand, skrev jeg straks 
til min hustru, at hun ikke måtte sælge 
vore køer, som vi havde bestemt. Vi brag
te så med os til Falster tre prægtige Ang- 
lerkøer, hvoraf der udviklede sig en for
trinlig kvægstamme, som endnu findes på 
Sydfalster og bærer navnet „Skolekvæg“. 
Det hørte til sjældenhederne, at vi slag
tede en kalv; de var nemlig altid bestilte, 
længe før de blev fødte.

Nu er man i Gjedesby for længe siden 
slået ind på en tidssvarende kvægavl med 
anvendelse af kraftfoder og mejeridrift, 
og nu får de gode jorder deres ret, nem
lig en kraftig gødning, og nu kan frugt
barheden og de rige afgrøder vedligehol
des.

Da vi kom til Gjedesby, var, som for
hen bemærket, skolens bygninger i en 
dårlig tilstand. Ladebygningen var alde
les ikke i stand til at modtage og nogen
lunde beskytte jordens afgrøder, og stal
den var nærmest kun et skur, hvori der 
ikke kunne være tale om på en nogen
lunde forsvarlig måde at huse kreaturer 
ved vintertid. Men heldigvis var det 
forår, og i sommerens løb fik jeg, dels 
ved sognerådets imødekommenhed og 
dels ved egne pekuniære tilskud, alting 

bragt i nogenlunde stand, før vinteren 
kom.

Men også selve skolen var i en yderst 
dårlig forfatning. Den forrige lærer hav
de nemlig længe været syg, og efter hans 
død kom jo vakancen. Dog agtede jeg 
ikke stort derpå, thi jeg havde den gang 
både lyst og kræfter til at tage fat for at 
bringe den på fode. Rigtig nok gjorde 
min 3-årige sygdom en del afbræk i sko
legerningen, men da feberen var over
stået, kom kræfterne snart igen og der
med tillige lysten til arbejdet, og så gik 
det godt fremad. Jeg skal dog villig ind
rømme og beklage, at jeg ikke fik skolen 
bragt i den tilstand, som jeg havde hå
bet at bringe den i. Jeg havde nemlig 
håbet at bringe den i lighed med min 
skole i Slesvig, men derfor stillede der 
sig flere hindringer. En af disse hindrin
ger var den kortere skoletid her. Det er 
en selvfølge, at de to års skolegang, og 
det endda i den modnere alder, har såre 
meget at betyde. Så kom der også flere 
alvorlige sygdomme, og endelig var storm
floden en alvorlig hindring for skolens 
trivsel, thi da var børnene spredte over 
hele landet, og skolen så at sige ophørt 
i henved et halvt år. Dertil kom endnu, 
at skolen i mange år var overfyldt, om
trent 100 børn, og at lokalet var ind
skrænket og dårligt. -

I Gjedesby døde min svigermoder, der 
stedse havde boet hos os. Dér blev også 
vore to yngste børn fødte, og nu havde 
vi tre, nemlig to sønner og een datter. 
Den tid indfandt sig snart, at disse børn 
skulle lære noget. Men deres undervis
ning har egentlig ikke taget ret megen 
tid for mig, thi den foregik for det me-
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Fra Bøtø Nor. Tegning af J. E. C. Rasmussen i 
»Danmark i skildringer og billeder«. 1887-93.

ste om morgenen i sengen og så ellers 
på spadsereture, hvor der altid var stof 
nok til undervisningen.

Jeg har altid haft den mening, at der
som børn i det hele skal lære noget, så 
gælder det om først at vække deres vi
debegærlighed. Dette lykkedes mig navn
lig for vore egne børns vedkommende i 
den grad, at det ofte blev mig til besvær. 
Den ældste dreng var kun en ganske lil
le „purk“, da han var en hel mester til 
at spørge, og stor var hans utålmodig
hed, når jeg ikke hurtig nok og tilfreds

stillende kunne besvare hans spørgsmål, 
og lykkedes det endelig tildels, kunne jeg 
være vis på, at han endnu havde at til
føje et „hvorfor“.

Det var især matematik og fysik, han 
interesserede sig for. Han var kun en 
ganske lille dreng, da han allerede kun
ne behandle store talstørrelser både på 
tavle og i „hovedet“. Men han kunne 
længe ikke „dividere“, og det var ikke 
få genvordigheder, som jeg derfor måtte 
gennemgå med ham. „Hvordan kan det 
være, far, at du ikke kan lære mig at di
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videre?“ sagde han. „Du kan da lære alle 
de andre drenge det hu, hu, hu! Jeg får 
aldrig lært at dividere hu! hu! hu!“ Men 
så blev jeg valgt til - som deputeret fra 
sognet - at repræsentere sognet ved Fre
derik den Syvendes bisættelse, og ved min 
afrejse i den anledning græd drengen sine 
modige tårer, ikke egentlig fordi jeg skul
le rejse, men fordi han ikke kunne divi
dere. Da jeg nogle dage efter kom til
bage, mødte han mig med et strålende 
ansigt, og det første, han sagde, var: „Far, 
nu kan jeg dividere!“ Hans mor havde 
nemlig arbejdet med ham i min fravæ
relse, og hun havde været heldigere end 
jeg; hun havde fået lært ham kunsten, 
nu kunne han dividere og har ikke glemt 
det endnu.

Imidlertid voksede pigebarnet nu også 
til, så at også hun skulle lære noget. Hos 
hende var videbegærligheden ligeledes tid
ligt vakt, men det var navnlig historie og 
astronomi, der særlig interesserede hende. 
Jeg måtte på den tid stedse have min hi
storiske viden på rede hånd. Jeg måtte til 
enhver tid på stående fod kunne fortæl
le, eksaminere og besvare spørgsmål, som 
ofte kunne være svære og vanskelige nok. 
Hun ville have sammenhæng i historien. 
Skønt der er gået mange år siden den 
tid, er jeg dog vis på, at der endnu hæn
ger en god del ved af danmarkshistorien, 
og navnlig dens kongerække kan hun end
nu på sine fingre.

Som et middel til historiens indprent
ning havde vi anskaffet et „historisk lot
teri“, som ivrigt benyttedes af de tre sø
skende og hvem andre af deres kamme
rater, de kunne „kapre“ dertil. Lotteriet 
bestod af et stort antal sedler, hver med 

en række af 5 historiske årstal. De sam
me årstal befandtes enkeltvis på små brik
ker, der havdes i en pose. Hver af de spil
lende fik, ved spillets begyndelse, et vil
kårligt antal sedler, som han udbredte 
foran sig, så at han let kunne overse dem. 
En af spilleme fik posen med brikkerne, 
som han udtrak enkeltvis, idet han sam
tidig nævnede tallet, som stod derpå. Nu 
gjaldt det om hurtigst muligt at forvisse 
sig, om man havde opråbte tal på en af 
sine sedler, og i så fald sagde han „her“, 
og havde flere tallet, så sagde også disse 
„her“, men det var af betydning, hvem 
der sagde det først, thi man måtte nu 
først forklare, hvad der foregik det på
gældende år, og når han havde gjort det
te tilfredsstillende, så måtte han „besæt
te“ tallet på sin seddel. Den næste, som 
også havde tallet på en af sine sedler, 
måtte også „besætte“ sit tal, såfremt han 
kunne tilføje noget væsentligt udover det, 
den første havde fremført o. s v. Det var 
derfor af betydning, at enhver udtalte sig 
så udtømmende, at det var vanskeligt at 
finde mere. Dersom én havde sagt „her“, 
og det så viste sig, at han ikke havde det 
pågældende tal, da blev dette anset for 
bedrageri og blev straffet med en bøde 
til kassen. Den spiller, der først fik en 
seddel „besat“, nemlig de 5 årstal, han 
fik indsatsen.

Som tidligere bemærket havde jeg i tid
ligere år beskæftiget mig med lidt astro
nomi, og jeg havde anskaffet mig hjælpe
midler dertil, af hvilke der findes mange 
i den tyske litteratur. Dette faldt ret i pi
gebarnets smag, og hver aften, når der 
var klar himmel, måtte vi ud at studere 
himmelhvælvingen med dens mange stjer-
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Den gamle rytterskole i Gedesby, der var en 
af de få bygninger i byen, som modstod storm
flodens stærke vande, hvorved en masse folk, 
som havde søgt tilflugt på loftet, reddede livet. 
(Foto: Carl Østen).

nebilleder, hvilke hun snart kendte alle
sammen. Et himmelatlas, som jeg havde 
anskaffet, har hun for længe siden „an
nekteret“, og dette kan vel siden komme 
hendes drenge tilgode. -

Snart kom nu også den yngste dreng 
så vidt, at han kunde tage del i under
visningen. Hans videbegærlighed var ik
ke mindre end hans søskendes. Der var 
ikke den del mellem himmel og jord, 
uden at han ville vide besked dermed, 
og han ville altid have grundig besked. 

Det var dog især fysik og praktisk me
kanik, der interesserede ham. Jeg „fuske
de“ den gang i urmageriet, og jeg havde 
næsten altid flere stueure til rensning og 
reparation, og det var en sand „svir“ for 
min „lille dreng“, når han kunne komme 
til at undersøge et urværk, men det var 
dog ikke rådeligt at give ham alt for frie 
hænder til disse undersøgelser, thi de blev 
da i reglen så grundige, at mekanismen 
ikke altid havde gavn deraf.

Disse mine tre elever var altså meget 
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lærvillige, og da de tillige alle tre var 
godt begavede, så var det ikke vanske
ligt at bibringe dem sådanne kundskaber, 
at de uden anden forberedelse og uden 
videre bekostning kunne optages på se
minariet, som de alle forlod med glim
rende vidnesbyrd. Deres praktiske for
dannelse havde de erholdt ved tidligt at 
hjælpe mig ved den praktiske undervis
ning i Gjedesby skole. -

Da vi kom til Gjedesby, var der kun 
én skole i sognet, og mange af børnene 
havde omtrent en halv mil til skolen. 
Men snart tog folkemængden til, så at der 
måtte bygges en skole på Odden. Men 
efter at dæmningen var opført, havnen 
bygget, og jernbanen ført derud, tog fol
kemængdens tilvækst en sådan fart, at 
jeg i flere år havde omtrent 100 børn i 
min skole, og da lokalet var forholdsvis 
kun lille og slet ikke ventileret, var det 
en selvfølge, at arbejdet var meget be
sværligt og måtte tage stærkt på kræfter
ne, ja, endog i en betænkelig grad.

Da børneantallet blev over hundrede, 
måtte der skrides til opførelse af en ny 
skole med to klasseværelser og med plads 
for en andenlærer. -

Oprindelig var skolen i Gjedesby en af 
de bekendte Frederik den Fjerde’s sko
ler, derom vidnede den bekendte tavle 
i muren. Men i tidens løb var skole
bygningen undergået mange forandringer. 
Der havde været en tid, da skolelokalet 
endog var bleven forlagt til udhuset. Så 
havde man bygget et nyt skolelokale i 
forlængelse af og i stil med det oprinde
lige skolehus. Men følgen heraf blev, at 
lokalet ikke kunne blive tidssvarende, 
idet der kun kunne blive 3% alen til lof

tet, og denne højde kunne endda kun fås 
ved, at gulvet sænkedes en del, og så var 
der, som sagt, ingen ventilation, medens 
lokalets udstrækning var 10 X 12 alen. 
Når man nu i dette rum skulle under
vise 50 børn samtidig, så vil man kunne 
forstå, at luften derinde måtte blive me
get usund, og dette forøgedes endnu be
tydeligt derved, at børnene endnu den 
gang for en stor del gik i skindklæder, 
der var præparerede med den forhen om
talte ildelugtende tran af sælhundene, som 
man fangede på Rødsand.

På grund af disse uheldige sanitære 
forhold led mit helbred meget, navnlig 
led jeg næsten daglig af svimmelhed, så 
der var sandsynlighed for, at jeg snart 
måtte opgive det hele. Jeg måtte så skri
de til bestemt at forbyde brugen af den 
nævnte tran til klæder eller fodtøj, der 
skulle bruges i skolen. Jeg fik så anbragt 
en meget primitiv ventilation ved at læg
ge et rør gennem muren under gulvet og 
op igennem kakkelovnen. Dette hjalp vel 
noget, men lokalet var dog for indskræn
ket og usundt. -

Først i de sidste år af min embedstid 
blev der bygget en ny skole, som var 
tidssvarende og havde to rummelige og 
velindrettede klasseværelser, og der blev 
ansat en andenlærer. Nu blev arbejdet 
forholdsvis let og behageligt. Var denne 
forandring sket en halv snes år før, hav
de det været sandsynligt, at mine kræfter 
kunne have slået til endnu nogle år. -

Nåede min skole end ikke at blive en 
mønsterskole, så var den da på højde 
med gennemsnittet, og jeg har den til
fredsstillelse, at når jeg endnu modtager 
breve fra mine tidligere elever derovre,

24



Gedser havn, hvortil jernbanen åbnedes den 1. 
juli 1886, altså medens Svend Petersen var læ
rer i Gedesby.

så finder jeg i dem både et indhold og 
en retskrivning, der fuldtud kan stå mål 
med, hvad almuefolk andetsteds her i 
landet kan præstere, ligesom befolkningen 
i Gjedesby efter min tid dér ikke står til
bage for almuebefolkningen andetsteds 
her i landet, hverken med hensyn til al
mindelig dannelse eller til intelligens. - 

Et par sygdomme foruden den før om
talte feber, som jeg gennemgik, bidrog 
også til at hæmme min virksomhed. En 
af disse sygdomme var et stærkt anfald 
af „rosen“. Den bragte mig, i alt fald til
syneladende, på gravens rand. Ja, der var 
en tid, da endog det rygte gik, at jeg var

død. Dette var jo dog ikke tilfældet. Syg
dommen nøjedes med at ødelægge nogle 
muskler i den højre overarm, og dette var 
slemt nok, thi derved berøvede den mig 
tildels min i forvejen ellers gode hånd
skrift, og så efterlod den mig på højre 
hånd en krum finger, der danner en ret 
vinkel og lader sig kun rette med magt. 
Under sygdommen og længe efter kunne 
jeg slet ikke skrive, og da en skolelærer 
især på landet nødvendig må kunne skri
ve, så begyndte jeg at øve mig i at skri
ve med venstre hånd. Dette er dog ikke 
så let en sag, især i den fremrykkede al
der, men det lykkedes mig dog såvidt, 
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at jeg kunne skrive nogenlunde på væg
tavlen, på hvilken jeg udelukkende for
synede skolen med forskrifter. Jeg opgav 
dog forsøget, da den syge hånd kom sig 
så meget, at den nogenlunde kunne gøre 
tjeneste igen. Men min forrige håndskrift 
var og blev fordærvet.

I den tid, jeg led af rosen, måtte jeg 
holde vikar i et fjerdingår, og da det 
indtraf i den tid, da seminarierne dimit
terede, lykkedes det mig at få en meget 
dygtig seminarist, der var dimitteret fra 
Jonstrup med „udmærket duelig“. Denne 
mand var hr. Mogensen, som derefter fik 
ansættelse ved Frederiksberg skolevæsen, 
tildels ved min og mine sønners medvir
ken.

En anden gang led jeg af ledvand i 
knæet, så at jeg i lang tid ikke kunne 
gå. I flere måneder måtte jeg undervise 
i skolen siddende ved pulten på en stol, 
hvor så børnene måtte gå til mig.

Hvad der dog mest af alt virkede ned
brydende på mine og min hustrus kræf
ter, var stormfloden. Denne i Danmarks 
historie enestående begivenhed indtraf 
den 13. november 1872. Omtrent halv
delen af sognet var under vand; der 
druknede i Gjedesby sogn 20 mennesker, 
og omtrent 40 huse omstyrtedes. Sognet 
ville have været ødelagt, i fald det var 
bleven overladt til sig selv. Men den 
stærke medfølelse, der blev vakt overalt 
i landet, trådte hjælpende til. Der ind
samledes til hjælp for de vandlidte på 
vore østlige kyster over 2 millioner kro
ner samt en uhyre mængde af fødemid
ler, klæder og andre fornødenhedsartik
ler, og hertil kom endnu større og min
dre pengesummer, som specielt var be-
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stemt for Gjedesby eller nævnte personer 
eller familier i sognet, og som ikke kom 
til offentliggørelse. Der kom så rigelig 
hjælp, at ikke alene den øjeblikkelige nød 
blev afhjulpen, men hele skaden blev om
trent dækket, så at sognet blev genrejst 
til sin forhenværende jævne velstand. -

Derimod påførte stormfloden min hu
stru og mig så store besværligheder og 
så megen usundhed, at vort helbred led 
betydeligt derved. Da alle hjem, og navn
lig alle ildsteder, var ødelagte af vandet, 
måtte min hustru i lang tid være vært
inde for alle de hjemløse i sognet, så vel 
som for den store skare af arbejdsfolk, 
som fra alle kanter strømmede til for at 
rydde op i elendigheden. Det var straks 
vanskeligt for disse arbejdere at finde 
ordnet beskæftigelse; de havde alle den 
bedste vilje til at gøre gavn, men der 
manglede en leder. Men så kom forvalter 
Bokelmann fra Gjedsergaard; han forstod 
at lede en stor arbejdsstyrke; her så man 
ret, hvad en overledelse har at sige. Skønt 
arbejdspladsen strakte sig over hele sog
net, og antallet af arbejdere var flere hun
drede, så fik den dygtige hr. Bokelmann 
alle sat i arbejde og orden på tingene. 
Men der var også overalt en god vilje, 
og der var ingen, der tænkte på at gøre 
„strejke“. -

Der blev straks oprettet en interimi
stisk bespisningsanstalt ved skolen, som 
var det eneste sted i byen, hvor en så
dan under de tilstedeværende forhold 
kunne oprettes, og her blev daglig flere 
hundreder mennesker bespiste. -

Min hustru, som den gang var sund 
og stærk og derhos virksom som kun få, 
måtte så omtrent ene forestå og besørge 



denne storartede bespisning: tillave maden 
af de fra alle sider indstrømmende føde
varer og derpå servere den for mængden 
i skolestuen. Under de usunde forhold, 
som var dér tilstede, måtte hun arbejde 
dag og nat. Skønt hun havde et godt hel
bred, så er der dog en grænse for, hvad 
et menneske kan udholde, og skønt hun 
ikke ville lade sig forstå dermed, var det 
dog øjensynligt, at hun var overanstrengt, 
og at hendes sundhed led meget derved.

Samtidig måtte jeg udføre et stort og 
omfattende arbejde. Som administreren
de medlem af den komité, der dannede 
sig til hjælp for de vandlidte, måtte jeg 
være tilstede overalt. Jeg måtte besørge 
alle børn bort fra den usunde egn, drage 
omsorg for anskaffelse af materiale til de 
ødelagte huses istandsættelse, fordele dis
se materialer og besørge deres anvendel
se, modtage og forvalte de indkommende 
penge, fødevarer, være med ved og føre 
regnskab over deres fordeling o. s. v., o. 
s. v. Dagen forslog langtfra til alle disse 
arbejder, jeg måtte tage natten til hjælp. 
Når man så betænker, at alt dette ud
førtes under klimatiske og hygiejniske 
forhold, der var så usunde og mangel
fulde som vel muligt, og at jeg ofte måt
te vade i vand og dynd til op over ank
lerne, så vil man kunne forstå, at der 
skulle et stærkere helbred til end det, jeg 
var i besiddelse af, for at gå uskadt ud 
af disse forhold. -

Hertil kom så endnu en mængde skuf
felser og ærgrelser og utaknemligheder, 
som ikke kunne undgås. Som et eksem
pel herpå kan anføres følgende:

Et større skib - som var ladet med mur
sten, som vi trængte så hårdt til, og som 

vi længe havde ventet på, og som jeg hav
de tilvejebragt ved meget skriveri - sank 
ved Rødsand en mils vej fra Odden. Og 
så begik jeg endda i min bitterhed over 
skuffelsen den store uretfærdighed at 
overøse den skibbrudne kaptajn med 
ufortjente bebrejdelser, hvilket jeg siden 
mange gange har angret.

Jeg pådrog mig da også den vinter en 
mavesygdom, hvoraf jeg led i mange år, 
og det tegnede til, at den skulle blive livs
varig. Jeg kunne ingen slags mad tåle, og 
jeg brugte natron under navn af sund
hedssalt i lispundevis. Under sådanne for
hold besørgede jeg kirke- og skolegernin
gen i mange år.

Imidlertid var vore børns opdragelse 
nu fuldendt. Begge sønnerne var uddan
nede til lærere. Den ældste havde taget 
eksamen ved Jelling Seminarium med ud
mærkelse, og den yngste tog eksamen 
samme sted med en rigtig god første-ka
rakter. Siden havde den ældste gennem
gået det såkaldte Monrad’ske kursus og
så med resultatet „ug“, hvorefter han i 
et par år ydede mig en væsentlig støtte 
ved min skolegerning, som han for en 
stor del overtog ganske privat. Begge 
sønner var nu ansatte ved Frederiksbergs 
skolevæsen. - Datteren havde først haft 
et kursus på Vallekilde Højskole, var 
derefter uddannet til privatlærerinde ved 
Frk. Zahles Institut. Hun havde derefter 
fungeret som huslærerinde og var nu for
lovet med lærer Krogsgaard ved Skaa- 
rup Seminarium. Nu var også både min 
hustru og jeg så nedbrudte af helbred, 
at vi mente ikke at turde blive ved læn
gere, og vi besluttede så at søge afsked.

Til skolen i Gjedesby hørte en jordlod 
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på 6 tønder land, og denne lod dyrkede 
vi selv med undtagelse af de to sidste 
år. I mine unge år var det mig ligefrem 
en fornødenhed at udføre legemligt ar
bejde, og det var mig ligefrem en nydel
se, når jeg efter endt skoletid kunne tage 
dygtig fat i haven eller i marken. Vi drev 
da også den frugtbare jordlod til en be
tydelig ydeevne, så at vi på disse 6 tøn
der land kunne holde 1 hest, 3 à 4 køer 
og et par får. Nå, der blev jo da også 
leveret den sædvanlige fourage. Men jord
loddens drift blev også anset for møn
sterdrift, ligesom vore køer blev anset for 
at være af første klasse. -

Min hustru var ikke mindre driftig og 
ihærdig end jeg. Børnene hjalp også til, 
og ved fælles virksomhed lykkedes det os 
at bringe jordlodden til at give et rigt 
udbytte, uden hvilket vi ikke - ubemid
lede som vi var - kunne have udredet 
bekostningerne ved børnenes uddannelse, 
men vi var jo også meget bundne der
ved. Når andre lærerfamilier i sommer
ferien kunne søge adspredelse, måtte vi 
besørge høsten, der i reglen var meget 
rig, og da vi tillige selv tærskede vort 
korn med maskine med det samme, kun
ne vi netop blive færdige dermed, til sko
len begyndte igen.

Embedet som kirkesanger bidrager og
så til at gøre stillingen bunden, thi kirke
sangeren er jo endog bundet til hjemmet 
om søndagen.

Da kræfterne nu tog kendeligt af, så 
forpagtede vi jordlodden bort, men dette 
skete dog ikke før de allersidste år af 
min embedstid. Vi havde nu tilbragt 30 
år i Gjedesby og dér nedlagt vore bed
ste kræfter, og vi måtte nu holde op. -

Kaster vi nu et blik på Sydfalster og 
særlig på Gjedesby og dens befolkning, 
da finder vi noget ejendommeligt, og jeg 
vil her forsøge at fremstille adskilligt 
deraf. -

Beboerne i Gjedesby var - som forhen 
bemærket - efterkommere af indvandre
de hollændere. Da vi kom til sognet, bar 
befolkningen endnu nationaldragt, der 
havde nogen lighed med amagernes klæ
dedragt og så således ud: Kvinderne bar 
over det i nakken fast sammenknyttede 
hår en lille tætsluttende kappe med guld
brokade i nakken, og over denne kappe 
var anbragt et hvidt, stivet og glattet 
strøget klæde, og over dette var bundet 
et mørkt silketørklæde, hvori var indlagt 
et stykke pap. Overkroppen var klædt i 
en rød klædestrøje, der foran var prydet 
med bånd og knapper og forsynet med 
grønne, uldne, strikkede ærmer. Den ne
derste del af klædningen var et skød af 
sortfarvet fåreskind, den såkaldte „skind- 
vumpe“, med ulden indad. Den forreste 
del af dette skørt bestod af lærred, som 
dækkedes af forklædet, som var mer el
ler mindre prydet med bånd og med ud
syninger. Skoene var af fedtlæder og for
synet med et stort blankt spænde.

Mandfolkenes dragt betragtet fra neden 
opad så således ud: Til daglig brug var 
fødderne forsynede med træsko eller med 
fedtlædersko med spænde, på benene

To partier fra det gamle Gedesby.
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havde man et par lange, hvide strømper, 
som fastholdtes over knæene med en rem; 
dernæst et par meget rummelige hvide 
lærredsbukser, de såkaldte „stormbukser“, 
som nåede kun til knæene. Derefter kom 
vesten, som nåede næsten til sædet og 
bestod af stribet tøj - striberne op og 
ned - fortil forsynet med to rader blan
ke knapper, der undertiden var af sølv. 
Frakken var af sortfarvet fåreskind, den 
såkaldte „skindpels“, med ulden indad. 
På hovedet havde man hjemme og til 
daglig brug en rød, strikket tophue, der 
til stads og på udrejse ombyttedes med 
en høj sort filthat. -

Disse klædninger kendes nu ikke mere 
på Gjedser, men er forlængst ombyttet 
med almindelig bondedragt. Kvindernes 
nærmer sig købstadsdragt.

Levemåden var til daglig meget tarve
lig. Man spiste om morgenen „drikke
brød“. Der er vel ikke mange, der véd, 
hvad „drikke“ er? Jo, man bryggede den
gang selv sit øl, hvad man for det meste 
også gør endnu, og når man så havde 
taget af maltet, hvad der nogenlunde 
kunne kaldes øl, slog man endnu et par 
spande vand på og lod stå natten over, 
så blev det tappet af, og dette produkt 
kaldte man „drikke“. Deri brækkede man 
så almindeligt rugbrød, og når denne 
blanding var opvarmet, spiste man den 
med en spegesild til; dette var morgen
maden. Om middagen havde man ærter, 
kål, suppe, mælkemad o. s. v., og om af
tenen havde man grød, som oftest „ærte- 
grød“, der dyppedes i mælk, om somme
ren i tyk mælk. Mellem disse hovedmål
tider fik man „mellemmad“, som om for
middagen kaldtes „klokken 10“ og om ef

termiddagen „øttønder“ eller „midaften“. 
Til disse mellemmåltider blev der drukken 
„snapse“. -

Men var levemåden således tarvelig til 
daglig brug, så var den flot og overdå
dig til „gilderne“, og af dem var der man
ge. Der var nu de almindelige: Barne
dåbs-, konfirmations-, bryllups- og begra
velsesgilder, til hvilke vi blev indbudte 
over hele sognet. Men så var der alle 
lejlighedsgilder. Der var fastelavnsgildet, 
som holdtes mandagen før den egentlige 
fastelavn, både af unge og gamle, og 
hvorved der blev danset og drukket hele 
døgnet. Derefter kom i foråret „møggil
det“ og om sommeren „legildet“ og siden 
„høstgildet“ med det forudgående „avers
gilde“. I efteråret kom „mortendagsgil- 
det“, og året sluttede med „julegilderne“, 
som varede hele 14 dage. Ved alle disse 
gilder blev der navnlig fortæret en utro
lig masse „sulevarer“. Ja, man måtte fal
de i forundring over den mængde kød, 
der var opstablet på „sulefadene“, hvor
af enhver kunne tage efter behag. Jo, mad 
blev anset for det største, ja, det egent
lige gode her i livet. Præsten spurgte en
gang ved katekisation: Hvad er det stør
ste gode, Gud har givet os? Talen var 
lagt således til rette, at svaret måtte bli
ve: „Livet“, og det svar havde præsten 
også ventet. Han kom derfor i forlegen
hed, da svaret lød i kor: „Mad!“ Ved de 
kirkelige gilder var det altid skik, at én 
af familien - i reglen familiefaderen, hvis 
der var en sådan - stod frem efter mål
tidet og holdt en tale for gæsterne. Den 
fik jeg snart lært udenad, thi den var al
tid ens, og den var ikke lang; den lød 
således: „Nu skal I ha’ tak, allesammen, 
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fordi I er kommen efter vort forlangen
de og har fået noget mad, og så vil vi 
bede jer om at blive og få noget mere 
mad“. Til den tørre mad hørte altid et 
ubegrænset antal „snapse“.

Til de fleste af gilderne blev vi ind
budte. Ja, navnlig julegilderne blev i en 
stor kreds rettede efter vor lejlighed.

Alt dette gildevæsen blev i længden 
næsten uudholdeligt, thi der gik næsten 
ikke en uge, uden at vi var indbudte til 
et eller andet gilde, og folk blev misfor
nøjede, når vi ikke kom, og var vi ind
budte til flere samtidig, måtte vi nøje iagt
tage at gå til den, der havde indbudt os 
først. Vi kunne dog nok holde det ud, 
thi vi fulgte ufravigelig den regel: ikke at 
nyde mere, end vi var vant til hjemme til 
daglig brug.

Størsteparten af disse gilder er for
længst afskaffede, og overdådigheden er 
rent forsvunden. De store sulefade, hvor
ved en mængde kød bortødsledes, er al
deles afskaffede. -

Men så var der ungdomsgilderne, og 
de var meget uheldige. Hele den konfir
merede ungdom delte sig i to hold. Gård
mandsbørnene og de mere intelligente i 
et hold, det „store hold“, og alle andre, 
navnlig tjenestefolkene, i et andet, det 
„lille hold“. Disse hold forsamledes hver 
på sit sted regelmæssigt hveranden lør
dag aften skiftevis hos bønderne, og her 
gik det så med dans og drik fra om af
tenen til den lyse morgen. Det var navn
lig drikkeriet, der gav disse ungdomsgil
der et så stygt præg, ja, de var endog 
helt modbydelige. Det var udelukkende 
brændevin, der blev drukken, og det i en 
betydelig mængde. Der blev een udvalgt 

til „skænker“, og han måtte stadig gå 
omkring med brændevinsflasken, og han 
måtte passe på, at hver fik sin part, og 
det var et sørgeligt syn, at helt unge knø
se, som nylig var konfirmerede, mindst 
hver time måtte tømme snapseglasset til 
bunds, indtil de ikke kunne mere.

Disse stygge gilder blev dog afskaffede 
allerede i vor tid. Nu er drikkeriet ganske 
ophørt for længe siden. Der var allerede 
afholdsforeninger den gang i egnen, og 
mange tjenestekarle får nu forhøjet løn 
mod at undlade at drikke spiritus i tje
nesten. -

Med renlighed og hygiejne var det kun 
småt bevendt. Som eksempel derpå kan 
anføres, at man næsten over alt havde 
mælken stående på hylden under loftet i 
det værelse, hvor hele familien opholdt 
sig både dag og nat; man kan tænke sig 
det smør, der blev tilberedt af denne 
mælk.

Det kan ikke undgås i en skole, at læ
reren kommer i umiddelbar berøring med 
børnene, og som følge deraf kunne jeg al
drig være fri for utøj, og denne ulempe 
blev endnu større, da vore egne børn blev 
så store, at de kom til at færdes mellem 
de øvrige børn både i og uden for sko
len.

Da jeg kom til Gjedesby, blev jeg me
get forbavset over, at man slet ikke ba
dede dér. Rundt om Odden havde man 
de ypperligste badesteder, altså lige ved 
døren, og dog havde man det særsyn, at 
ingen benyttede dem. Folk levede hele 
deres liv uden at vaske sig i Østersøens 
klare bølger, der rullede tæt udenfor vor 
dør. Men derfor herskede der også me
gen usundhed, navnlig „kirtelsygdom“, 
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som herskede dér i en uhyggelig grad. 
Jeg indførte straks den første sommer 
badning. Men det var jo noget helt nyt, 
og jeg måtte kæmpe en hård kamp for 
at sætte denne min hensigt igennem. Jeg 
blev bestormet fra alle kanter om, at så 
denne og så hin dreng måtte blive fri for 
at komme i vandet. Ja, jeg havde endog 
det tilfælde, at mødrene stod på strand
banken og jamrede: „Nu drukner han 
min dreng!“ Men kampen blev ikke lang
varig, thi jeg fik snart den bedste „allie
rede“ i selve drengene. De havde nemlig 
ikke været ret mange gange i vandet, før 
de plagede mig for, at jeg hver dag skul
le gå med dem til badning. Snart lærte 
de fleste af drengene at svømme, og snart 
gik også pigebørnene til badning, og det 
varede ikke længe, før badning blev al
mindelig både blandt voksne og børn, 
men man sporede også snart dens gavn
lige virkninger, idet den før så alminde
lige kirtelsvaghed nu blev stedse sjæld
nere.

Talesproget på Gjedser var den almin
delige på disse sydlige øer, dog med en 
særegen betoning. Men foruden de sæd
vanlige to køn i sproget brugte man de 
personlige kønsbetegnelser til upersonlige 
genstande, hvoraf en stor del betegnedes 
med „han“ og „hun“, hvorved der frem
kom mange besynderligheder. Således be
tegnedes Solen som „hun“, men Månen 
som „han“. En kalv f. eks. var „han“, 
uden hensyn til dens virkelige køn. En 
kat ligeledes, medens derimod en hund 
var blot „den“ og så fremdeles.

En anden besynderlighed ved den dag
lige udtale var denne, at man af beteg
nelsen kunne høre, om det var gårdfolk 

eller husfolk, idet gårdfolkene havde 
stamnavnet - som det sig bør - bag efter, 
medens husfolkene havde stamnavnet for
an. Således var „Peder Krøl“ en gård
mand, medens „Krøl-Per“ var husmand, 
ligeså Hans Boli - Bollehans, Peder Al
ling - Allingper, Lars Andersen - Anders- 
lars, Hans Fris - Frisehans o.s.v. Det var 
også vanskeligt at finde rede i familieska
berne, idet familierne havde navn efter 
gårdene og stederne, så at en mand fik 
et andet navn, når han flyttede hen til en 
anden ejendom - f. eks. en mand, som 
hed Peder Jørgensen, giftede sig ind i 
gård, hvor han kom til at hedde Peder 
Skomager, en broder til ham hed Hans 
Jørgensen, han giftede sig og fik nu nav
net Hans Simon o. s. v.

Gjedser-boerne var et karakterfast folk, 
de var trofaste og udholdende såvel i 
venskab som i fjendskab. Men trods den
ne karakterfasthed var de dog tilbøjelige 
til at underkaste sig en „fører“. Var der 
én, som havde frækhed nok til at opka
ste sig til „tyran“, da kunne han vinde 
en sådan indflydelse, at mængden blindt 
fulgte ham såvel i ondt som i godt. Det 
er dog nu forlængst anderledes, idet be
folkningen har tilegnet sig en sådan dan
nelse og oplysning, at de nok kan „stå 
på egne ben“, og et sådant førerskab ik
ke længere lader sig praktisere.

Men da vi kom til Gjedesby, var det 
således, at enkelt mand beherskede hele 
sognet. Var man så heldig at vinde den
ne mands venskab, så var man med det 
samme i gunst hos hele befolkningen. 
Var det modsatte tilfældet, så var man 
også færdig og omtrent umuliggjort i sog
net. Vi var så heldige at finde nåde for
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Den gamle skippergård i Gedesby, der blev 
genopført efter stormfloden i 1872 - og dem 
ejer Jens Skipper. (Foto: Carl Østen).
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„tyrannen“s øjne, så meget mere, som 
det var ham, der ved sin mægtige ind
flydelse havde sat mit valg igennem til 
lærer i sognet.

Mange år efter var vi så uheldige at 
falde i unåde hos denne mægtige mand, 
og nu modarbejdede han os ved enhver 
lejlighed, ligegyldig ved hvilke midler.

Det var ved stormfloden, at venskabs
bruddet kom. Vi var nemlig begge med
lemmer af den komité, som var nedsat 
til hjælp for de vandlidte, og vi havde 
blandt andet den opgave at fordele de 
indkomne fødemidler og klædningsstyk
ker til de trængende. Her viste han sig, 
som altid, egenmægtig og hensynsløs, og 
jeg sporede straks hos ham en høj grad 
af partiskhed og uretfærdighed. Jeg søg
te længe at lempe mig efter forholdene 
og, så vidt jeg formåede, på en fredelig 
måde at råde bod på uretfærdigheden. 
Men så kom den tid, da vi skulle vur
dere den skade, der var sket på de fleste 
ejendomme, efter hvilken vurdering er
statningen skulle udbetales. Her drejede 
det sig om store summer, og manges 
fremtidsstilling var afhængig af den er
statning, der blev ham udbetalt. Nu kom 
turen til en husmand, som i forvejen hav
de fortørnet den store mand, og han til
gav aldrig fornærmelser. Og nu sagde 
han, at den pågældende husmands forlis 
var ubetydeligt, og som følge deraf måtte 
hans erstatning også blive ubetydelig. 
Deri ville jeg ikke finde mig; jeg vidste, 
at mandens tab var stort, og da han var 
en fattig mand, ville han være ødelagt, 
ifald han ikke fik nogenlunde tabet er
stattet. Jeg tog så „bladet fra munden“, 
og da de øvrige medlemmer af komitéen 

gav mig ret, så fik husmanden den ham 
tilkommende erstatning.

Men derved var venskabet brudt og 
kunne ikke mere knyttes, thi - som sagt 
- manden var uforsonlig og kunne aldrig 
glemme eller tilgive fornærmelser.

Men dette kunne vi nu tage os let, thi 
dels var hans „førerstilling“ stærkt på „re
tur“, og dels havde vi vundet et sådant 
„fodfæste“ i sognet, at vi nok kunne stå 
på egne ben.

Førerens magt og indflydelse havde el
lers været uindskrænket. For det meste 
var han medlem af sognerådet, og var 
han ikke, så havde han altid nogle af 
sine lydige tilhængere i rådet, hvilke al
tid måtte høre ordre fra ham, så det var 
altid hans ånd, som gik igennem det hele, 
og det var som oftest ingen god ånd.

Da jeg blev kendt i sognet, anså man 
det for en selvfølge, at jeg måtte være 
medlem af sognerådet, idet der var næ
sten ingen af bønderne den gang, som 
kunne udføre de skriftlige arbejder, som 
der udfordredes, og dette lagde man slet 
ikke skjul på. Men da jeg under de for
an skildrede forhold ingenlunde ønskede 
at komme i sognerådet, så bearbejdede 
jeg stemningen i modsat retning, idet jeg 
gjorde gældende - hvad også er sandt - 
at skolen lider skade ved, at dens lærer 
havde et stort arbejde ved siden af, og at 
Gjedesby skole endnu var i en sådan til
stand, at den ikke kunne tåle det. Man 
indså rigtigheden deraf, og siden blev der 
aldrig gjort forsøg på at sætte mig ind i 
sognerådet, og der blev da også år for 
år flere unge mænd, som kunne udføre 
de skriftlige arbejder.

Derimod havde jeg adskillige andre
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Et gammelt parti af kirken i G edes by og fra 
dens indre.

tillidshverv. Jeg var således i 25 år for
mand for Sydfalsters Kreaturforsikrings
selskab og i omtrent lige så mange år 
medlem af bestyrelsen for Falsters Brand
forsikringsselskab. Jeg var hele min em
bedstid kirkeværge for Gjedesby kirke. I 
mange år var jeg revisor for Gjedesby 
sogns brugsforening. I komitéen for de 
vandlidte måtte jeg udføre det væsentlig
ste arbejde. Jeg var valgt til at repræsen
tere sognet ved Frederik den Syvendes 
ligfærd i København og i Roskilde. Det 

var således den anden konge, som jeg var 
med til at stede til hvile. -

Da jeg kom til Gjedesby, var politiken 
endnu næsten ganske ukendt, i det mind
ste på landet, og var der en smule poli
tik, da gik den ganske naturligt i konser
vativ retning. Imidlertid begyndte på den 
tid de bekendte politikere, I. A. Hansen, 
Balthasar Christensen o. fl. at agitere i en 
såkaldt „frisindet“ retning. Skønt jeg af 
naturen er fremtrædende konservativ, stil
lede jeg mig dog straks på den yderste 
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fløj af de „frisindede“, og såvel i tale som 
i skrift agiterede jeg fanatisk for friheds
ideen, som hidtil havde været helt frem
med for almuen. Der blev holdt mange 
møder, og altid spillede jeg „den politi
ske kandestøber“. Altid var det mig, som 
på møderne lagde sagerne til rette. Jeg 
fik således i forholdsvis kort tid oparbej
det og indagiteret en „Venstre-politik“, 
som jeg siden fik årsag til at angre på, 
idet den tog alt for rivende fart og vok
sede sig helt over hovedet.

Det var vanskeligt fra vor afkrog at 
gøre vor mening gældende dér, hvor det 
var mest nødvendigt, og hvor det kunne 
få betydning, nemlig ved folketingsvalge
ne. Vi havde jo rigelig tre mil til valg
stedet, Nykøbing, og de offentlige befor
dringsmidler var ukendte dér på egnen 
den gang, så der kom i reglen ikke an
dre til valg end dem, der selv havde kø
retøj, men det var jo kun den mindste 
part af vælgerne. Men jeg fandt snart på 
råd i så henseende. Med enstemmig til
slutning fik jeg på et møde vedtaget det 
forslag, at alle gårdmændene skulle på 
valgdagen køre til valgstedet, medens 
husmændene og indsiddere blev fordelte 
på de kørende, således at enhver vidste, 
hvor han skulle møde for at få fri be
fordring til valgstedet, og hermed fulgte 
tillige fri fortæring på valgdagen. Denne 
ordning blev trolig fulgt hver gang, der 
skulle vælges til Folketinget, også efter at 
jeg forlængst havde taget „reb i sejlene“ 
med hensyn til politiken, og således le
verede det afsides liggende Gjedesby-sogn 
hver gang et forholdsvis stort bidrag til 
Venstre-listerne i Maribo Amts 4. valg
kreds; og det var væsentlig dette sogn, 

der bidrog til at styrke Monrad, der i en 
lang række af år havde repræsenteret 
kredsen, men som nu ikke blev anset 
for frisindet nok. Det var også Gjedesby 
sogn, der forhindrede Kristoffer Haye i 
at blive valgt, idet han den gang stillede 
sig som højremand. -

På den måde fik jeg opagiteret en fa
natisk Venstre-politik, og den florerede i 
flere år. Men så kom en tid, da jeg bit
tert måtte fortryde min politiske virk
somhed. Jeg trak mig så lidt efter lidt 
tilbage, thi jeg havde længe befrygtet, at 
det politiske „køretøj“ skulle få en sådan 
fart, at det skulle gå på hovedet i grøf
ten, hvilket også snart viste sig at blive 
tilfældet. Jeg forsøgte så at holde igen, 
men forgæves, de politiske „tøjler“ var 
gledne mig ud af hænderne, og så kom 
provisorieårene. -

Der dannede sig nu de sørgelige be
kendte „riffelringe“ omkring i landet. In
gen var ivrigere riffelfolk end beboerne 
af Gjedesby sogn. Der blev også oprettet 
en „riffelforening“, og den tiltrådtes ikke 
alene af en stor del af mændene, men og
så adskillige kvinder gik med i forenin
gen, og det var rent tilfældigt - og så 
sognets beliggenhed -, at der ingen egent
lige udskejelser fandt sted. Det manglede 
ikke på opfordringer dertil såvel direkte 
som indirekte. Der blev således offentligt 
fremsat den mening, at riflerne først og 
fremmest skulle „rettes mod herremænde- 
ne“, og mange af den jævne almue tog 
denne udtalelse bogstaveligt, hvilket gav 
sig tilkende ved et offentligt riffelmøde 
i Gjedesby. En herremand fra omegnen, 
der var kendt og højt agtet i hele lan
det, var kommen til stede ved mødet, idet 
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han mente, at han kunne tale folk til ret
te. Men det var så langt fra, at han op
nåede dette, at han tværtimod „gød olie 
på ilden“. Han blev på det groveste in
sulteret og ligefrem truet med riflerne, 
som de dog heldigvis endnu ikke havde 
fået, og han måtte skyndsomst forlade 
mødet.

Min politiske rolle var udspillet. Jeg 
blev enten anset for et nul - eller hvad 
der var meget værre - for en „Højre
mand“. Og mærkelig nok, jeg var bleven 
helt renset for min „venstrefeber“, og jeg 
har ikke mærket noget til den siden. Der
imod har det tit forundret mig, at jeg 
kunne blive en så fanatisk Venstre-mand, 
da jeg dog af naturen er meget „kon
servativ“.

Men så kom „sjangdarmerne“, og da 
bygningen af Gjedser havn netop faldt på 
samme tid, måtte der lægges en større 
styrke derud. Disse folk kunne nok hol
de oprørslysterne nede, og „riffelfolkene“ 
fandt det fornuftigst at tale så sagte om 
riflerne, som for øvrigt endnu ikke var 
ankomne.

„Riffelrummelen“ døde så hen af sig 
selv, og forholdene blev lidt efter lidt igen 
normale, og de fornuftige Gjedser-boere 
har forlængst indtaget en fornuftig stilling 
også i politisk henseende.

Min gerning i Gjedesby nærmede sig 
nu sin afslutning. I sommeren 1888 ind
gav jeg min ansøgning om afsked på 
grund af svaghed. Men da dette blev be
kendt i sognet, holdt man et møde, på 
hvilket der blev vedtaget, at man skulle 
søge at bevæge mig til at tage ansøgnin
gen tilbage og virke i sognet endnu nog
le år. Der blev nedsat et udvalg, som 

skulle besørge det fornødne i den anled
ning. Dette udvalg, som bestod af 6 af 
sognets mest ansete mænd, forfattede så 
en til mig rettet opfordring om at blive 
i embedet endnu nogle år. Denne opfor
dring havde følgende ordlyd:

Hr. lærer Petersen!

Vi undertegnede beboere af Gjedesby 
sogn beklager meget, at De på grund af 
længere tids svaghed, på de sidste par år 
endog alvorlig sygdom, nu efter samråd 
med Deres læge har besluttet i en nær 
fremtid at ville søge Deres afsked. Dette 
skridt undrer os ikke så meget, efter som 
vi alle er bekendte med Deres svagelig
hed, og vi erkender også, at De nu må 
føle Dem træt og nok kunne ønske at 
ombytte Deres lærervirksomhed med et 
mere roligt og stille liv på Deres gamle 
dage omgiven af Deres børn.

Vi erkender fuldtud, hvor stor og an
svarsfuld en lærers gerning er, hvilken 
gerning De i over en fjerdedel århundre
de har varetaget med stor interesse og 
dygtighed her i Gjedesby. Det ene hold 
børn er kommen og gået efter det andet 
i den lange årrække. Folk, der var børn, 
dengang De kom til Gjedesby og overtog 
skolen, er nu voksne og gifte og har igen 
sendt Dem en hel stab af børn, som De 
omfatter med samme varme og samme 
kærlighed nu i den ældre alder, som De 
gjorde med forældrene i Deres unge al
der, og alle ser vi op til Dem med den 
dybeste kærlighed og højagtelse, både 
bedsteforældre, forældre og børn, for 
hvad De har udrettet.

Deres arbejde har den meste tid været
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udført under dårlige forhold, f. eks. en 
overfyldt skole og et meget dårligt lo
kale. Nu, da begge disse mangler er af
hjulpne, forekommer det os, at det end
nu er nogle år for tidligt at nedlægge 
arbejdet som lærer, idet vi mener, at det 
er først nu, De rigtig skal høste frugten 
af Deres sæd, som De har nedlagt i cir
ka 30 år, og tilmed nu, da De har fået 
nye og tidssvarende skolelokaler og en 
ung og dygtig medhjælper ved Deres 
side, så at Gjedesby skole ved Deres 

hjælp, såfremt De vedblivende vil fun
gere som førstelærer ved skolen, ikke 
alene skal være blandt de bedste, hvilket 
den har været i en årrække, men vedbli
vende under en retfærdig bedømmelse at 
stå som nummer eet blandt kommunens 
skoler. -

Her er ikke stedet at tale om, hvad 
Deres hustru har udrettet i den lange år
række, men kun dette, at alle er enige 
om, at ingen fattig eller sorgbetynget no
gensinde er gået bort fra Gjedesby skole
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To af Ellen Valentins tegninger fra Sydfalster: 
Det gamle voldsted, der har sin særlige histo
rie, og en af de gamle gårde.

i den tid, Deres hustru har været der, 
uden at være bievne hjulpne og trøstet 
af Dem og Deres hustru.

I henhold til ovenstående beder vi Dem 
endnu i nogle år at varetage Deres em
bede, såfremt Vorherre vil give Dem 
kræfter dertil, ikke for Deres skyld, da 
De, som sagt, nok kan trænge til den 
nødvendige hvile efter det anstrengende 

arbejde, men for den opvoksende slægts 
og forældrenes skyld anmoder vi Dem 
endnu en gang om at varetage det af 
Gud Dem betroede embede i nogle år.

Gjedesby, den 26. april 1888.

Denne anmodning var underskrevet af 
198 beboere, mest familiefædre eller næ
sten alle i sognet, og blev mig så over- 
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givet i mit hjem af de omtalte 6 komité
medlemmer og den opbevares af mig. - 
Men samtidig havde man sendt en de
putation til præsten for at standse an
søgningen, som allerede var indsendt.

Jeg mente dog, at jeg måtte fastholde 
min beslutning. Ansøgningen gik ind, og 
den blev bevilget, så at jeg var afskedi
get fra 1. november 1888 med en årlig 
pension af 1140 kroner, som siden ved 
lov blev forhøjet til rigelig 1200 kroner.

I oktober måned foranstaltede sogne
beboerne en afskedsfest for os. Denne 

fest afholdtes i restauratør Jensens loka
le ved Gjedser havn, hvor en stor del af 
sognebeboerne, både mænd og kvinder, 
var forsamlede, og hvor vi kunne glæde 
os ved mange varme og hjertelige ord, 
der blev udtalte dels som tak for den 
forløbne tid og dels som gode ønsker for 
vore gamle dage. Der blev derhos tillige 
overrakt os skønne erindringsgaver, nem
lig fra de ældre beboere et smukt taffelur, 
fra de unge et barometer og termome
ter og fra skolebørnene et meget smukt 
kaffestel.
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Stormfloden i 1872

Vi har her på Odden i længere tid forud 
for stormen den 13. november haft tem
melig meget stille vejr, ja, der var flere - 
og deriblandt navnlig møllere - der hav
de lagt mærke til, at hele sommeren hav
de været såre fattig på vind. Under så
danne forhold var det mindre påfalden
de, at der umiddelbart forud for stormen 
var særdeles stille. Søndag den 10. no
vember var der udbredt en dødlignende 
stilhed over hele naturen, som meddelte 
en døsighed ikke alene til mennesker, 
men endog til dyrene.

Om mandagen den 11. begyndte det at 
lufte af nordost; vinden tiltog i styrke, 
og navnlig om tirsdagen henimod aften 
blæste der en bidende kold, stærk storm; 
denne tiltog i løbet af natten og var om 
morgenen på hin skæbnesvangre 13. no
vember meget heftig. Omtrent kl. 9 var 
stormen på sit højeste og havde da en 
orkanagtig karakter; derefter blev den 
mere ustadig, men med større og mindre 
mellemrum var den så heftig, at den pi
skede vandet til støv, der som tætte sky
er fo’r hen over bølgerne og skjulte gen
standen for de ængsteligt stirrende blik
ke. Lige indtil middag viste den ubarm
hjertige fløj på kirkespiret ret mod nord
ost; hvert øjeblik stirrede jeg på den med 

ængstelig forventning, men først ved mid
dagstid begyndte den at dreje sig lidt og 
viste omtrent kl. 12^ mod øst, og først 
da begyndte man at ånde lidt friere, og 
kort efter begyndte vandet også at falde.

Man havde hele formiddagen gået i en 
frygtelig spænding, thi det var, som ele
menterne havde frigjort sig for de almin
delige naturlove, og hvert øjeblik spurgte 
vi hinanden ængsteligt: „Hvad skal enden 
blive?“

Og var vinden bleven stående endnu 
nogle timer med samme styrke, da ville 
endnu mange flere have gjort hint spørgs
mål for sidste gang.

Vi er her på Odden stedse ængstelige, 
når det blæser nogenlunde stærkt af nord
ost, men i de senere år var vi bievne 
mere trygge, idet der - som bekendt - af 
et interessentskab var opført betydelige 
dæmninger på de laveste steder langs 
Østersøens bredder; til samme tid var der 
med store bekostninger anlagt et betyde
ligt pumpeværk, der hævede vandet op af 
det store Bøtø-Nor og den i forbindelse 
dermed opstående Koblesø.

Man mente nu at være sikrede mod 
den urolige nabo, Østersøen, der før så 
ofte havde anrettet skade på de lavere 
liggende egne; hele Koblesøen og en me- 
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get stor del af Bøtø-Nor var forvandlet 
til enge, og dagen før stormfloden kunne 
man tørskoet passere disse strækninger, 
medens man straks efter kunne sejle der 
med større skibe.

Dog i januar 1866 brød en heftig nord
ost-storm med højvande dæmningerne 
ned, og interessentskabet, som atter op
førte dem, måtte i dyre domme betale 
den erfaring: at der udkræves et stærke
re og bedre værn for at holde Østersøen 
ude. Derfor var medlemmerne af interes
sentskabet stedse noget urolige, når det 
stormede af nordost, og derfor var også 
nogle af disse medlemmer ved strand
bredden den 12. november om aftenen, 
men da vandet sent hen ad denne faldt, 
gik de beroligede hjem.

Det syntes imidlertid, som om havet 
gik tilbage for at tage et nyt tilløb til 
den skrækkelige gerning, det havde at 
udføre.

Om morgenen den 13. november var 
der atter folk ved stranden meget tidligt, 
og da havde vandet nået overkanten af 
dæmningen og var i færd med at gå 
over, og da stormen rasede med frygte
lig magt, var det at forudse, at en stor 
ulykke stod for døren.

De udsendte turde ikke opholde sig 
ved stranden ret længe, thi det forekom 
dem, at havet hævede sig så højt, at det 
hvert øjeblik kunne vælte sig i en forfær
delig højde ind over dæmningerne, hvil
ket også straks efter skete.

Man ilede tilbage til byen, men inden 
de kom der ad den vej, der løber mel
lem Noret og Koblesøen, kom vandet 
dem i møde fra Noret, og det stod dem 
klart, at havet allerede i en betydelig 

grad var gået over sine bredder længere 
mod nord, på Bøtø.

Kort efter var Gjedesby, der ligger på 
en holm, omgivet af vand, hvilket hvert 
øjeblik tildækkede mere og mere af mar
kerne rundt omkring.

Jeg var den morgen lidt tidligere på 
benene end sædvanligt, og da jeg kom 
udenfor, kunne jeg i dæmringen se lige
som en hvidlig tåge rundt om. Jeg blev 
ikke lidet forundret over, at en tåge kun
ne ligge over egnen i en sådan storm. 
Men medens jeg stod og grundede derpå, 
kom min søn og fortalte, at havet var 
gået over sine bredder, og nu blev det 
mig klart, at hvad jeg havde anset for 
tåge, var vand.

Ved at gå nærmere, kunne jeg nu og
så se bølgerne, der væltede deres skum- 
klædte toppe mod de højere liggende ste
der, som de oversprøjtede med masser af 
vand.

Kort efter begyndte man at rømme de 
lavere liggende huse. Man førte kreatu
rer til højere steder, korn, bohave og lig
nende på loftet, og nu mente man at have 
sikret sig.

Vandet steg nu jævnt indtil kl. 9. Det 
bredte sig tomme for tomme. Man satte 
små dæmninger her og dér for at holde 
det borte fra steder, hvor det kunne gøre 
størst skade, idet man hvert øjeblik tro
ede, at nu var det på det højeste. Uagtet 
det hårde vejr så man en forunderlig 
travlhed rundt omkring; overalt var folk 
på færde for at redde snart dette, snart 
hint fra vandet.

Allerede da kl. var 9, stod vandet et 
godt stykke op på støtterne til mine bi
stader. Min ældste søn foreslog, at vi
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Digteren Holger Drachmann kom et par dage 
efter stormfloden til Falster for til »Morgenbla
det« at beskrive den store katastrofe. Han ma
lede også, og billedet viser en af de skibsstran
dinger, der fandt sted på Sydfalster.

skulle bringe dem på loftet, men jeg men
te, at de nok skulle stå, „thi“, sagde jeg, 
„der er endnu et lille stykke, før det når 
kuberne, og om det endog går lidt op på 
dem - hvilket jeg ikke tror, det kan - så 
har det endda ingen nød, thi bierne op
holder sig foroven“.

Men denne slutning viste sig siden at 
være fejlagtig, thi var bierne blevet på 

deres stade, da ville vandet være gået ful
de 4 fod over toppen af kuberne, men 
de var i god behold på loftet, min søn 
lod mig ingen ro, førend de var der.

Fra kl. 9 til 12 steg vandet med en 
forbavsende hurtighed. Fra tid til anden 
trængtes vi mere og mere tilbage til de 
højere liggende steder; mange af nabo
erne forsamlede sig i skolen, idet denne 
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ligger på et af de højere liggende steder 
og desuden er en stærk, grundmuret byg
ning. Den stod også sin prøve på hin 
uforglemmelige 13. november, thi mens 
huse sank rundtomkring og forsvandt i 
de grådige bølger, som om det havde væ
ret snehuse, stod denne gamle bygning 
urokkelig vidnende om, at 4. Frederiks 
bygninger ikke var „pindeværk“.

Uagtet jeg havde fået mine vandstøv
ler på, anså jeg det dog snart for godt 
at holde sig på det tørre, og da jeg tro
ede, at der kun få steder kunne være tale 
om nogen egentlig fare - og fra disse ste
der var folk og kreaturer rømmede - så 
havde jeg lejlighed til fra min stue at an
stille betragtninger over denne mærkelige 
og enestående begivenhed.

Vandet er nu nået til en stor sten, der 
ligger midt i gården.

„Herre Gud“, tænkte jeg, „så skulle 
man dog opleve den dag, hvorom det vil 
lyde til efterkommerne, at havet har nået 
hin store sten“.

De gamle havde fortalt om et mærke, 
der havde været i en stolpe i en nu ned
brudt gård, hvortil vandet engang i æld
gammel tid skulle have nået. Jeg havde 
hidtil anset dette for et urimeligt sagn, 
men nu (kl. 9) så jeg det bekræftet.

Men enden var ikke endda; snart blev 
stillingen så alvorlig, at der ikke levne
des tid til slige betragtninger. I næste 
time var ikke alene stenen overskreden, 
men en vogn, som stod i nærheden af 
den, begyndte at bevæges hid og did af 
bølgerne, som nu slog temmelig højt op 
på murene.

Jeg løb nu hastigt over og lukkede kir
kedøren op, for om nogen mulig ville 

redde sig i kirken. Men desværre! Folk 
havde for en del troet sig sikre i deres 
huse, indtil flugten derfra var dem af
skåren.

Nu ilede jeg tilbage til skolen, der fra 
nu af blev ligesom en „Noahs Ark“. Men 
snart randt det mig i hu, at „Arken“ var 
fuld af mennesker og dyr, men der fat
tedes levnedsmidler. Vi bagte netop den 
dag, og brødet stod i ovnen og var fær
digt, men en dyb og rivende strøm skul
le passeres for at komme dertil. Dog her 
nyttede ingen betænkning! Min søn og 
jeg gik ud af vinduet, vadede i dybt 
vand over gården, kom til ovnen, hvor 
vandet netop var i færd med at trænge 
ind.

Brødet blev hastigt taget ud og an
bragt på brændestablen tæt udenfor lof
tet, hvorpå vi hastigt, drivende våde, 
vendte tilbage samme vej til „Arken“.

Snart gjorde jeg den erfaring, at van
det kunne holdes ude ved at holde dø
rene lukkede, idet hø, halm og møg snart 
lagde sig for sprækkerne og tættede dem. 
Men en „efternøler“, der ikke havde hørt 
den ny regel: at passagen foregik gennem 
vinduet, kom og åbnede døren, da van
det stod en alen højt på den og lukkede 
en del vand ind, men ved forenede kræf
ter fik vi døren igen lukket og stænget, 
og snart kunne vi gå tørskoet i den stør
ste del af huset.

Jeg kan ikke nægte, at uagtet man i 
stuerne stod på det tørre, så var det dog 
noget uhyggeligt at se bølgerne gå uden
for ligesom på havet, og en forvirret mas
se fo’r forbi i alle retninger.

Snart løftedes på bølgetoppene rester 
af et hus, snart en masse hø, halm, bræn-

44



De søge de savnede den 14. november 1872. 
En tegning fra Illustreret Tidende 1. december 
1872.

de osv., snart så man et får, et svin og 
en ko komme kæmpende med døden i 
de vrede bølger, snart så man husgeråd, 
klædningsstykker og fødevarer fare forbi 
og forsvinde for at give plads for andre 
dele.

Det var nu slemt nok, at vandet stod 
så højt, men det værste var dog den 
forfærdelige bølgegang, og jeg kan ikke 

nægte, at det jo undertiden blev mig no
get underligt om hjertet, når jeg hørte 
vragstumper af alle slags ved bølgernes 
magt drives mod gavlen, så at det dun
drede i huset. Heldigt var det, at der in
gen vinduer var på den del af huset.

Vi opholdt os mest på loftet, thi dér 
havde man udsigt til alle sider, men det 
forekom mig, at de timer, vi tilbragte dér, 
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var lange som dage, og intet under! thi 
overalt så man kun elendighed og fordær
velse, hvor man vendte øjet hen.

Omtrent kl. 10 bortskylledes det første 
hus, men i de følgende to timer sank det 
ene efter det andet sporløst i bølgerne. 
Det eneste, man kunne høre gennem stor
mens tuden og bølgernes brusen, var bra
get af et nærved sammenstyrtende hus, 
ikke engang skriget af de jamrende, der 
nogle øjeblikke stod på ruinerne af deres 
sunkne boliger kunne nå vore øren, kun 
gennem øjet kunne vi blive vidner til 
elendigheden.

Da vandet kl. 12 stod på sit højeste, 
var intet tørt land at se i nærheden; det 
var, ligesom vi boede på det vilde hav, 
hvoraf nogle ruiner ragede frem af de 
forfærdelige malstrømme, der hvirvlede 
rundt omkring.

Vandet stod da, efter hvad jeg senere 
har kunnet skønne, 10 à 12 fod over dag
ligt vande, hvilket endnu let vil kunne 
ses, thi det har efterladt sig tydelige mær
ker i ethvert træ, dog er disse mærker 
noget højere på grund af bølgegangen, 
der førte det i træerne hængende hø og 
halm højere op end den egentlige vand
stand.

Floden holdt sig omtrent på samme høj
de indtil kl. 4, da viste de første tegn til 
synkning sig; siden blev også denne tem
melig hastig, og kl. 5 kunne vi åbne dø
ren, og samme aften kunne vi fra holm 
til holm, tildels på ruinerne, vandre igen
nem byen og tage ødelæggelsen i øjesyn, 
men dog mest for at holde mandtal.

Hvilke rædsomme spor havde havet ef
terladt sig! Jeg gyser endnu ved tanken 
derom, og aldrig kan jeg glemme hin før

ste vandring gennem den så skrækkeligt 
ødelagte by! Det var, som vandrede man 
over en uhyre grav, hvor alt lå begravet, 
hvad der nylig havde åndet liv og mun
terhed! Månen spredte sine blege stråler 
henover det skrækkelige øde, og uvilkår
ligt gyste man tilbage, ængstet for sin 
egen skygge.

Af og til mødte man en lille klynge af 
blege, tavse skikkelser, der var gået ud i 
samme øjemed som vi: ikke for at dan
ne sig et begreb om den uoverskuelige 
ulykke, men for at se, om denne eller hin 
endnu var i live. I mangt et øje så man 
tårer rinde ved visheden om en vens el
ler en slægtnings bratte død, medens an
dre pintes af uvished om den fraværen
des skæbne.

Her snublede man over et dødt får, 
medens man hist så ådsler af større kre
aturer stærkt udspilede af det indtrængte 
vand. Forsøgte man at titte ind i de ny
lig så lune og hyggelige boliger, forfær- 
dedes man ved at se alt bohave sønder- 
slået og kastet mellem hinanden i dynger 
af 1er fra nedfaldne vægge og andet mur
værk.

På flere strøg i byen gik man fra tag 
til tag af de bortskyllede huse, der lå 
sammenskruede i broget forvirring, uden 
at det var muligt at angive, hvem de hav
de tilhørt, eller hvor de havde stået. Dog 
det ville være forgæves, om jeg ville for
søge at give et nogenlunde fuldstændigt 
billede af elendigheden. Kun så meget vil 
jeg sige, og deri er alle enige, at om il
den havde gået hen over byen fra den 
ene ende til den anden, så ville ødelæg
gelsen og fordærvelsen dog ikke have væ
ret så stor og rædselsfuld.
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En tegning i Illustreret Tidende 1. december 
1872 viser, hvordan Peter Skippers hus i Gedes- 
by er styrtet sammen.

Vi vendte tilbage til de mange, der - 
tildels drivvåde - havde reddet sig i sko
len. Disse søgte nu at danne et fælles 
leje på gulvene, og navnlig var skoleloka
let propfuldt af mennesker, store og små, 
medens en hest havde sin plads ved dø
ren, og et svin, der blev reddet ind ad 
vinduet, med ro og tilfredshed over at 
være undsluppet det kolde bad, indtog 

sin plads i et andet hjørne.
Også jeg begav mig til ro, men søvnen 

flyede, hver gang de skrækkelige billeder 
af ødelæggelsen fremstillede sig for mig.

Hvad der endnu er fortalt, er dog un
derordnet; ak, det værste står tilbage: 
mange mennesker er omkommet!

Alene i dette lille sogn fandt 20 men
nesker deres død i bølgerne.
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Tæt nord for skolens have boede Jens 
Madsen, smed, tilligemed sin kone og de
res voksne søn. Omtrent kl. 10 var en 
nabo derinde, og da han gik derfra for 
at begive sig over i skolen, ville sønnen 
have været med. Men da de gamle ikke 
ville forlade deres bolig, så mente de, at 
sønnen også skulle blive. Han gjorde det, 
men med grædende tårer.

Da kort efter faren var stor og over
hængende, begav det unge menneske sig 
alligevel på vej for at komme over til os 
i skolen. Han var allerede kommet ind i 
vor have, arbejdende sig frem, ofte over
skyllet og tildækket af bølgerne, og hav
de nu nået det højeste sted i haven. Vi 
stod i vinduet, omtrent 50 alen fra ham, 
beredt til at tage ham ind i „Arken“. Men 
pludselig kom en uhyre bølge, der bar 
noget (vi troede, det var halm) på sin 
ryg. Den slog over ham, og vi så ham 
ikke mere.

Nogle dage efter fandtes han i hjørnet 
af haven med knust hoved. Det viste sig, 
at det, bølgen havde ført med sig, var en 
temmelig stor bro, som havde ligget over 
en kanal øst for byen.

Omtrent en time senere hørte jeg et 
brag, der trængte gennem stormens brø
len. Jeg vendte mig mod den kant, hvor
fra lyden kom, og så netop den sidste 
rest af smedens hus forsvinde i bølgerne. 
Jeg vidste nu, at denne familie var gået 
til grunde. Bygningerne er aldeles for
svundne, kun ambolten står på sin plads 
og fortæller de besøgende, at her har boet 
en smed. De her omkomne var Jens Mad
sen, smed, hans kone, Karen Margrethe 
Jørgensen, og deres søn, Mads Jensen.

Lidt vest for Jens Smeds bolig og med 

en vej imellem lå Hans Landers hus. Den
ne mand, der næsten var 3 alen høj, hav
de for et år siden ved et ulykkeligt fald 
fået et så voldsomt slag i hovedet, at han 
til tider var noget sanseløs. Søndagen for
ud for den 13. var han ovre hos mig, og 
i samtalens løb ytrede han blandt andet:

„Det var bedre, om jeg dengang var 
gået bort, thi jeg bliver dog aldrig rigtig 
rask mere“.

Om morgenen, da vandet nåede hans 
hus, havde han travlt med at bringe sine 
kreaturer i sikkerhed. Noget efter var han 
afskåret fra skolen ved en mellemløben
de vej, der ligger noget lavere. Han og 
kone samt datter begav sig da over til et 
hus ved den modsatte side, der lå noget 
højere, men da han havde bragt sine kvin
der i nogenlunde sikkerhed, mente han, 
at han endnu kunne gå tilbage og brin
ge nogle flere sager op på loftet. Men in
den han blev færdig hermed, kunne han 
ikke mere komme bort fra huset.

Dette hus lå nu næsten lige for vort 
gavlvindue, og vi kunne derfra ikke und
gå det skrækkelige syn, som nu snart 
skulle fremstille sig for os. Først troede 
jeg, at huset var forladt, men min ældste 
søn påstod rigtignok, at folkene var deri. 
Desuden gjorde han forskellige forslag til 
forsøg på at redde dem.

Nu faldt den ene halvdel af huset. Den 
anden halvdel ravede endnu en kort tid 
og fulgte da bagefter. Hidtil havde jeg 
ingen kunnet se, men som ved et trylleri 
stod Hans Lander i sin fulde højde lige 
for vore øjne i den øjensynligste døds
fare. Vi tænkte atter alvorligt på. at red
de, så meget mere, som vi på mandens 
adfærd måtte antage, at hans familie del-
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Den skrækkelige stormflodsnat med forsøg på 
at redde mennesker kom også på en tegning i 
Illustreret Tidende 1. december 1872.

te skæbne med ham, thi han arbejdede i 
ruinerne for at trække noget frem.

Men vi måtte opgive ethvert forsøg på 
at redde den ulykkelige, idet det var os 
klart, at det ville være at gå den visse 
død i møde til ingen nytte. Tænk en
gang, hvilken hjerteskærende tilstand! Of
ret stod ikke hundrede alen fra os, midt 
i byen og ved højlys dag, og dog var 

redning umulig, uagtet vi var mange men
nesker og vist alle besjælede af den bed
ste vilje til at hjælpe.

Et kvarters tid stod den ulykkelige og 
rev i ruinerne, hvorfra bølgerne hvert 
øjeblik løsrev og bortførte stykker; tilsidst 
satte han sig ned og foldede sine hænder. 
Jeg har set megen nød; jeg har set med
brødre segne på slagmarken; jeg har set 
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krigens ofre vånde sig på smertenslejet, 
men intet af disse optrin er gået mig så 
nær til hjerte. Jeg kunne ikke udholde 
synet. Jeg gik bort fra vinduet, og da jeg 
lidt efter sneg mig derhen, var alt for
svundet.

Man havde hørt Hans Lander skrige, 
da han drev forbi et andet hus, hvor fol
kene lå i dødsangst på loftet. Siden blev 
hans lig trukket frem af ruinerne i nær
heden af Peter Skippers enkes hus, hvil
ket var halvt nedfaldet.

Ikke langt derfra boede Morten Han
sen Rysse. Han ville have sine køer med 
sig fra sit hus, men under bestræbelsen 
for at redde dem faldt naboens hus ned 
og begravede ham. Hans lig fandtes tæt 
ved Fattighuset.

En fjerdingvej syd for byen i et tem
melig lavtliggende hus boede Hylleborg 
Jensen hos sin søn, Jens Rasmussen 
Mejer. Han havde en stor børneflok, og 
han måtte flere gange vade i dybt vand 
for at bringe dem i sikkerhed; da han 
sidste gang kom for at hente sin moder, 
kunne han ikke komme bort fra huset. 
Det faldt, sønnen arbejdede hovedet fri, 
medens stumperne dreves af bølgerne hen 
over markerne, men den gamle kone kun
ne ikke arbejde sig ud af ruinerne.

„Sørg nu blot for børnene og bryd dig 
ikke om mig, Jens“, sagde hun.

Hun var borte; hendes lig blev dagen 
efter fundet under ruinerne.

Det var vanskeligt, endog tilnærmelses
vis, at gøre sig noget begreb om omfan
get af den skade, den voldsomme over
svømmelse har afstedkommet. - Overalt 
ser man ødelæggelsens vederstyggelighed. 
Men i dette sogn var over halvdelen af 

jorderne under vand, idet 1200 tdr. land 
foruden hele det store udtørrede areal var 
forvandlet til hav; man kunne ikke en
gang se, hvor hav og land ellers plejede 
at mødes. Den største del af sidste års 
rige høst er ødelagt i husene og i stak
kene.

Alene her i sognet er 28 huse og ste
der aldeles bortskyllet, så at der ikke er 
blevet sten på sten af dem. 47 er ube
boelige, de fleste for hele vinteren. 8 kan 
istandsættes til usunde boliger i vinter. 
3 familier er uddøde, 78 familier er hus
vilde.

En stor mængde køer og får er druk
nede. Jeg har ikke kunnet erfare hvor- 
mange. Men alene på Bøtøgård drukne
de mellem 3 og 400 får. I flere dage 
kunne den fra mange byer tilstrømmen
de arbejdskraft ikke anvendes til andet 
end til at fremdrage og begrave de døde 
kreaturer. Af heste druknede kun nogle 
enkelte. Ligeledes omkom kun meget få 
svin. De viste sig at være meget gode og 
udholdende svømmere, som forstod at 
klamre sig fast til de omdrivende gen
stande og holde sig på dem, indtil de 
enten var drevet i land eller opfisket, da 
vandet sank.

Vi foretager derefter en lille vandring 
langs Østersøens kyster! Alt er forandret.

Vi begynder på Odden i nærheden af 
fyret og styrer mod den østlige kyst. På 
en temmelig lang strækning findes her en 
høj lerklint. Men hvilket syn! Klinten er 
sønderrevet og har fået den ene dybe 
indskæring efter den anden, hvilket går 
20-30 alen ind i den faste klint.

Ved den nordlige ende af klinten lig
ger skroget af et stort, fuldrigget skib.
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Det er en tremastet skonnert „Ulricka“, 
ført af kaptajn Ahlstraus af Sverige. Det 
var den første rejse, dette stolte skib fo
retog sig. Det var ladet med 3000 tdr. 
hvede og byg, hvormed det var bestemt 
fra Malmø til Stockholm. Stormfloden 
drev det herned og har anvist det en sør
gelig havn. Mandskabet reddede sig ved 
fra rigningen at springe ind på klinten, 
kun styrmanden druknede.

Nu fortsætter vi vor gang mod nord 
og kommer straks til den lave kyst, som 
adskiller havet fra „Koblesøen“. Dér hav
de det herværende interessentskab op
ført dæmninger med en bekostning af 
6000 rdlr. Disse dæmninger var i 1866 
blevet bortskyllet af havet, men for læn
ge siden opført påny i stærkere og bed
re skikkelse og strakte sig med nogle 
afbrydelser langs „Diglet“ i en længde 
af ca. y2 mil til henimod Bøtøgården.

Men hvad brød stormfloden sig om så
danne dæmninger! Det var kun få timers 
værk at nedbryde, ikke alene den, men 
tillige at sløjfe strandbanken således, at 
havet nu ved nogenlunde fuldt vande 
kan trænge ind over de lavere egne.

Så kommer vi til det såkaldte Bøtø- 
Fang. Et par hundrede alen foran ligger 
et temmelig stort skib. Det er skonner
ten „Troheten“ af Gulland, kommende 
fra hjemstedet og bestemt til Lybæk. 
Stormfloden har kastet den helt op på 
det tørre. Den ligger på ret køl. Et an
det skib er kæntret ud for Bøtøgård. 
Det er senere drevet ind under Bøtø med 
bunden i vejret. Man kender ikke dets 
navn eller hjemsted. Det er ladet med 
planker, som nu tages ud af bunden på 
skibet.

Det skraverede viser, hvor langt vandet gik ind 
på Falster ved stormfloden i 1872.
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Vort postbud boede i et hus, der lå 
temmelig lavt syd for byen. Vandet hav
de omringet hans hus tidligt om morge
nen, før familien var stået op, og de vil
le upåtvivleligt alle være druknede, hvis 
ikke snedker Lars Jørgensen, der i mor
genstuden gik ud på arbejde, var kom
met til huset og havde gjort alarm. Man
den kom hastigt på benene, kastede kone 
og børn „hulter til bulter“ på en vogn 
og kørte bort, så hurtigt han formåede. 
Snedkeren medtog kreaturerne, og alle 
var reddede.

Snedkeren ilede bort til byen, gjorde 
overalt alarm, og da han kom hjem, var 
det på høje tid at redde sin egen familie.

Henimod middag så man fra byen en 
mand drivende på ruinerne af et hus 
hen over markerne. Han var så heldig 
at få fat på en lang stige, der netop stod 
rejst ved huset, da dette faldt, og han 
arbejdede sig gennem taget og kom oven 
på. Stigen blev hans redning, thi ved 
hjælp af den holdt han ruinerne sam
men, indtil en båd hjalp ham på det tør
re. Manden hed Jørgen Hjort.

Nordligt i byen boede en gammel en
ke, Else Graa. Hendes hus var gammelt 
og stærkt udsat for søgangen. Konen søg
te redning på høstænget, men da huset 
kort efter faldt, blev hun presset op i 
rygningen af taget, hvor vandet nåede 
hende så højt, at hun blot havde hove
det ovenfor. I denne stilling førtes hun 
bort og landede på Hans Møllers mød
ding.

Om torsdag formiddag, da enhver var 
ivrig sysselsat med at redde, hvad der 
kunne reddes, passerede man hen over 
taget på Else Graa’s hus uden at tænke 

på eller vide, hvem det tilhørte. Pludse
lig hørte man en røst som fra graven: 
„Hjælp! Hjælp!“

Man spurgte da: „Hvem kalder?“ og 
atter lød den samme røst.

Nu opdagede man, hvorfra røsten kom, 
og snart blev den gamle kone trukket 
frem af det kolde bad, hvor hun havde 
siddet i omtrent 22 timer, og dog kun
ne hun gå ved at støtte sig til to mænd. 
Siden efter forlod kræfterne hende rigtig
nok, men hun blev snart igen rask som 
før, og hun erklærede, at hun ikke frøs, 
så længe hun var i vandet.

Jens Peter Petersen var en af dem, der 
fra den tidlige morgenstund vadede i van
det for at redde sine kreaturer og øvrige 
ejendele. Han kunne omsider ikke mere 
og søgte hen hos os, efter at han havde 
fået en anden mand, hvis kræfter ikke 
var så medtagne, til at hente konen og 
et barn på sin ryg også derhen.

„Gud ske lov, at vi nu alle er samle
de her“, sagde Jens Peter, efter at han 
havde fået nogle af de våde klæder af, 
og han føjede til: „Jeg er da glad ved, 
at jeg fik min gris op på loftet; dér har 
jeg bunden den ved en sparre, og den 
er i god behold“.

Kort efter så vi, at der flød brudstyk
ker af møbler og bygningsdele omkring 
os. Den samme mand udbrød:

„Det er mit klædeskab, der flyder dér, 
så er mit hus faldet, og jeg er nu en fat
tig mand“.

Kort efter fortsatte han: „Hvad skal 
man nu sige derom! Jeg har været lige 
så fattig før, men man kan begynde for
fra igen, og jeg er ikke så fattig endda, 
thi de få rede penge, jeg havde, fik jeg 
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dog reddet, dem har jeg i lommen; vil 
De gemme dem for mig?“

Den før velstående mands hele ejen
dom var nu kun nogle få daler.

Det var et rørende syn at se, hvorle
des de stakkels mennesker vandrede om
kring på tomterne og på markerne, sø
gende efter deres ejendele, der i en jam
merlig tilstand lå adspredte for alle vin
de, medens andre gik omkring, spejden
de i grøfter og huller, om de kunne få 
øje på ligene af de kære, de havde mi
stet. Man så dem med den største utål
modighed rydde op i de lerdynger, der 
lå overalt i deres huse, og under hvilke 
de undertiden kunne finde en ske, en 
kniv, en tallerken etc.

Hvad der under katastrofen lå de nød
stedte beboere mest på hjerte, var - næst
efter at frelse menneskeliv - omsorg for 
deres husdyr.

I Hans Møllers gård stod vandet så 
højt, at hestene svømmede fra hus til 
hus, men ved hjælp af en talje hejsede 
man dem op på høstænget, efter at man 
først på samme måde havde reddet køer 
og får op i hvedeladen.

En ung mand gik ud af vinduet i sko
len, arbejdende sig gennem masser af 
sammenskyllede sager og vadende i vand 
til midt på livet for at frelse et svin, som 
kæmpede med døden. Det lykkedes ham 
at gøre et langt reb fast om et af dyrets 
ben og føre enden af rebet ind til folke
ne, som da halede dyret ind ad vinduet.

Enken Karen Alling havde en udmær
ket besætning af heste og kvæg. Tidligt 
om formiddagen styrtede staldlængen om 
og begravede hele kvægbesætningen; kun 
tyren reddede sig ved at rive sig løs og 

løbe ind i stuerne. Hendes smukke og 
gode heste var også udsatte for at druk
ne, men hun og tjenestefolkene førte dem 
ind i deres bedste stue, hvor de reddedes 
ved, at man bestræbte sig for at holde 
deres hoveder over vandet.

For Gjedesby sogn opgjordes tab på 
bygninger og løsøre til 65.000 rd., hvil
ket omtrent bliver 100 rd. på hvert men
neske, enten det er stort eller lille.

Der er kun 10 gårde, der har lidt tab 
på løsøre, idet de fleste gårde er udflyt
tede til højere liggende steder.

Der var oversvømmet 1200 tdr. land, 
og anslås skaden på jorden til 100 rd. 
pr. td. land, bliver det 120.000 rd. End
videre er der skade på plantninger, frugt
haver og deslige, så det samlede tab for 
sognet bliver omkring 200.000 rd.



Rasmus Claussen
- hans arbejde med den lokale politik

Af overlærer Peder Jensen

I årbogen 1977 findes en artikel, 
hvori Peder Jensen har skildret 
Rasmus Claussen som Falsters po
litiske høvding og hans stædige 
kamp for demokrati og parlamen
tarisme.

Fra omkring 1850 tager den tekniske ud
vikling stigende fart overalt i Europas 
vestlige industrilande. Også her hjemme 
mærkedes dette. Damplokomotivet i tra
fikken holdt sit indtog her i landet med 
åbningen af København-Roskildebanen i 
1847. Derefter myldrer det frem med ba
neprojekter, og i 1872 indvies banen Kø- 
benhavn-Nykøbing Fl. Man bemærke, at 
banen kun gik til selve Vordingborg-Mas- 
nedsund. Men også, at der allerede den 
gang var planer fremme om at føre ba
nen over Masnedø, ja, så’gar en Stor
strømsbro!

Det blev Rasmus Claussens opgave i 
tinget politisk at støtte og medvirke til 
gennemførelsen af dette projekts første 
etape. Anden etape blev forbeholdt vor 
tid. Gang på gang tager han ordet og 
påpeger nødvendigheden af denne bane, 
dels for at ophjælpe Lolland-Falsters er
hvervsliv, dels for at sikre os den inter
nationale trafik Skandinavien og Konti

nentet. Svenskerne vil oprette en linie 
Trelleborg-Sasnitz. De har allerede bevil
get 15.000 kr. til forundersøgelse af den
ne rute. De skulle nødig løbe af med hele 
profitten.

Foreløbig gik banen kun til Nykøbing. 
Men Rasmus Claussen helmer ikke, før 
han ser forslaget om at føre banen til 
Gedser realiseret i 1886. Som et meget 
vigtigt argument for denne forlængelse af 
Falsterbanen fremhæver han den betyd
ning, det vil have for ophjælpningen af 
stormflodslandet. - Senere arbejder han 
med energi på, at dampskibene fra Ged
ser afløses af dampfærger. Og han tager 
ikke i betænkning at forlange, at staten 
viser denne rute ekstra opmærksomhed 
i form af særlig finansiel støtte, gode sta
tionsbygninger og - læssespor til sukker
roetransporten. I halvfemserne er Nykø
bing Fl. stationsbygning allerede alt for 
lille. 20. januar 1899 udtaler Rasmus 
Claussen: „Man bør ikke opsætte en ud
videlse af stationen. Blandt landets stati
oner er Nykøbing Fl. - når transitgods 
lægges til - nr. 9 i rækken. Priserne på 
jorden dér stiger stadig. Jeg bryder mig 
ikke om, at der bygges så forfærdelig 
flot, når bare der bliver rigelig plads.
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Rasmus Claussen og hans hustru Hanne Sophie, 
omkring 1883.

Slagelse, Næstved og Nyborg har flotte 
bygninger, endda trafikken dér er mindre 
end i Nykøbing Fl.“. Allerede året før 
hedder det hos ham: „Det synes, at man 
sparer alt for meget på, hvad der skal 
udføres nede hos os. Da der forleden 
skulle bygges et posthus, var det projek
teret til 40.000 kr., men blev nedsat til 
20.000 kr., så nu må postmesteren bo 
ude i byen!“

Postgangen var i hine tider, set med 
nutids øjne, såre langsommelig. En brev
forsendelse fra Sillestrup over Nykøbing 

til Stubbekøbing kunne tage tre dage. En 
rejse Nakskov-København retur tog også 
tre dage. Guldborg manglede endnu i 70- 
erne en telegraf station, hvilket snart føl
tes katastrofalt for hele Guldborgland og 
skibsfarten i det hele taget. Rasmus Claus
sen rejste derfor sagen om en fast tele
grafstation dér i forbindelse med en post
station.

Overalt ser vi Rasmus Claussen som 
den meget flittige parlamentariker, der 
sætter sig grundigt ind i sine ting, når 
det gælder lokale sager. Hans realitets
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sans og frodige, lune bondesind fornæg
ter sig ikke. Ofte polemiserer han med 
jyden og partifællen Christen Berg, „over
folketingsmanden“, der gerne udtalte sig 
om alt og alle. I en debat om digesagen 
siger Rasmus Claussen: „Det er ikke godt 
at vide, hvor det ærede medlem egentlig 
hører hjemme. Er det digesagen, så er 
han falstring. Er det hedesagen, så er han 
vestjyde“. En anden gang hedder det spy
digt: „Det er kun, hvis man er enig med 
det ærede medlem, Berg, at man er sag
lig; i modsat fald er man usaglig eller 
har ikke sat sig ordentlig ind i tingene“. 
Rasmus Claussen værnede stærkt om me
nigmands ret og frihed til nærdemokrati.

I 1877 tager han stilling til en princi
piel sag i Nykøbing om lokalstyrets ret 
og rimelighed. Sagen drejede sig om be
sættelsen af et organistembede dér i byen. 
Af de tre indstillede til embedet ønskede 
den lokale kirkeinspektion den som nr. 
et indstillede kaldet. Pågældende var mu
siklærer dér i byen og fint anbefalet af 
selve komponisten Berggren. Imidlertid 
ønskede den lokale, fine musikforening 
(flere mente på biskop Monrads initiativ) 
en ansøger ved navn Hyllested, hvis an
søgning som nr. 5 var indkommen efter 
ansøgningsfristens udløb. Hyllested fik 
embedet, hvorover man klagede til kul
tusministeren, men blev afvist. Dette var 
lige en sag for Rasmus Claussen. Her 
havde man trådt det lokale selvstyre for 
nær, men selv om han ladede alle sine 
kanoner, tabte han sagen.

Som en levning fra gammel tid betalte 
man endnu mange steder i landet korn
tiende in natura. Bonden kørte kornet 
hen til et af statens indsamlingssteder for 

aflevering af denne skat. Rasmus Claus
sen oplyser dog, at for hele Falsters ved
kommende er denne form for afgift af
løst af en pengeydelse efter kapitelstak
sten. Men i hele hans redegørelse får 
man et helt kulturhistorisk billede tegnet. 
Man ser bønderne holde i en lang ræk
ke og vente, ofte i timevis og dårligt vejr, 
på at få afleveret. Ofte er modtageren 
bare en ganske ung, uerfaren mand, der 
ved kontrol af vægt, mængde og kvalitet 
er ganske uegnet til et så ansvarsfuldt 
hverv. Fristelsen til bestikkelse ved f. eks. 
overvægt er altid latent til stede. Endnu 
i et indlæg 1. december 1882 beklager 
Rasmus Claussen, at en fuldstændig ti
endeafløsning ikke er blevet gennemført.

Lige fra Grundlovens dage i 1849 var 
en af liberalismens store mærkesager bon
dens selvstændighed og frigørelse fra en
hver form for herremandsvælde. Størst 
var spørgsmålet om tvungen contra fri 
fæsteafløsning. Hver gang sagen dukker 
op, er Claussen på pletten. Han hævde
de, at afskaffelse af fæste var en nødven
dig konsekvens af vor frie forfatning, 
men vil foretrække frivillig afløsning frem 
for tvungen. Med mange eksempler på
viser han, hvordan selv en selvejerbonde 
kan være i lommen på en herremand. 
Denne kan fratage småmanden gamle, 
hævdvundne rettigheder, såsom tørve
skær, småredsel, beboelsesret o. m. a. Det 
er også manden med det lille hartkorn, 
der må bære større byrder ved f. eks. sne
kastningspligt på offentlig vej. Derfor fo
reslår han, at al den slags snekastning, 
som den vejsag den i virkeligheden er, bør 
alene påhvile kommunen ved lønnet ar
bejdskraft.
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Idestrup kirke, hvis sogn Rasmus Claussen og 
hans familie hørte til.

Det er ikke at undres på, at Rasmus 
Claussen tager livlig del i spørgsmål ved
rørende skole og folkeoplysning. I alle 
slige sager er han frihedens og almue
mandens talsmand. Han véd om sig selv, 
at han i sin barndom har været ualmin
delig heldig med sin fortrinlige lærer og 
skole i Bøstrup på Langeland. Alligevel 
ser han med glæde på hver en friskole 
og højskole, der oprettes. Han omgikkes 
ikke for ingen ting højskolemænd som 
Høgsbro og Frede Bojsen. Ofte ser vi 

ham på Rødkilde højskole til fest med 
svorne venstre-venner. Her havde hans 
døtre også søgt skolen. Disse døtre, han 
var stolt af. Men som også var stolt af 
deres fader og solede sig i glansen om 
ham. En anekdote fortæller, at den kend
te fynske politiker, Klaus Berntsen, en dag 
i rigsdagens foyer så døtrene, fint opstad- 
set, stå og tale med deres far. Klaus slog 
Rasmus på skulderen: „Daw, Rasmus, er 
det dine tøse de to dér!?“

Spørger man om friskolens nytte, sva-



Rasmus Claussen interesserede sig også for tra
fikforholdene sydover, og fra Gedser havn blev 
der 1. juli 1886 åbnet en overfart til Warne
münde. Tegning fra 1886 i Illustreret Tidende.

rer Rasmus Claussen 11. januar 1873: 
„Erhverves der da en større kundskabs
masse i friskolen end i almueskolen? 
Dertil tør jeg vel ikke sige ja, men disse 
to skoler virker under ganske forskellige 
former, der, som det forekommer mig, 
medfører, at selv om den kundskabsmas
se, som erhverves i friskolen, ikke er 
større, er den dog på en vis måde mere 
fyldig og bliver mere frugtbringende for 
livet“. I almueskolerne bør kommunerne 
have større selvstændighed i deres egne 
skolesager. Staten, siger han, bør be
stemme målet, men lærerne og beboerne 
måden, hvorpå dette mål skal nås. Han 
anbefaler stærkt, at man støtter højsko

lerne, der rekrutterer mange dygtige læ
rere til almueskolen.

Også i skolespørgsmål ser vor hjem
melsmand for sig de tusind små hjem og 
føler med disse i deres „små“ forhold. 
Når talen er om, at børn først må ud
skrives af skolen i 14-års alderen, ser han 
just disse hjem for sig, hvor det nærmest 
er livet om at gøre, at børnene kan bi
drage til eget, ja, ofte hele hjemmets un
derhold. Han vil derfor insistere på, at 
sådanne børn skal kunne udskrives i 13- 
års alderen. Almueskolen bør fritages for 
det kirkelige tilsyn, der næsten altid be
fordrer den tørre udenadslæren. Dette syn 
er ikke hos Rasmus Claussen dikteret ud
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Nykøbing F. station, som den var i Rasmus 
Claussens tid. Tegning fra 1872 gengivet i Illu
streret Tidende.

fra en antikirkelig livsholdning, men ud 
fra et idealistisk frihedsideal. Denne hans 
indstilling gjorde sig også gældende, da 
hele landet stejlede ved et forslag om at 
give fritænkeren Georg Brandes en uni
versitetslærerstol. Han siger: „Jeg agter 
Brandes for en af vore største litterater 
og tror, selv om jeg ikke er åndelig enig 
med ham, at hans arbejde har en stor 
indflydelse i henseende til - om jeg så 

må sige - at gennemsyre litteraturen og 
holde under kritik det meget åndelige og 
religiøse hykleri, vi herhjemme lider me
get af. Man gør ikke Brandes nogen tje
neste ved vedblivende at stille disse ne
gative forslag om at nægte ham embede 
- især ved den måde, hvorpå det sker“.

Set ud fra vores finansielle forhold i dag 
er Rasmus Claussens forhold til statens
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Nykøbing F. - Rasmus Claussens by efter en 
tegning i Illustreret Tidende 1886.

finanser „herlig“. Her møder man den 
snusfornuftige almuesmand, der kender 
penges værd og det sure slid for bare 
at skaffe det nødvendigste. Derfor véd 
man, at når Rasmus tager ordet i slige 
sager, ja, så skal der spares! Derfor stej
ler han ved et forslag om gennem en 
årrække hvert år at bevilge af statskas
sen 18.000 kr. til udsmykning af Viborg 
Domkirke: „Det kan være meget godt 
at holde af smukke malerier, men man 
skal ikke være for flot med den slags be
villinger. Det vil danne et farligt præ

cedens“. Da talen er om at bevilge ma
leren Loche penge til en skole for ra
deringer, hedder det hos ham: „Vi har 
raderinger nok - alt for mange næsten
dels“.

Han er også mod et forslag om gratis 
uddeling af vaccine mod difteritis: „Det 
er for resten en mærkelig bevægelse, der 
er oppe i tiden til at henføre alt til stats
driften, der, som alle véd, er den dyre
ste“. 11. oktober 1899 sukker han be
kymret over vore finansielle forhold: „Det 
ser mørkt ud. I det fremlagte finanslov-
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Rasmus Claussen interesserede sig også for 
postgangen. 1 slutningen af forrige århundrede 
var der posthus ved jernbanestationen.

forslag har vi 5 millioner kr. i under
skud. I fjor havde vi 2 millioner kr. un
derskud. Hvad skal enden blive!“

I 1887 påbegyndte tyskerne Kielerkana- 
len, også kaldet Nord-Østersøkanalen. En 
kreds af danske rigsdagsmænd med Ras
mus Claussen i spidsen og med ham 
som ordfører fik da den tanke som et 
dansk modtræk hertil at åbne en Lim
fjordskanal. Man anstillede mange bereg
ninger angående en sådan færdselsvej. 

Men her synes for en gangs skyld Ras
mus Claussens regnekunst og realitets
sans at have svigtet ham. Tanken var 
fra første færd håbløs umulig. Her led 
han sit største politiske nederlag. Til 
sidst udtalte en rigsdagskollega sig i me
get skarpe vendinger mod dette fantasi
foster. Det blev ham rent ud betydet at 
holde op med alt det vrøvl. Han kunne 
simpelthen ikke være bekendt at komme 
med et så løst underbygget forslag!

Rigsdagsmænd i hine tider kendte ik-

61



Rasmus Claussen oplevede i 1895 en stor ud
stilling i Nykøbing, og der var opført en særlig 
bygning hertil.

ke til lange udenlandsrejser på statens 
bekostning. Bortset fra en privat rejse 
med sin familie til Italien rejste Rasmus 
Claussen ikke udenlands. Men i tanker
ne gik drømmene på langfart til - de 
Vestindiske øer, navnlig til Skt. Croix. 
Rasmus Claussen blev på rigsdagen næ
sten regnet for ekspert i disse fjerne, dan
ske kolonier og var formand for og ord
fører for sager, der vedrørte disse øer. 
Men også her skal der spares! Men over
alt i sine indlæg om kolonierne bliver 

man slået af hans sans for arbejderens 
kår derovre og hans skepsis til det lo
kale styre hos de sorte. Da der på Skt. 
Croix i 1878 udbryder oprør mod de 
hvide dér på øen, og dette hensynsløst 
nedkæmpes af militæret, griber Rasmus 
Claussen straks ind på rigsdagen og på
viser, at der er begået den fattige sorte 
arbejder uret. Og han vil på ingen måde 
være med til, at der sendes mere militær 
derover.

I debatten om kolonierne tager Claus-

62



Et kendt Nykøbing-parli fra omkring 1880 med 
Østre mølle og de omliggende voldgrave.

sens rigsdagskollega, konsul Stürup, der 
en tid har gjort tjeneste derovre, ordet: 
„For os, der kommer hjem derovre fra, 
er det besynderligt at erfare, at folk tror, 
at „Onkel Toms hytte“ er virkelighed. 
Den har i sandhed meget lidt med vir
keligheden at gøre. Den er en roman
historie, som et forskruet fruentimmer 
har skrevet for at bilde verden ind, at 
de sorte var engle alle sammen og vi 
andre djævle“. Ordene har måske virket

på Rasmus Claussen, men næppe i den 
foreliggende situation været ham velkom
men. I det hele taget mener han, at dis
se kolonier bør ophjælpes helt anderledes 
end sket er. Skolevæsenet dér lider under 
slendrian. Mange arbejdsledere er udue
lige, og øerne kunne give helt andre ind
tægter ved en anden og bedre admini
stration. Men der går gennem hele vor 
rigsdagsmands redegørelse en dyb inter
esse for de sorte arbejdere. Der ligger en 
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bunden varme over hans indlæg, og man 
må beklage, at han ikke ved selvsyn på 
rejse derover fik virkeligt kendskab og 
føling med disse ting.

I sit lange politiske liv - 31 år ialt - har 
Claussen deltaget i utallige debatter om 
dagens spørgsmål. Men i den alminde
lige historie tegner han en lav profil. Her 
forsvinder han bag de andre og større, 
Høgsbro, Bojsen og tilsidst en Viggo Hø
rup, som uden hans hjælp i flere tilfæl
de ville være ilde faren. Bladet „Politi
ken“ skrev i en nekrolog over Claussen: 
„Der var ellers ikke meget fællesskab 
mellem Bojsens altid bekymrede alvor og 
Claussens lune skepsis“. Men Claussen 
var i Venstre en betydelig agitatorisk 
kraft og en lun, dreven debattør, som 
selv en Monrad havde respekt for.

Dansk demokrati har næppe haft et 
bedre eksempel på en jævn, bundhæder
lig bondemand, der uden egentlig at væ
re, hvad man i almindelighed kalder rigt 
begavet, dog var en særegen begavelse. 
En mand ud af folket. Den første blandt 
ligemænd. Han vidste, at politik er det 
umuliges kunst, og denne kunst øvede 
han indtil det mesterlige ved det stor
politiske forlig i 1894.

Ved hans død i 1905 var alle enige 
om, at med ham var en af de store 
Venstre-førere gået bort. Den indflydel
se, han gennem sit kælebarn, „Folketi
dende“, øvede for politisk vækkelse her 
på Lolland-Falster, kan næppe overvur
deres.
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Lolland-Falster i bogverdenen

Høstbillede fra Marthasminde i Fuglse ca. 1906. 
Hele familien måtte være med i arbejdet.

Holeby kommune - historisk set
I årets boghøst indtager Ove H. Nielsens bog 
»Holeby kommune - historisk set« en fin plads.

Ove H. Nielsen har til Lolland-Falsters hi
storiske Samfund skabt en sognehistorie af fin 
karat.

Der er mange interessante enkeltheder i Ho
lebys noget usædvanlige historie, og stoffet har 
Ove H. Nielsen fået meget ud af.

Til værket er der også samlet et stort og in
teressant billedmateriale.

Lollands højskole 1977
Forstander Gustaf Bengtsson har skrevet en 

meget læseværdig og stor artikel om »Åland - 
en ny nordisk nation«. Historien om denne del 
af republikken Finland er ret ukendt, og høj
skoleforstanderen har forstået at fortælle på en 
levende måde, så det virkelig interesserer.

Jan Ravnholt Ovesen har en artikel: »Skal vi 
lade samfundet ligge lidt«, og Peter Bukh skri
ver om: »Folkelig opdragelse«.

Desuden er der oplysninger om højskolens 
arbejde, lærerkræfter og elever.

Abed Planteavlsstation 1903-1978
I anledning af 75 års jubilæet udkom der et lil
le hæfte, hvor der fortælles om det vigtige for
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ædlingsarbejde, som gennem årene er udført 
her.

Det er forsøgsleder Kurt Vive, der skriver 
om arbejdet, som dr. agro H. A. B. Vester- 
gaard gav en så god start, og Erland Vester- 
gaard fortsatte efter sin fader.

Det er en kortfattet skildring, og i betragt
ning af emnets vigtighed burde der nok have 
været ofret noget mere, da det er betydelig 
landbrugshistorie.

Lolland-Falsters stiftsårbog 1977
Bogen har dåben som emne, og hvad det lo
kalhistoriske angår, skriver museumsinspektør 
Else-Marie Boyhus om »Dåbstøj på museum«.

Sognepræst, cand. mag. Arne Hægstad, Fejø, 
giver nogle træk af vore døbefontes historie og 
skæbne. Hans kone, Tove Meyer Hægstad, er 
den dygtige journalist, hvilket kommer frem i 
artikler om »Kirkekunst i forkyndelsens tjene
ste«, om »Klimaet i kirkerummet« og om nog
le kalkmalerier i Askø kirke.

Arkitekt Ib Frandsen giver en sagkyndig vur
dering af »Kirkemur og fundamenter«.

Museum Maribo
Stiftsmuseets årlige beretning har nogle speciel
le artikler. Museumsinspektør Else-Marie Boy
hus orienterer om »Storstrømsamtets museums
råd«. Overinspektør Holger Rasmussen har en 
meget bemærkelsesværdig artikel om kustode 
J. Olsen, Maribo. Det var den første af tre ge
nerationer, der passede kustodearbejdet på mu
seet. Holger Rasmussen har fået en masse op
lysninger frem om kustode J. Olsen, der var en 
mand af hel særlig type og med stor interesse 
for museumsarbejdet. Artiklen er blevet et vir
kelig godt bidrag til Stiftsmuseets historie.

Kunstmuseets leder, rektor H. Hertig, skriver 
om kunstneren Jan Leths »skal«, som står på 
museet.

Hjem på jorden
Forfatteren Hans Edvard Teglers og hans kone, 
Bodil Teglers, står for dette lille, men meget 
smukke hæfte på 16 sider.

Udsendelsen skete i anledning af årsskiftet 
1977-78. Der er nogle prosabidrag og vers, 

hvori lyser kærlighed til det sydlige Lolland 
omkring V. Ulslev. Der siges også: »Vi er kom
met hjem på jorden, du og jeg. Den endelige 
løsning efter mange, urolige år«.

Næsgaardbogen 1977
Denne årligt udkommende bog, der udgives af 
foreningen »Gamle Næsgaarddianere«, beretter 
udførligt om undervisningen og arbejdet på den 
kendte landbrugsskole med den smukke belig
genhed ved Grønsund. Der er artikler om stu
dieture og landbrugsfaglige spørgsmål. Bogen 
er rigt illustreret og får i hele sin form sikkert 
en god modtagelse hos de mange, som gennem 
årene har været elever på skolen.

Peter Skovfoged og hans by
Rosa Engholm Petersen, Holeby, har udsendt 
sin anden bog, der hedder »Peter Skovfoged 
og hans by«.

Peter Skovfoged var Rosa Engholm Petersens 
oldefader, som hun ikke har kendt, men hørt 
så meget om, at det har kunnet blive til en god 
skildring med mange små menneskelige træk 
fra hans liv med familie og i skoven.

Foruden den udmærkede folkelige skildring 
fortælles der også i bogen om Errindlev, der 
var Peter Skovfogeds by, og hvor der skete 
mange ting.

Rosa Engholm Petersen skriver så underhol
dende ud fra sit varme sind, at man synes om 
hendes bøger.

Nørre Ørslev ungdomsskole 1977
Foruden alt det, der drejer sig om livet på sko
len, og hvad der har forbindelse med dette, er 
der en del artikler. Dagny Rytz kalder sin: 
»Kære ven, kære medborger, kære menneske«. 
Erik Kjeldgaard rejser spørgsmålet: »Hvor 
kommer en mening eller holdning fra?« Hans 
Kimer skriver om »Det gamle firma«, Jens El
singer om: »At være eller være onkel, det er 
spørgsmålet« og Henning Grindorf om »Disci
plin«. Solveig Østergaard giver indtryk fra en 
Sovjet-rejse og Søren Lejre Nielsen fra et halvt 
år i Syd- og Nordalberta.

Forstanderen selv, K. Holm Pedersen, får 
meget læseværdigt ud af skildringen af »Årets 
gang«.
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To gamle dampheste. (Fra bogen om Museums
banen Maribo-Bandholm).

Weckers bykort
Forlaget Wormianum har udgivet en kortsam
ling fra 1700-årene.

Det var en ung løjtnant, C. F. Wecker, der 
tegnede og kolorerede planer af de danske køb
stæder, og de har ikke før været udgivet.

Der er kort over seks af de lolland-falster- 
ske købstæder, men af en eller anden grund 
mangler Nysted.

Nakskov handel 100 år
Nakskov handelsstandsforenings 100 års jubi
læum gav anledning til, at der udkom en smukt 
udført bog.

Skildringen af foreningens historie er kort, 
men til gengæld er der mange billeder fra det 
gamle Nakskov og dets forretninger.

Det er billeder, der fortæller en masse om 
gamle dages forretningsliv, og det er meget 
værdifuldt, at de er blevet samlede et sted, så 
der let kan stiftes bekendtskab med dem.

»Nakskov handel 100 år« er således en vir
kelig god byhistorie.

Museumsbanen Maribo-Bandholm
Der er udkommet en ny beskrivelse af det ma
teriel, som museumsbanen Maribo-Bandholm 
har.

Beskrivelsen af de gamle vogne og lokomo
tiver samt banens historie er så godt fortalt, at 
det kan interessere alle, der blot har en lille 
smule interesse for den kulturhistorie, der lig
ger i de privatbaner, som før eksisterede.

Der er mange billeder i bogen om det me
get varierende materiel, som der rådes over.

Holsted gennem 100 år
Halsteds 100 års jubilæum blev også markeret 
på det boglige område, idet »Juellinge Fon
den« sørgede herfor.

Det er blevet til et meget fint bogarbejde, 
der skildrer husene, kirken og avlsbygningerne. 
For den udmærkede beskrivelse med redaktion 
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og udarbejdelse står T. Skotte Hammer, der 
som medarbejdere har haft Mogens Beck og 
O. Marth-Olsen.

Der er nydelige tegninger i bogen af fhv. 
apoteker O. Strandgaard og desuden et meget 
stort antal tegninger og opmålinger af de ny
delige huse, hvilket elever fra Skolen for Bo
ligindretning i København har stået for.

Værket er indbundet, og der er ofret man
ge penge på det, så 97 kr. for det er en me
get rimelig pris.

Små erindringsbilleder
Fhv. telefonistinde Dagny Lund, Maribo, har 
megen interesse for »de gamle dage«. Det har 
givet sig udslag i, at hun har udsendt en bog 
»Små erindringsbilleder«.

Deri fortælles løst og fast en masse små lo
kalhistoriske træk fra Maribo og Rødby.

Det er noget, som Dagny Lund selv har op
levet, hørt om eller læst om mennesker og for
hold.

Bogen er billig, idet der ikke er ofret noget 
særligt på dens udstyr, og den er også let læst.

Husmandskår og husmandspolitik
Asger Th. Simonsen har lagt et meget stort og 
imponerende arbejde i denne specialopgave om 
de lolland-falsterske husmænd og daglejere i 
1840’erne.

Der findes et meget omfattende materiale, 
og forfatteren har ikke skyet nogen anstrengel
se for at gennemgå det og få de væsentlige ting 
frem.

Han forstår også at skrive på en måde, så 
stoffet fanger i bogen, der er på ikke mindre 
end 450 sider.

Der foreligger med bogen et meget vigtigt 
bidrag til belysning af befolkningens kår på 
Lolland-Falster i tidligere tid, og der er utrolig 
meget nyt stof, der ikke før har været kendt.

Bogen skildrer leve- og erhvervsvilkår for 
landbosamfundets ringest stillede i 1840’erne 
på baggrund af ejendoms- og besiddelsesfor
hold. Der belyses vilkårene for leje- og fæste
huse, husmandsbefolkningens beskæftigelsesmu
ligheder og berøringsfladerne med sognets in
stitutioner som fattigvæsen, skole og kirke.

Asger T. Simonsen forstår at få mange små 
og levende træk med, så menneskene stiger 
frem i skildringen.

Det er første gang, at det betydningsfulde 
emne har fået en så god og seriøs behandling, 
og bogen, der er kommet i kommission hos 
Landbohistorisk Selskab, må meget anbefales.

Nykøbing på Falster gennem tiderne 
Årets største lokalhistoriske værk er »Nykøbing 
på Falster gennem tiderne« med undertitlen 
»Dronningernes by«.

Der er med denne bog gjort en stor indsats, 
som meget må beundres.

I Nykøbing byråd har man samlet sig om - 
og bevilget mange penge - til den helt bevidste 
opgave at få den byhistorie, som man syntes, 
Nykøbing savnede.

Der er intet sparet på, at det virkelig skulle 
være et smukt bogværk, og både teksten og de 
mange illustrationer er det en fornøjelse at se 
på.

Byrådet ville også have en virkelig fagmand 
til at stå for arbejdet, og det blev professor 
Georg Nørregård, der havde den saglige ballast 
til at skabe værket.

Værket er et 1. bind, der fører tiden frem 
fra oldtiden til ca. 1830, og i dette mærkes 
tydeligt Georg Nørregårds store viden på dette 
område.

Det bliver ikke mindre interessant at se det 
følgende bind, der skal føre tiden helt frem til 
kommunesammenlægningerne i 1970.

Skildringen i det udkomne bind er naturlig
vis ikke mindre præget af, at der var en borg 
og senere et slot, hvor vigtige beslutninger blev 
truffet, og hvor hoflivet udfoldede sig.

Der er dog også taget mange andre sider af 
bylivet med, således som det har udfoldet sig.

Hver eneste af bogens sider er fyldt med kil
defortegnelser. Det kan naturligvis være godt, 
at de står netop dér, hvor der kan være brug 
for dem, men nogle vil nok synes, at det lige
som forstyrrer læsebilledet.

Nykøbing kommune har gjort en virkelig 
indsats med denne imponerende byhistorie - og 
eksemplet smitter forhåbentlig i andre kommu
ner! Verner Hansen.
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Lolland-Falsters museer og arkiver

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 
Maribo
UNDERSØGELSER
Museet har afsluttet sin del af forskningspro
jektet »industrialismens bygninger og boliger - 
det industrielle miljø 1840-1940«, som gennem
føres i et samarbejde imellem Statens humani
stiske Forskningsråd og en række af landets 
kulturhistoriske museer. Sidste år blev registre
ringen af ældre industrivirksomheder på Lol
land afsluttet, og i år er Falster blevet registre
ret. Der er nu tilvejebragt et meget værdifuldt 
oversigtsmateriale, der omfatter ialt 154 indu
strivirksomheder, 82 på Lolland og 72 Falster.

En anden af de store registreringsopgaver 
omfatter landsdelens forsamlings- og missions
huse. I årets løb er der skabt et kontaktnet, der 
omfatter formænd, værtspar og andre med til
knytning til husene. 2/3 af de lollandske huse 
er registreret, og arbejdet vil blive fortsat.

Den tredie af de store registreringsopgaver 
er en berejsning af de fredede oldtidsminder, 
som ikke har været systematisk besøgt, siden 
fredningsdommernes tilsyn med de fredede 
mindesmærker ophørte i 1969. Foreløbig er 
Lolland frem til Flintinge ådal berejst. Mate
rialet indgik i udstillingen »Fædres grave« og 
vil senere danne grundlag for en publikation 
om landsdelens oldtidsminder.

Museets store oldtidssamling er ved at blive 
gennemgået og revideret. Gennemgangen skal 
danne basis for en nyopstilling af oldtiden som 
et led i museets modernisering.

PUBLIKATIONER
Stiftsmuseets Årsskrift 1977 (Indhold: Stor
strømsamtets Museumsråd - forhistorie og for
ventninger af Else-Marie Boyhus. Kustode J. 
Olsen, Maribo, musiker - oldsagssamler - mu
seumsmand af Holger Rasmussen. Jan Leths 
»skal« af Henrik Hertig).

9 hæfter om dagligdagen under den anden 

verdenskrig skrevet af deltagerne i »Folkeforsk- 
ningsprojektet«.

Grete Skrydstrup: Den oprette Vævestol.
Nyt oplag af juleposen »gammel jul«.
Nyt oplag af hæftet »Polakkerne på Lolland- 

Falster«.
En serie sort/hvide postkort.
Ovennævnte er udgivet af museet; for andre 

har museets medarbejdere publiceret:
Ove Nielsen: Holeby kommune - historisk 

set. Lolland-Falsters historiske Samfund.
Else-Marie Boyhus/Uwe Tychsen: Der Bau

ernhof aus der Zeit der Aufhebung der Leibei
genschaft, Jahrbuch für Heimatkunde, Olden
burg, Ostholstein 1976.

Else-Marie Boyhus: Dåbstøj på museum. 
Lolland-Falsters Stiftsbog 1977.

Else-Marie Boyhus har endvidere i Muse
umsmagasinet nr. 2 skrevet om museerne og 
regionplanlægningen og en artikel om museer
nes behov for uddannelse og efteruddannelse.

UDSTILLINGER
Særudstilling på Hovedmuseet
Udstillingen »sølvkorpus« - moderne korpus
arbejder af 11 danske sølvsmede.

Udstillingen »hovedvandsæg« - museets egen 
samling.

6.-30. maj »dagligdagen under den anden ver
denskrig«, indsamlet, skabt og arrangeret af 
deltagerne i »folkeforskningsprojektet«.

»Engelsk Fajance« - sommerudstilling fra 
museets egne samlinger.

»Fædres Grave - oldtidens gravformer på 
Lolland-Falster«, museets hidtil mest gennem
arbejdede samling. Den præsenterede dels den 
nyeste viden og museets samlinger, dels lands
delens oldtidsminder. I forbindelse med udstil
lingen blev der arrangeret udflugter.

Endelig har der været arrangeret to mindre 
udstillinger på Hovedmuseet, dels en om ud
gravningerne af stenalderbopladsen på Lidsø, 
dels en om kongelige besøg i Maribo 1913-77.
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Udstillinger på Frilandsmuseet
»Uld og Hør«, udstilling i Skovridergården. I 
forbindelse med udstillingen var der en række 
meget vel besøgte demonstrationer af kartning, 
pinding og vævning ved Grete Skrydstrup.

Den skolehistoriske udstilling i Christians- 
mindeskolen er nyopstillet.

ANDRE UDSTILLINGER
En udstilling om landboreformernes bondegård 
på Ravnsborgskolen.

På Møns Museum i Stege vistes i efteråret 
udstillingen »engelsk fajance«.

November 1977 udstillingen »Billeder af Ho
leby kommune«. En vandreudstilling, der vi
stes forskellige steder i kommunen.

I december vistes i Handelsbanken først i 
Nakskov, senere i Nykøbing F. en udstilling 
om mål og vægt.

RADIO OG TV
Med Grete Kliving og Poul Trier Petersen som 
tilrettelæggere og Ove Nielsen og Else-Marie 
Boyhus som konsulenter er der produceret en 
serie til børne-TV om leg og legetøj i »gamle 
dage«, serien sendtes i august 1977 med titlen 
»muntert museum«.

Else-Marie Boyhus har i radioavisen medvir
ket om Statens Museumsnævn og i middags
magasinet om museumsuddannelser.

Ove Nielsen har i regionalradioen fortalt om 
»folkeforskningsprojektet« omkring dagligdagen 
under anden verdenskrig.

ANDEN FORMIDLING
Der har sommeren igennem været folkedans 
hver anden søndag på Frilandsmuseet. De lol- 
land-falsterske folkedansergrupper har på skift 
givet opvisning.

På Hovedmuseet og Frilandsmuseet har der 
været en række foredrag og omvisninger for 
forskellige foreninger og grupper, ligesom der 
er ydet bistand til mange skoler.

Udenfor museet har der været følgende ar
rangementer: Else-Marie Boyhus: Udforsknin
gen af madens historie (Havehistorisk Selskab), 
kursus for seminariernes lærere i hjemkund
skab i madens historie. Folkekultur - folkets 

kultur (Sakskøbing sukkerfabriks kulturuge), 
historie og kulturpolitik (Rotary i Nykøbing 
F.), engelsk fajance (Møns Museum), madens 
historie (Slangerup historiske forening) og »roe- 
piger og malkersker - kvindernes vilkår, da 
Lolland-Falsters landbrug blev moderniseret« 
(Nationalmuseets foredragsrække »verdens kvin
der - kvinders verden«). - Ove Nielsen: Kursus 
i lokalhistorie i Albertslund. Bistand til feature
uge på Ravnsborgskolen, ekskursioner bl. a. til 
Halskov Vænge og til lollandske oldtidsminder, 
ekskursioner om sukkerroedyrkningens historie. 
Foredrag om polakkerne (Nordfalsters om
sorgscenter), museumsarbejde (lokalhistorisk ar
kiv, Rødby), hverdagen under den anden ver
denskrig (Haslev museum), Holebys historie 
(Holeby kommunes kulturuge) og hverdagen 
under den anden verdenskrig (Maria-klubben 
i Maribo).

BESØG
Som et led i det officielle besøg på Lolland- 
Falster besøgte Dronningen og Prins Henrik d. 
22. juni Frilandsmuseet. Besøget, der varede ca. 
1 time, omfattede forevisning af Skovridergår
den med udstillingen om uld og hør, skolen 
og Falstergården og som afslutning en opvis
ning ved folkedanserne fra Maribo og Holeby.

22.-24. august holdt de nordiske UNESCO 
nationalkommissioner deres årsmøde i Maribo. 
Museet havde arrangeret en ekskursion, der 
sluttede på Frilandsmuseet.

MØDER OG REJSER
I marts 1977 deltog Ove Nielsen og Else-Ma
rie Boyhus i kulturhistorisk museumsforenings 
møde om formidling på Fuglsøcentret på Djurs
land. Ove Nielsen ledede en gruppe om muse
um og skole, Else-Marie Boyhus indledte en 
debat om forskning og formidling. I juni del
tog de samme i kulturhistorisk museumsfor
enings sommerkursus på Gerlev idrætshøjskole. 
Ove Nielsen var medarrangør af kurset, Else- 
Marie Boyhus ledede et hold om museernes 
totalfunktion.

Else-Marie Boyhus har deltaget i de hjem
lige museumsmøder og bl. a. på årsmødet væ
ret medindleder i en debat om de historiske 
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foreningers og institutioners ansvar i lokalsam
fundet. I maj deltog hun i museernes verdens
kongres i Leningrad og Moskva.

Ove Nielsen er med i en gruppe under ICOM 
(verdens museumsorganisationen) om formid
ling, der arbejder på et museumsoplæg til det 
internationale børneår i 1979.

KONSERVERING OG REGISTRERING 
Konservator K. Werner Andersen har istandsat 
en rokoko dragkiste af elmetræ, to stole fra 
slutningen af 1700-tallet samt en standkiste, et 
chatol og en dragkiste. De tre sidstnævnte møb
ler er uddeponeret på institutioner i landsdelen, 
og til konserveringsarbejdet er der modtaget 
tilskud fra amtsmuseumsrådet.

Der er udarbejdet et registreringssystem til 
museets hastigt voksende samling af diapositi
ver. Museets sognearkiv, der ligeledes er i 
stærk vækst, er blevet omordnet og indrettet i 
kasser med udvidelsesmuligheder.

MUSEETS BYGNINGER
Den ydre istandsættelse af Hovedmuseet er af
sluttet, og museets skiltning, der bl. a. omfat
ter ordet MUSEUM i store, støbte betonbog
staver, der står som friskulpturer, er afsluttet. 
Forhallen er istandsat og forsynet med nye 
møbler.

På Frilandsmuseet er alle bygninger kalket 
ude og inde. Skolens vinduer er istandsat og 
malet, og vinduerne i smedjen og kapellanboli
gen er ligeledes istandsat. Falstergårdens tag 
er færdig-rønnet med halm og forsynet med 
rønningstræer hele vejen rundt.

PERSONALE
30. september 1977 holdt museet afskedsrecep
tion for kustode Henry Olsen, der p. gr. a. al
der fratrådte efter 36 års virke.

Else-Marie Boyhus blev 5. januar 1977 valgt 
til formand for Statens Museumsnævn. Da en 
ikke uvæsentlig del af hendes tid anvendes på 
arbejde for nævnet, yder staten et ekstraordi
nært tilskud til museet, og det har muliggjort, 
at mag. art.’erne Karen Løkkegaard Poulsen og 
Margaretha Balle Petersen udfører undersøgel
sesarbejde for museet.

Else-Marie Boyhus.

Lolland-Falsters Kunstmuseum, 
Maribo
For Lolland-Falsters Kunstmuseum var den 
lykkeligste begivenhed i året 1977 uden tvivl, 
at Handelsbanken i Maribo med et bidrag på 
10.000 kr., fulgt op af et yderligere bidrag fra 
Statens Museumsnævn, satte os i stand til en
delig at få fader Eckersberg repræsenteret i 
vor smukke samling af guldalder-malerier. I 
pris pr. kvadratcentimeter er »En fregat på 
havet« ubestridt kunstmuseets dyreste værk. 

Men det er prisen værd, målt i kunstnerisk 
værdi! Eckersberg har fyldt lærredets lille flade 
med sin blonde og lysende kolorit, så at den 
fra sin plads på endevæggen straks fanger den 
indtrædendes øje. Museet er den nu afgåede 
bankdirektør Jørgen Pedersen meget taknem
melig for den varme, hvormed han gik ind for 
denne nyerhvervelse af ædel gammel kunst.

Kunstforeningen i København glædede os 
ved, fra sine arkiver, at supplere Eckersbergs 
maleri med 11 guldalder-raderinger af mesteren 
selv og fem af hans betydeligste elever og ef
terfølgere. Ny Carlsbergfondet øgede den gra
fiske samling i den tidsmæssigt anden ende med 
7 blade af Palle Nielsen, en af vor tids be
tydeligste kunstnere, som vi også for egne mid
ler søger at følge år for år. Fra 1914 er den 
portrættegning, hvormed fru Vibeke Bak yde
de sit tilskud til vor specialsamling af Olaf 
Rude.

Af museets egne indkøb må fremhæves S. L. 
Langes kolorerede radering fra 1804: »Udsigt 
af en Parcelle ved Grønsund paa Falster under 
det Classenske Agerdyrknings Institut«, samt af 
lokale nulevende kunstnere farvetræsnit af In
gemann Andersen, akvareller af Otto Larsen 
og tegninger af Ove Bang Jørgensen.

Af særudstillinger blev der afholdt tre, nem
lig 18.-27. marts et udvalg af Statens Kunst
fonds indkøb 1974-76, 3.-18. september en van
dreudstilling af færøsk kunst (i samarbejde 
med Kunstforeningen for Maribo Amt) og 21. 
sept.-2. oktober den amerikanske grafiker Way
ne Thiebaud med ironisk smukke kompositio
ner over slikkepinde, læbestifter og andre af 

71



tidens godter; denne udstilling blev stillet til 
rådighed af USA’s ambassade.

Årsskrift 1977 bragte en kort præsentation af 
Jan Leths nyerhvervede bronzeskulptur »Skal« 
- et stærkt kunstnerisk indlæg i disse års debat 
om menneskelige og politiske forhold.

Desuden har formanden leveret vort bidrag 
til Kunst og Museum’s efterårshæfte om pro
vinsmuseernes kunstneriske linie og bidraget 
med en afhandling om den brugte og glemte 
Næstved-kunstner Karl Hansen-Reistrup (1863- 
1929) til »Convivium« 1977.

Som denne årsberetning begyndte glædeligt, 
må den slutte vemodigt: den 30. september 
måtte vor mangeårige kustode Henry Olsen gå 
af p. gr. af alder. Henry Olsens liv har helt 
stået i Maribo-museets tegn, og ingen kendte 
som han dets besynderligste afkroge. Ved af
skedsreceptionen modtog den trofaste vogter af 
vore skatte kunstmuseets katalog i et special
bind fra bogbinder Axel Pedersen, Mesinge, 
som tegn på bestyrelsens påskønnelse.

Henrik Hertig.

Lokalhistorisk arkiv i Rødby
Hvis det at arbejde med lokalhistorie skulle 
være et modelune, ville man allerede have pas
seret den tærskel, der ville have bevirket en 
afmatning eller en svigtende interesse. Hvor 
man i nogle år kunne spore den velmenende 
og afdæmpede interesse, viser det sig nu, at 
interessen for lokalhistorie åbner sig i flere 
befolkningsgrupper. At der er grøde i arbej
det viser sig i den bredde, der er i indsam
lingsøjemed.

Når den medvind, der blæser for lokalarki
verne i disse år, er med til at skabe lokalhi
storisk interesse, har det også noget med åben
hed i arkivet at gøre.

På lokalhistorisk arkiv i Rødby har der væ
ret mange spændende opgaver at løse, og en 
af de mest succesrige, der blev taget fat på, 
var de såkaldte fjordture. Her havde vi året 
i forvejen direkte fået inspirationen fra Histo
risk Samfund, idet vi på deres initiativ havde 
arrangeret en fjordtur i forbindelse med at 
henlægge en lokalhistorisk dag til Rødbyegnen.

Da vi i sommer på eget initiativ fra arkivets 

side gik igang med at arrangere en enkelt fjord
tur, satsede vi på 20-25 mennesker; der kom 
41, og mange henvendte sig forgæves. Det blev 
til en tur mere og nok en, før behovet mæt
tedes - og dog - mange spørger, om der bli
ver lavet flere ture til næste år. I samarbejde 
med erhvervsforeningen lavede vi en cykletur, 
hvor man kunne samle over 100 deltagere. 
Denne tur gik øen Lidsø rundt.

Hvad er det, der får f. eks. folk, der har le
vet hele deres liv ved fjorden, til at deltage i 
sådanne ture? Det var et af vore mange spørgs
mål til denne succes. En sammenfatning af sva
rene blev nok, at et sådant område, hvorom 
der i tidens løb havde været så megen snak 
og diskussion, så store økonomiske problemer, 
så megen modstand og til slut så megen over
raskelse, dér er der også stadig nye indtryk at 
hente. Så blev da fjordturene også et værdi
fuldt kontaktgrundlag for opsøgende arbejde, 
for tilgang af arkivalier, for modtagelse af op
lysninger og et stærkere grundlag for vor vi
den om fjorden.

Foreninger, klubber, studiekredse, beboer
grupper og andre har glædet os med deres 
besøg i årets løb. Aldrig har vi haft så al
sidig og omfattende en berøringsflade med an
dre foretagender som i dette forgangne år.

En anden vigtig opgave er i den skrivende 
stund næsten løst. Rødby kommune har, tak
ket være vor arkivmedarbejder Kuno Nielsen, 
Rødbyhavn, fået en lokalbiografi. Dette værk 
er blevet til helt fra Kuno Nielsens hånd og 
er nu klar til trykning. Det kommer til at 
hedde »Litteraur om Rødby og Fugleflugts
linien«.

En befolkning omkring et arkiv er altid 
travlt beskæftiget med at indsamle materiale, 
finde billeder frem og oplyse arkivfolkene om 
slægter, bosætninger og andet, der kan belyse 
fortiden på vor egn.

Den næste store opgave for arkivet er at 
arrangere udstillingen: »Rødbyhavn i 70 år«. 
Uden fru L. Wollesens utrættelige energi og 
enorme viden på det felt kunne vi ikke etable
re denne udstilling. Det er vores håb, at også 
dette arrangement bliver et, som giver kontak-
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Huset med de moderne butiksvinduer, hvor 
»Falsters Minder«, viser skiftende udstillinger. 
Bag den pudsede facade på 1. sal gemmer der 
sig svært egebindingsværk og lerklinede felter, 
som fortæller, at huset er opført ca. 1600. Til 
højre i billedet »Czarens Hus«, opført ca. 1690. 
Bag ruderne i stueetagen var det, at Czar Pe
ter den Store spiste sin aftensmad i 1716. Han 
fandt Nykøbing slot for kedeligt.

ter og giver endnu flere lyst og interesse til at 
arbejde med lokalhistorien.

Hans Ivar Bent sen.

Falsters Minder og Falsters egns
historiske arkiv, Nykøbing F. 
Museets og arkivets formål er at indsamle, be
vare og formidle genstande, arkivalier og op
lysninger, der belyser Falsters kulturhistorie.

BYGNINGER
Museet ejer bygningerne Langgade nr. 2 og 4, 
samt en ejendom på hjørnet af Slotsgade og 
Rosenvænget. Langgade 4, der tidligere var 
udlejet som butik, benyttes nu til særudstillin
ger. Langgade 2 (Czarens Hus) er for stue
etagens vedkommende udlejet til restauration, 
medens resten af bygningerne bruges til mu
seum. I disse bygninger er i 1977 installeret 
brand- og tyverialarm, så samlingerne og byg- 
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ning er sikret på bedste måde. Ejendommen i 
Slotsgade er et magasin og en vognremise fra 
slottets tid. De bruges til opbevaring af mu
seumsgenstande; to fritliggende bygninger er 
udlejet.

INDSAMLING
Museet har i 1977 modtaget ca. 470 genstan
de. Heraf kan fremhæves inventaret fra E. No
bels butik på Torvet i Nykøbing, Horreby ol- 
dermandshorn, kobbersmedeværktøj, fotografi
apparater fra 1900, dukketeatre, dukker samt 
textiler fra 1800-tallet. Arkivet har modtaget 
ca. 2 hyldemeter arkivalier, bl. a. fotos, regn
skabsbøger, dagbøger, ejendomspapirer samt 
protokollerne fra Nykøbing Asyl for tiden 
1838-1918.

KØB
Installering af brand- og tyverialarm var en 
meget dyr affære; derfor er der kun blevet 
råd til at købe en signetring fra Skovby (ca. 
år 1600) samt en jerngryde af en særlig mo
del, vi ikke havde.

UNDERSØGELSER
Der er i årets løb nedrevet flere bygninger i 
museets område. Disse er blevet fotograferet, 
og der er hjemtaget enkelte bygningsdele og 
inventar. Hovedbygningen på »Christiansmin- 
de« i Systofte, hvor den ældste del var fra 
1760, er opmålt og fotograferet.

Den gamle Amtsforvalterbolig i Frisegade 
blev opmålt af en elev fra Kunstakademiet. 
Museet havde begyndt på opmålingen, men 
afgav med glæde dette arbejde. I stedet blev 
der tid til at gennemfotografere bygningerne 
samt give en håndsrækning med nivellering og 
andet.

REKVIRERET ARBEJDE FOR ANDRE 
Museet har for Nr. Alslev kommune udarbej
det forslag til indretning af et mini-museum i 
Vålse by. Det skal fortælle om den store ud
tørring af Vålse Vig.

Museet har assisteret Nationalmuseet ved 
undersøgelserne af Virket Volde.

SÆRUDSTILLINGER
I butiksvinduerne i Langgade har der i årets 
løb været skiftende udstillinger, der viste, hvad 
vi havde at byde på i museet. I julemåneden 
blev der hver dag vævet på et stykke olmer- 
dug på en af vore gamle væve. Det var en af 
vore frivillige medarbejdere, der ofrede man
ge timer på dette arbejde.

Nykøbing Aftenskoler har i lighed med tid
ligere år haft en tre-dages udstilling i vore lo
kaler. Adgangen var gratis, og over 1200 gæ
ster benyttede lejligheden til at se både udstil
lingen og museet.

I januar havde Nykøbing Sparekasse 150 års 
jubilæum. Vi blev betænkt med en stor penge
gave, og vi kvitterede ved at levere kontor
inventar o. a. til en særudstilling i sparekas
sens lokaler og vinduer.

FORMIDLING
Museet har haft besøg af 6273 gæster, heraf 
er 950 elever fra forskellige skoler. I samar
bejde med Kulturmindeforeningen har der væ
ret holdt følgende foredrag: »Gammel Læge
kunst« ved overlæge Westergård-Nielsen, »By
bevaring« ved ass. Allan Tønnesen, »Overtro 
og Hexeri« ved overlæge Hovesen, »Porcelæn 
og Fajance« ved grev J. Ahlefeldt-Laurvig og 
»Frisegades historie« ved W. Paamejer. Disse 
foredrag samlede ialt 553 tilhørere.

Nykøbing omsorgsklub har (for ottende år 
i træk) haft 25 møder, hvor ialt 1100 ældre 
har hørt forskellige lokalhistoriske foredrag. 
Udenfor museet er der afholdt ca. 30 foredrag 
samt 3 studiekredse om historiske emner.

Når dertil lægges de ca. 1000 henvendelser 
angående slægtshistorie, udlån af illustrations
materiale til bøger og aviser, oplysninger om 
museumsgenstande og andet, viser det sig, at 
museet og arkivet tilsammen har haft over 
10.000 »brugere« i året 1977.

W. Paamejer.

Ålholm Automobilmuseum 
og slot
Ålholm Automobilmuseum blev i 1964 åbnet 
af baron Raben-Levetzau og er siden vokset 

74



til den største udstilling af veteranbiler i Eu
ropa.

I de fire udstillingshaller kan besøgende se 
ca. 200 veteranbiler fra alle bilproducerende 
lande i perioden 1896 til 1939. Der er benzin-, 
damp- og elektricitetsdrevne biler omfattende 
hele udviklingen af automobilet fra den første 
begyndelse og op til i dag.

Der findes også modeljernbane, damptog 
anno 1850 og en hestetrukket sporvognsbus.

Udstillingen af gamle biler bliver stadig for
øget, og der har også i den forløbne sæson 
været et stort besøg af publikum fra mange 
forskellige lande.

Ålholm slot, som mange også stifter be
kendtskab med, er et af de ældste beboede 
slotte i verden, oprindelig bygget som et fort 
i 1100-tallet. Det har gennem århundreders 
skiften bibeholdt meget af sin originale ka
rakter og skønhed, og alle de tilgængelige rum 
er møbleret med uvurderlige antikviteter og 
malerier.

Der er 12 kongelige sale og gemakker og 
særlige samlinger af fugle, sommerfugle og 
våben.

Slottet har været i familiens eje siden 1725.
K. Hansen.
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Lolland-Falsters historiske Samfund

Oprettet 27. juni 1912
Æresmedlem: Pens, førstelærer A. H. Bendsen, 
Lindehuset, Maglemer, Maribo.

Bestyrelsen
Vælges lige år:
Redaktør Verner Hansen, Museumsgade 3, 4930 
Maribo, tlf. 88 14 00 (formand). Museumsfor
valter W. Paamejer, Thorsensvej 371, 4800 Ny
købing F., tlf. 85 20 73 (næstformand). Fru 
Dagmar Jørgensen, Tåreby, 4920 Søllested, tlf. 
91 61 99. Handelsgartner Bek Petersen, Svin
gelsvej 30, 4900 Nakskov, tlf. 92 25 02. Fru 
Kirsten Suhr, Krårupgård, 4990 Sakskøbing, 
tlf. 88 20 07. Svend Aage Andersen, Sundbyvej 
6, 4862 Guldborg L., tlf. 83 22 91.

Vælges ulige år:
Pastor Viggo Larsen, Gloslunde præstegård, 
4983 Dannemare, tlf. 94 41 80 (sekretær). Skole
inspektør A. F. Heyn, Adelgade 52, 4880 Ny
sted, tlf. 87 15 07. Fru Kristine Asser Hansen, 
Åstrup, 4850 Stubbekøbing, tlf. 84 40 12.

Redaktions- og forretningsudvalg:
Verner Hansen (årbogsredaktør), Viggo Larsen.

Udvalg for udflugter:
Bek Petersen (formand), Viggo Larsen, W. Paa
mejer.

Tilsyn med mindestene: 
Bek Petersen.

Repræsentantskabet for Institutionen Statsmini
ster C. D. F. Reventlows Minde:
Viggo Larsen.

Bestyrelsen for Lolland-Falsters Stiftsmuseum: 
Fru Kirsten Suhr.

Kasserer:
Frk. Louise Hansen, Højbygårdsvej 12, 4960 
Holeby.

Revisorer:
Fru Rosa Petersen, Holeby, viceskoleinspektør 
Finn Hendriksen, Holeby.

Generalforsamlingen
afholdtes tirsdag den 9. maj på Hotel »Saxkjø- 
bing« i Sakskøbing.

Formanden, redaktør Verner Hansen, aflagde 
beretning og udtalte blandt andet:

Lolland-Falsters historiske Samfund har som 
sædvanlig haft et godt år, hvor det har kunnet 
mærkes, at den lokalhistoriske interesse er vok
set i landsdelen.

Samfundets opgave er også i høj grad at 
fremme og støtte det lokalhistoriske arbejde i 
så høj grad, som det er muligt.

Det kan heldigvis stadig konstateres, at sam
fundet er en bred folkelig bevægelse, idet med
lemstallet stadig ligger på 1.000-1.100, og sam
menlignet med mange andre amter i landet er 
det særdeles fint.

Medlemmernes trofasthed overfor samfundet 
er meget stor, og det er der grund til at ud
trykke stor glæde over.

Samfundets »flagskib« er årbogen, som er 
ansigtet udadtil, og det mærkes også på man
ge måder, at medlemmerne er tilfredse med 
denne hilsen. Årbogen placerer sig med sit fine 
udstyr blandt de bedste i landet, og det har 
Lollands-Postens Bogtrykkeri i Maribo i høj 
grad æren for.

Årbogen var stor, idet den kom op på 158 
sider, og det er mere end billigt at kunne få 
den for så lille et kontingent, som 30 kr. er.

Det har nu i et par år været prøvet på for
siden af årbogen at bringe tegninger i stedet 
for et fotografi, og den unge kunstnerinde 
Greti Hansen, Maribo, har haft talent til at 
løse opgaven på en god måde.

Det store bidrag i årbogen var lærer Ove 
H. Nielsens: »Holeby kommune - historisk set«. 
Desuden skrev overlærer Peder Jensen, Nykø- 
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bing, om »Rasmus Claussen - Falsters politiske 
høvding« og professor Georg Nørregaard om 
»Orlogsskibet Victoria«. »Lolland-Falster i bog
verdenen« er et afsnit i årbogen, hvor der læg
ges vægt på at få det mest mulige med om, 
hvad der er udsendt og skrevet om Lolland- 
Falster. Det må egentlig siges, at det hvert år 
er en særdeles pæn høst, og samfundet er tak
nemlig for de mange udgivelser, der kommer 
af vidt forskellig karakter. Årbogen fortæller 
naturligvis også om et andet lokalhistorisk ar
bejde, nemlig det, som foregår på museer og 
i arkiver.

Ove H. Nielsens bidrag: »Holeby kommune 
- historisk set« blev udsendt som en særlig 
bog, og det var samfundets lokalhistoriske bil
ledværk nr. 2 om de lolland-falsterske kom
muner.

Holeby kommune viste megen interesse for 
bogens udsendelse. Der blev ydet 5.000 kr. i 
direkte tilskud til prisens nedsættelse, og den 
kunne derfor sammen med nogle andre lokale 
tilskud bringes ned på 50 kr. Kommunen be
vilgede desuden 7.000 kr. til køb af et antal 
eksemplarer af bogen til normal pris. Endvi
dere må det nævnes, at der også på Holeby 
rådhus holdtes en reception, da bogen skulle 
præsenteres.

Det er fra alle sider blevet fremhævet og 
anerkendt, at Ove H. Nielsen har lavet et vir
kelig fremragende arbejde. Den indholdsrige 
tekst er skrevet på en meget populær måde, 
og der er samlet masser af gode billeder til 
bogen. Ove H. Nielsen har lagt et meget stort 
arbejde i bogen og brugt så mange timers ar
bejde, at vi slet ikke kan honorere dette. En 
varm tak vil vi i alle tilfælde bringe ham for 
det meget betydelige interesse-arbejde, der er 
blevet udført.

Holeby-bogen blev trykt i 1.000 eksempla
rer, hvoraf omkring halvdelen nu er solgt.

Det andet lokalhistoriske billedværk: Maribo
bogen blev ret hurtigt solgt i 1.000 eksempla
rer. Derfor blev der trykt et nyt oplag på 500, 
men det sidste årstid har der kun været en lil
le afsætning på bogen. Takket være en økono
misk garanti fra Sparekassen »Lolland« var det 
muligt straks at betale trykkeriet, og der er i 

bøgerne en så stor værdi, at det let dækker 
det, som sparekassen har tilgode.

Et udsalg for at få ryddet hylderne noget 
gav et godt resultat. Alle de gamle årbøger 
med det ens gule omslag er nu udsolgte, og 
der er kun årbøger tilbage fra 1962, idet 1967 
dog er udsolgt.

Der er nogle af samfundets bøger, som der 
kun er få eksemplarer tilbage af. Det gælder 
således Alan Hjort Rasmussen: Maj- og mid
sommerskikke på Lolland-Falstcr. Jens Sned
kers: Mine erindringer fra barndom og ung
dom - og Sukkerroebogen, der for år tilbage 
var en del af årbogen. Derimod er der en del 
flere eksemplarer tilbage af: Bag diger og hegn, 
Maribo domkirke og Den polske indvandring 
til Lolland og Falster.

Publikationsvirksomheden må siges at være 
den vigtigste af samfundets opgaver.

Derudover kan nævnes, at samfundet i ti
dens løb har rejst en halv snes sten rundt i 
landsdelen til minde om kendte personer og 
steder. Der har i adskillige år ikke været ud
trykt ønsker om endnu flere sten, men der sør
ges med et tilsyn og en vedligeholdelse af de 
eksisterende. Jordfaste minder og historiske 
bygningsanlæg ligger udenfor samfundets virk
somhed, da det er en museumsopgave.

Samfundet plejer et par gange om året at 
samle medlemmerne til forskellige arrangemen
ter. I det forløbne var en udflugt til Stevns 
og en tur ud i Rødby fjord. Begge ting forløb 
på udmærket måde.

Lolland-Falsters historiske Samfund er med 
i den organisering, der er i det lokalhistoriske 
arbejde i Danmark.

Hovedorganet er Dansk historisk Fællesfor
ening, som udgiver tidsskriftet »Fortid og Nu
tid«.

I Fællesforeningen er der tre afdelinger: Mu
seumsforeningen samt Sammenslutningen af lo
kalhistoriske arkiver og Sammenslutningen af 
lokalhistoriske foreninger, som samfundet er 
tilsluttet.

De to sammenslutninger udgiver sammen et 
lille blad »Lokalhistorisk Journal«, der kom
mer fire gange om året, og som det er muligt 
at tegne abonnement på.
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Det må med særlig glæde noteres, at der er 
blevet dannet en amtskreds af lokalhistoriske 
arkiver, thi den har en meget stor opgave.

Samfundet er repræsenteret i repræsentant
skabet for Institutionen statsminister C. D. F. 
Reventlows minde i Pederstrup ved Viggo Lar
sen og i bestyrelsen for Lolland-Falsters Stifts
museum ved fru Kirsten Suhr.

Samfundet noterer med særlig glæde, når der 
udfoldes lokale initiativer på det lokalhistori
ske område, for det vil samfundet ikke selv 
kunne magte.

Til de største begivenheder hører Nykøbing 
kommunes betydelige økonomiske finansiering 
af et to-binds værk »Nykøbing på Falster gen
nem tiderne«, skrevet af professor Georg Nør- 
regaard, og desuden det initiativ, der udfoldes 
i Stubbekøbing og Sakskøbing.

Lolland-Falsters historiske Samfund har en 
struktur, så der ikke i den kan optages lokal
historiske foreninger, men alligevel vil vi med 
stor glæde hilse disses oprettelse. Det er natur
ligt, at disse foreninger i særlig grad tager sig 
af den arkivmæssige opgave, fordi der på det 
område ligger et meget stort arbejde, og der er 
meget at indhente. Hvis der skal skabes for
ståelse for en lokalhistorisk forening og et ar
kiv, så skal befolkningen vide noget herom, og 
på dette område er der i Sakskøbing udført et 
særdeles godt informationsarbejde gennem avi
serne, hvilket der er blevet lagt mærke til ud
over Lolland-Falster. Det er også vigtigt, at der 
er en økonomi bag et lokalhistorisk arbejde, og 
selv om medlemmer og interesserede må yde 
deres bidrag, så er det også vigtigt, at kom
munerne bakker det værdifulde arbejde op, 
hvilket i højeste grad er naturligt, da det net
op er kommunernes historie, som skal dyrkes.

Lolland-Falsters historiske Samfund kan hel
ler ikke bestå, uden der er økonomi bagved, og 
der er grund til at sige tak for støtte.

Der er særlig anledning til at takke de to 
bidragydere: Ministeriet for kulturelle anlig
gender og Storstrømsamtet, men også de lokale 
pengeinstitutter.

Kommunerne må vi appellere til om en øko
nomisk støtte, ikke i form af et lille beløb, 
men meget hellere, at der tegnes et antal med

lemskaber. Herved får kommunerne også år
bøger, som kan bruges til biblioteker, skoler, 
plejehjem, alderdomshjem og andre steder, 
hvor de vil være velkomne.

Beretningen vil jeg gerne slutte med en tak 
til medlemmerne for deres trofasthed, til be
styrelsen for et godt arbejde og til kassereren 
for en god og interesseret indsats.

Kassereren, frk. Louise Hansen, forelagde 
regnskabet for 1977-78, som godkendtes.

Til bestyrelsen genvalgtes W. Paamejer, Ny
købing, fru Dagmar Jørgensen, Tåreby, Bck 
Petersen, Nakskov, fru Kirsten Suhr, Krårup- 
gård, Svend Aage Andersen, Guldborg L., og 
Verner Hansen, Maribo. Som revisorer gen
valgtes fru Rosa Engholm Petersen, Holeby, 
og Finn Hendrikscn, Holeby.

Fremtidig virksomhed
Formanden fremsatte nogle udtalelser om den 
fremtidige virksomhed:

Hvad årbogen 1978 angår, vil der ikke i den 
komme noget bidrag til de lokalhistoriske bil
ledbøger om de lolland-falstcrske kommuner.

Det er svært at få nogen til at skrive disse 
lokalhistoriske bøger, da det kræver et meget 
stort arbejde både med hensyn til at udarbej
de teksten og fremskaffe billeder.

Der kunne være opgaver på det boglige om
råde, og specielt skal nævnes en fortegnelse 
over de artikler, der har været i årbøgerne, si
den de begyndte at udkomme i 1913, og en 
fortegnelse over populær litteratur om Lolland- 
Falster. Samfundet er imidlertid ikke i stand 
til at kunne klare disse opgaver, der vil kræve 
en stor arbejdsmæssig opgave, som der også 
skal investeres en del penge i.

Af arrangementer tænkes der på en udflugt 
til Ringsted og omegn og til efteråret en 
»hjemstavnsdag«, da der har været god inter
esse for de tidligere.

Der kan rejses spørgsmålet med hensyn til 
en fornyelse af arrangementernes form, hvilket 
dog kan være svært at give anvisninger på, men 
bestyrelsen vil være meget taknemlig for at få 
nogle gode idéer fra medlemmerne.

Et særligt kapitel er at lægge det lokalhisto
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riske arbejde til rette, så det i højere grad kan 
interessere de unge, men det er nok en op
gave, der ligger udenfor samfundets mulighe
der og mere hører til i skolerne, da der i høj 
grad må være tale om et pædagogisk sigte.

Der kan rejses en mere principiel idé: Er der 
på Lolland-Falster brug for et nærmere sam
arbejde mellem alle de, som dyrker det lokal
historiske arbejde? Det er museerne, Lolland- 
Falsters historiske Samfund og de lokalhisto

riske arkiver og foreninger. Der skal dog nok 
en nærmere formulering og klargørelse til, før 
der oprettes et nyt organ, der kan fungere, 
så der kommer noget ud af det.

Overbibliotekar Finn Egelund gav en del 
oplysninger om det lokalhistoriske arbejde, der 
er startet i Sakskøbing, og i en drøftelse var 
der indlæg både om dette og foreningens virk
somhed.
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Driftsregnskab for 1. april 1977-31. marts 1978

Indtægt: kr. ø. Udgift: kr. ø.
Bogfond, bankbog .......................... 420,87 Udgift til trykning af årbog 77
Likvid beholdning fra forrige år. .. . 5.220,56 + Holeby-bogen........................... 64.038,42

Trykning af Maribo-bogen ............. 16.955,60
Tilskud: Lokalhist. Fællesforening................. 1.060,00

Ministeriet for kulturelle anlig- Fortid og Nutid ................................ 139,97
gender ........................................... . 2.900,00 Administration + kassererløn ....... 8.753,12
Storstrømsamtet ..........................
Sparekassen Falster-Østlolland ..

. 3.000,00
. 1.000,00 Annoncer og møder ........................ 2.340,25

Det Classenske Fideicommis .. . . 500,00 Girokontoret indsat forkert............. 378,20
Det Bertouch-Lehnske Fond .. .. 500,00
Andre............................................ 750,00 93.665,56

Tilskud til Holeby-bogen: Beholdning at overføre til næste år.. 1.330,32
Holeby Kommune...................... . 5.000,00
Borgerforeningen......................... . 2.000,00
Sparekassen Lolland ................... 500,00
Sparekassen Errindlev................. 200,00
Handelsbanken ............................ 400,00

Salg af Holeby-bogen:
Holeby Kommune...................... . 7.000,00

Salg af bøger .................................. . 15.655,90
Indbetalt til udflugt ...................... 174,00
Indbetalt porto................................ . 2.784,20
Medlemskontingent......................... . 29.055,00
Renter af bankbøger og postgiro .. 557,15
Girokontoret indsat forkert .......... 378,20
Lån fra Sparekassen Maribo ....... . 17.000,00

94.995,88 94.995,88
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Status pr. 31. marts 1978

Aktiver: kr. ø.
Bogfond nr. 618704 .......................... 443,69
Bogbeholdning................................... 20.000,00

Fast kapital:
Hoicks Legat, bog nr. 775155 ......... 500,00

Likvid kapital:
Beholdning på driftsregnskabet
fordeler sig således:
Bogfond nr. 618704 .......................... 443,69
Bankbog nr. 619005 ........................ 308,52
Postgiro nr. 1 03 55 25 ..................... 381,48
Kontant beholdning.......................... 196,63

1.330,32

Gæld til trykkeriet ........................... 7.138,00
Kassekredit Sparekassen................... 17.000,00

24.138,00

Ovenstående regnskab er dags dato gennemgået 
og fundet i overensstemmelse med de os fore
lagte bøger og bilag.

Holeby, den 12. april 1978.

Finn Hendriksen.

Rosa Engholm Petersen.
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Love for Lolland-Falsters historiske Samfund

§ 1.
Samfundets formål cr at vække og nære den 
historiske sans ved at værne om Lolland-Fal- 
sters historiske minder og fremdrage den sted
lige historie. Dets hjemsted er Maribo.

§ 2.
Formålet søges nået ved udgivelsen af en år
bog og andre historiske skrifter samt, forså- 
vidt midlerne strækker til, ved afholdelse af 
offentlige møder med foredrag rundt om i 
stiftet, udflugter m. v.

Det er endvidere et formål at søge rejst og 
vedligeholdt sten til minde om historiske per
soner og steder.

§ 3.
Medlemsbidraget fastsættes på generalforsam
lingen. Man er stemmeberettiget 1 måned efter 
indmeldelsen. Alle medlemmer modtager gratis 
samfundets årbog.

§ 4.
Samfundets bestyrelse består af 11 medlemmer, 
hvoraf 6 afgår de lige årstal og 5 de ulige 
årstal. De vælges ved simpel stemmeflertal for 
2 år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand for 1 år 
ad gangen, endvidere et redaktions- og forret
ningsudvalg bestående af 4 bestyrelsesmedlem
mer - hvoriblandt formanden - og fordeler iøv- 
rigt arbejdet mellem sig. Der vælges hvert år 
2 revisorer.

§ 5.
Generalforsamlingen indkaldes ved meddelel
ser i dagbladene eller ved direkte indbydelse, 
der sker mindst 14 dage forud. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, må 
være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før ge
neralforsamlingen.

Den ordentlige generalforsamling afholdes i 
maj. På denne aflægger bestyrelsen beretning 
om samfundets virksomhed i det forløbne regn
skabsår, der løber fra 1. april til 31. marts, 
og fremlægger det reviderede regnskab. End
videre foretages valg af bestyrelsesmedlemmer 
og revisorer.

En overordentlig generalforsamling kan ind
kaldes, når bestyrelsen finder, at der er grund 
hertil, og skal indkaldes, når mindst 25 med
lemmer stiller skriftligt forlangende derom, se
nest 1 måned efter at påkrav er fremsat.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træf
fes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse om 
ændringer i lovene og om samfundets opløs
ning skal dog, for at være gyldig, ske på 2 
umiddelbart på hinanden med mindst 14 da
ges mellemrum afholdte generalforsamlinger 
efter særlig derom udgået bekendtgørelse.

Ved beslutning om samfundets opløsning be
stemmer den sidste generalforsamling, hvorle
des der skal forholdes med de midler, sam
fundet til den tid måtte være i besiddelse af.

Lovene således vedtaget på generalforsamlin
gerne den 29. november I960, 27. november 
1961 og 24. maj 1971.
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Arbøger og historiske skrifter om Lolland-Falster

Årbøgerne:
Medlemspris: 25 kr.
Af tidligere årgange findes: 1962 - 1963 - 1964 
1966 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 
1974 - 1975 - 1976 - 1977.

Historiske skrifter:
Immanuel Felter: Maribo domkirke 1416-1966. 
Boghandlerpris: 30 kr. Medlemspris: 20 kr.
George Nellemann: Den polske indvandring til 
Lolland og Falster. Boghandlerpris: 30 kr. Med
lemspris: 20 kr.
Jens Snedker: Mine erindringer fra barndom 
og ungdom. Boghandlerpris: 20 kr. Medlems
pris: 16 kr.

Alan Hjort Rasmussen: Maj- og midsommer
skikke på Lolland og Falster. Boghandlerpris: 
15 kr. Medlemspris: 10 kr.

Svend Jørgensen: Bag diger og hegn I. Bog
handlerpris: 30 kr. Medlemspris: 20 kr.

Disse historiske skrifter og årbøgerne kan 
bestilles skriftlig ved henvendelse til forman
den, redaktør Verner Hansen, Museumsgade 3, 
4930 Maribo. Forsendelsen sker plus porto.

Andre skrifter:
Ved skriftlig henvendelse til Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, Museumsgade 1, 4930 Maribo, 
kan bestilles følgende skrifter plus porto: 
Else-Marie Boyhus: Lolland-Falster - en histo
risk billedbog. Pris 30 kr.
Else-Marie Boyhus m. fl.: Sukkerroer.
Pris 40 kr.
Else-Marie Boyhus: Maribo - historisk set. 
Pris 75 kr.
Ove H. Nielsen: Holeby kommune - historisk 
set. Pris 50 kr.
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Nye medlemmer indtil 15. september 1978

Amtscentralen, Hjulsporet 12, 4930 Maribo. 
Hanne Andersen, Vesterby vej 10, 4960 Holeby. 
Chef de Division H. J. Bendixen, Route D’Han- 
nonsart 24, B-1328 Ohain, Belgien.
Ulla Bille, Rødbyvej 51, 4920 Søllested. 
Direktør Søren D. Brandt, Boisens Vej 3, 
4930 Maribo.
Else Christensen, Rosenparken 21, 4970 Rødby. 
Fhv. førstelærer Gunnar F. Christiansen, 
Nr. Vedby Kirkevej 1, 4840 Nr. Alslev.
Kæmner Hans Erik Christiansen, Tjørnevej 9, 
4960 Holeby.
Rita Christiansen, Saxes Allé 101, 4990 Saks
købing.
Rolf Christoffersen, Svingelsvej 72, 4900 Nak
skov.
Lærer Jørgen Clausen, Brorsonsvej 5, 4800 Ny
købing F.
Knud Dench, Birkevænget 8, 1. th., 4900 Nak
skov.
Fhv. forstander Vagn Fenger, Christianssæde- 
vej 6 A, 4930 Maribo.
Forpagter Jess Frederiksen, Vårskovvej 13, 
Bandholm, 4930 Maribo.
Gdr. Ove Frederiksen, Elmegård, Maribo
vej 138, 4990 Sakskøbing.
Knud Geertsen, Vestervej 128, 4960 Holeby. 
John E. Hansen, Nattergalevej 4, 3400 Hillerød. 
Lynge Hansen, Karlstoftevænget 55, 4970 Rød
by Havn.
Mekaniker Niels Koch Hansen, Herredsvej 107, 
Vesterby, 4944 Fejø.
Poul Erik Hansen, Østre Landevej 106, 
4930 Maribo.
Fhv. graver Rich. Hansen, V. Ulslev, 
4894 0. Ulslev.
Hjemmehjælper Rita Hansen, Bursøvej 23, 
4930 Maribo.
Fr. Sigrid Stenstrup Hansen, Sønderparken 26, 
l.tv., 4930 Maribo.
Skoledirektør Thyge Eggert Hansen, Nr. Boule
vard 18, 4800 Nykøbing F.
Gdr. Torben Hansen, Dystedvej 58, 4684 Hol
me Olstrup.

Overpostbud Otto Hemmingsen, Knuthenborg- 
vej 61, 4930 Maribo.
Emmy Hornemand, Tamrodsvej 63, V. Ulslev, 
4894 0. Ulslev.
Harry Jensen, Rødkløvervej 4, 4930 Maribo. 
Læge Niels Jensen, Østervej 31, 4960 Holeby. 
Tavleelektriker Jørgen Jørgensen, Vejlegaards- 
parken 90, st. tv., 2660 Brøndby Strand. 
Forpagter H. P. Klitmøller, Skelstrupvej 15, 
4930 Maribo.
Valborg Kristensen, Degnemosevej 9, 4944 Fejø. 
Rita Kristiansen, Saxes Allé 101, 4990 Saks
købing.
Pensionist Astrid Krog-Jørgensen, Kastanie
vej 8, 4990 Sakskøbing.
Invalidepensionist Niels Chr. Kruse, Guldborg
vej 69, 4990 Sakskøbing.
Blikkenslager Bjarne Larsen, Ellemosevej 47, 
4960 Holeby.
Fabrikschef, ingeniør J. Lindegaard, Linde- 
gaardsvej 30, 3520 Farum.
Lucy Lindhardsen, Søvænget 8, 4930 Maribo. 
Niels Ebbe Lollike, Bækkeskovvej 69, 
2700 Brønshøj.
Gdr. Chr. Lund, Maribovej 110, 4990 Saks
købing.
Ingeniør Jens Lundberg, Ved Stengærdet 3, 
3400 Hillerød.
Fhv. gdr. Rasmus Løje, GI. Holebyvej 27, 
4960 Holeby.
Tømrer Ove Madsen, Torvegade 10, 4990 Saks
købing.
Gdr. Hans Mikkelsen, Kaj Munksvej 5, 
4970 Rødby.
Niels Friis Møller, Bispegade 2, 4800 Nykø
bing F.
Helene Nielsen, Østergade 19, 4930 Maribo. 
Politiassistent Juul Nielsen, Søholtvej 37, 
4930 Maribo.
Niels H. Ploug Nielsen, Skandsen 51, 
4900 Nakskov.
Montør Erland Nuppenau, Vejleby Kirkevej 3, 
4970 Rødby.
Pastor Bjørn Ohl, Præstegården, 4892 Kettinge. 
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Torben Olesen, Egebjerggaard, Tranemose- 
vej 18, Sønderød, 4291 Ruds Vedby. 
Socialinspektør Bent W. Olsen, Bispevænget 18, 
4930 Maribo.
Grethe Pedersen, Vestre Landevej 158, 
4951 Nørreballe.
Bogholderske Edith Petersen, Bregnevej 15, 
4990 Sakskøbing.
Apoteker Stig B. Poulsen, Vestergade 1, 
4930 Maribo.
Lærer Søren Hütter Poulsen, Vestervej 21, 
4920 Søllested.
Laborant Anne-Lise Ralov, Dybvigvej 10, 
4944 Fejø.
Chauffør Erik Rasmussen, Postbox 124, 
4800 Nykøbing F.
Isenkræmmer Stanley Rasmussen, Vester
gade 19, 4930 Maribo.

Poul Stolarczyk, Birkevænget 11, st. tv.,
4900 Nakskov.
Stubbekøbing Biblioteker, Dosseringen 3, 
4850 Stubbekøbing.
Stud. mag. Freddy Svane, Kvintus Allé 72, 
vær. 224, 2300 København S.
Svend Sørensen, Trætteskovvej 2, Vejleby, 
4970 Rødby.
Dennis Thomsen, Herbergvej, V. Kippingc,
Poul Thomsen, Frisegade 51, 4800 Nykøbing F. 
Sognepræst Niels Toft, 4952 Stokkcmarke.
Hans Erik Trolle, Bøtøvej 216, 4873 Vægger- 
løse.
Ib. Walbum, Vindeholmevej 28, 4900 Nakskov. 
Kell Witte, Kaj Munksvej 11, Opagcrskov, 
4970 Rødby.
Maler Søren Vodder, Dødmosevej 9, 
4894 0. Ulslev.
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Person-og stedregister

Alling, Karen 53
Alling, Peder, gårdmand 32
Allingper, husmand 32
Andersen, Lars, gårdmand 32
Anderslars, husmand 32

Berg, Christen 56
Berggren, komponist 56
Berntsen, Klaus, politiker 57
Billeskov, pastor, Gedesby 10
Bojsen, Frede, højskolemand 57 64
Bokelmann, forvalter, Gedsergård 26
Boli, Hans, gårdmand 32
Bollehans, husmand 32
Brandes, Georg, forfatter 59
Bøllemose, pastor, Gedesby 10
Bøtø 41 51
Bøtøgård 50 51
Bøtønor 14 41 42

Christensen, Balthasar, politiker 35
Claussen, Hanne Sophie (gift m. Rasmus Claus

sen) 55
Claussen, Rasmus 54 55 56 57 58 59 60 61 

62 63 64

Fabricius, skipper, Marstal 14 15
Falster 9 14 15 19 20 54 64
Friis, pastor, Gedesby 10
Fris, Hans, gårdmand 32
Frisehans, husmand 32

Gedesby 8 9 10 11 12 15 18 20 24 25 26 27 
28 31 32 34 35 36 37 38 39 42 53

Gedser 10 11 12 13 14 15 17 18 30 32 37 
40 54

Gedserodde 14 15 18 24 27 31 41 50
Graa, Else 52
Guldborg 55
Guldborgsund 11 18

Hansen, I. A., politiker 35
Haye, Kristoffer, højremand 36
Hjort, Jørgen 52
Hyllested 56
Høgsbro, højskolemand 57 64
Hørup, Viggo 64

Jensen, Hylleborg 50
Jensen, Mads (søn af Jens Madsen) 48
Jensen, restauratør, Gedser 40
Jørgensen, gårdejer, »Søvang« 9 10

Jørgensen, Hans, senere Hans Simon 32
Jørgensen, kaptajn (søn af gårdejer Jørgensen) 

9 10
Jørgensen, Karen Margrethe (gift m. Jens Mad

sen) 48
Jørgensen, Lars, snedker 52
Jørgensen, Peder, senere Peder Skomager 32

Kirk, pastor, Gedesby 10
Koblesø 14 41 42 51
Krighaar Jørgen Olsen, gårdmand 14
Kroghage 15
Krogsgaard, lærer (forlovet m. Svend Petersens 

datter) 27
Krøl, Peder, gårdmand 32
Krøl-Per, husmand 32

Lander, Hans 48 50
Langmack, Christine (forlovet m. Svend Peter

sen) 8
Loche, maler 60
Lolland 54 64

Madsen, Jens, smed 48
Mejer, Jens Rasmussen (søn af Hylleborg Jen

sen) 50
Mogensen, seminarist, Gedesby 26
Monrad, biskop 36 56 64
Møller, Hans 52 53

Nakskov 55
Nykøbing F. 9 36 54 55 56
Nysted 18

Petersen, Christine (gift ni. Svend Petersen) 13 
Petersen, Jens 52
Petersen, Svend, lærer, Gedesby 7 8 37

Rysse, Morten Hansen 50
Rødsand 11 18 24 27

Sillestrup 55
Skipper, Peter 50
Smed, Jens 13 14
Smederasmus 11
Stubbekøbing 55
Stürup, konsul 63
Sydfalster 7 8 18 20 28

Vøldike, pastor, Gedesby 10 17

Østersøen 12 18 31 41 42 50
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