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Sakskøbing -kunstneren 
Hans O. Andersen

Markeder, skovballer og hjemmeliv

Af Henrik Hertig, Maribo

Hans Otto Andersen er en lokal-kunstner 
fra Sakskøbing - lad det straks være fast
slået! Men før vi vender tilbage til det såle
des bestemte emne, føler kunsthistorikeren 
sig nødsaget til at besvære læserne med en 
række overvejelser, han har måttet gøre sig 
som leder af Lolland-Falsters Kunstmuseum 
i perioden 1961-79. For hvad skal vi forstå 
ved »lokal« i forbindelse med kunst og 
kunstudøvere? Drejer det sig om værker, 
som er frembragt af mennesker med til
knytning til et lokalområde enten ved fød
sel eller tilflytning? Er fraflyttere stadig »lo
kalkunstnere«, folk som fx den ligeledes i 
Sakskøbing fødte billedhugger Helge Holm
skov (1912-82)? Er det frembringelser af en 
lokal kunstnersammenslutning, hvis sådan
ne findes og får aftagere i det hjemlige om
råde? Eller kommer det slet og ret an på 
motiverne, som fx Gottfred Eickhoffs roe- 
pige-monument på Sakskøbing torv? Kan 
ethvert skilderi fra en bestemt egn betegnes 
som lokal kunst, uanset frembringerens fø
dested eller bopæl i kortere eller længere 
perioder? Hvis ja, må det samme vel gælde 
portrætter? Men hvad så med vort århun
dredes såkaldt abstrakte eller nonfigurative 

kunst? Falder den helt uden for det lokale, 
selv om kunstneren er tilmeldt folkeregistret 
i en bestemt kommune, som fx den lysle
vende Ole Schwalbe, der har adresse under 
Nysted postkontor, er repræsenteret i Lol- 
land-Falsters Kunstmuseum med bl.a. ma
leriet »Sisimiut. Bag Præstefjeldet står mid
natssolen« (et abstrakt kunstværk med 
grønlandsk inspiration!) og nok er bedre 
kendt for murdekorationer på Nørreport 
station i København og den nye danske am
bassade i London?

Og hvad med den »bilthugger« Henrik 
Werner, der omkring 1636 indvandrede fra 
Tyskland til Maribo, hvor han i 1641 le
verede den monumentale højaltertavle til 
byens kirke, den tidligere klosterkirke og 
nuværende domkirke? I 1660-erne var han 
bosat i Stokkemarke, og i mellemtiden 
havde hans værksted leveret altertavler til 
Sdr. Kirkeby, Arninge, Østofte, Horbelev, 
Elmelunde på Møn, korgitter og epitafier til 
Halsted, prædikestol til Gundslev og udsty
ret Sorø kirke med samme slags arbejder, 
ligesom hans manér blev efterlignet af an
dre billedskærere på Lolland-Falster. Der 
kan vel ikke være tvivl om, at vi må kalde
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Selvportræt, 1985. Kulstift. 210*148.

Henrik Werner en lokal repræsentant for 
den stilepoke, der såvel her til lands som 
udenlands kaldes bruskbarok?

Efter disse svære overvejelser vender vi 
tilbage til Hans O. Andersen, der helt utvivl
somt må kaldes en lokal kunstner! Han blev 
født den 13. december 1909 i Sakskøbing, 
hvor han stadig bor. Han blev student fra 
Nykøbing Katedralskole 1928, gik på Jon
strup Seminarium de følgende fire år, er
nærede sig derpå en halv snes år som lærer
vikar rundt om på hjemegnen og virkede 
1944-74 som lærer i Radsted ved Sakskø
bing. Gift blev han i 1944 med en Sakskø
bing-pige.

Som kunstner betegner Hans O. Ander
sen sig som »autodidakt«, altså selvlært, 
og det er helt korrekt, for så vidt som han 
hverken har gået på kunstakademiet i Kø
benhavn eller nogen anden kunstnerskole. 
På seminariet blev der givet tegneundervis
ning, og Hans O. har også været på statens 
tegnelærerkursus. Men håndelaget er ham 
medfødt, han har tegnet fra barnsben og 
har aldrig ladet sin skabertrang kvæle af 
uddannelse og næringsvej, som det nu en
gang sker for de fleste af os andre. I semi- 
narieårene i København gik han på næsten 
alt, hvad der frembød sig af kunstudstillin
ger - specielt nævner han »Grønningen«s 
årlige opvisninger samt Willumsen og Lund
strøm som begejstrende oplevelser. Ligeså 
Statens Museum for Kunst og andre af ho
vedstadens museer, hvor synskredsen udvi
dede sig til både nationalt og europæisk 
gennem tiderne. Disse inspirationskilder har 
han stedse vederkvæget sig ved lige til dagen 
i dag.

Straks efter seminarietiden besluttede 
Hans O. Andersen at prøve sine egne vin
ger. Han sendte tegninger ind til Kunstner
nes Efterårsudstilling - dengang som nu de 
nye talenters forum - og slap med det sam
me igennem censurens skærsild. Solgt blev 
hans arbejder godt nok ikke, så han kløede 
på den igen det følgende år og derpå hvert 
eller hvert andet år, i alt 12 gange, helt frem 
til 1951 - stadig med samme resultat: aner
kendelse hos de skiftende censurkomiteer, 
men ingen købere blandt publikum. I 1941 
fik han en tegning gengivet i udstillingens 
katalog. I 1945 modtog han fra »Det kon
gelige Akademi for de skønne Kunster«, 
Charlottenborg, en skrivelse om, at han var 
optaget som medlem af Kunstnersamfun
det. Dette medlemskab kan ikke søges, men 
tildeles de kunstnere, som gennem nogle år 
har gjort sig bemærket på de statsaner
kendte udstillinger i København eller andet-

8



Sommerbal i Holmeskoven. Tømrerblyant. 290x390.

steds i landet. Endelig blev han i 1947 opta
get i Weilbachs Kunstnerleksikon med føl
gende karakteristik: »Hans O. Andersen har 
hovedsagelig arbejdet med grafik og teg
ning og har udstillet træsnit og blyantsteg
ninger særlig med motiver fra cirkus, mar
kedspladser, skovballer o.lign.«

Hertil siger Hans O. Andersen, at det al
tid har været menneskene, der optog ham. 
Ved markederne på Sakskøbing torv og 
sommerballerne ved pavillonen i Holme
skoven deltog han som en opmærksom til
skuer, der nedfældede sine iagttagelser i 
håndsmå studieblokke. Ud fra dem forar
bejdede han derpå hjemme sine indtryk til 
større og »færdige« kompositioner uden 
tanke på, at det skulle være genkendelige 

Sakskøbing-skildringer. Og dog, den, der 
husker de to lokaliteter, som de var den
gang, vil kunne nikke genkendende til dem 
som rammen om de menneskelige udfoldel
ser. Derfor skal kunstneren nu selv have lov 
til at udfolde sig i tekst og tegninger:

»Min interesse for markeder stammer helt 
fra barndommen. Da jeg som syvårig blev 
indmeldt i Sakskøbing Borgerskole, kom 
jeg dem på nærmeste hold. De fandt nemlig 
sted lige uden for skolens dør på Saks
købing torv. Der holdtes to markeder om 
året: Sommermarkedet og Efterårsmarke
det. Sommermarkedet var langt det største.
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Sommermarked på Sakskøbing torv. Blyantstegning.
103 x 164.

Da var hele torvet fyldt op med al slags 
gøgl, hvorimod det kun var halvfuldt til 
Efterårsmarkedet.

Markedsdagene begyndte tidligt. Når vi 
børn mødte kl. 8 om morgenen, var mange 
mennesker allerede i gang med at opstille 
boder og telte, og der kom stadig nye til i 
dagens første timer, ja, enkelte gøglere var 
allerede kommet aftenen før og havde over
nattet på torvet. Det gjaldt jo om at komme 
først og få de bedste pladser. Hele formid
dagen kunne vi høre larmen ude fra torvet 
ind i klassen, men vi kunne desværre ikke, 
når vi sad på vore pladser, se derud, for de 
nederste ruder var alle forsynet med mat 
glas. Alligevel tror jeg, at vor opmærksom
hed var mere rettet mod torvet end mod det 
arbejde, vi egentlig skulle gøre.

Så vidt jeg husker, sluttede skolen kl. 2. 
Vi havde ellers timer til både kl. 3 og 4, men 
det var absolut nødvendigt at slutte kl. 2, 
for så åbnede markedet, og der blev en støj 
og et spektakel, så vi knap kunne høre, 
hvad vi selv sagde. Det var meget forvent
ningsfulde og glade børn, der strømmede 
ud på torvet. I dag kom jo den festdag, de 
havde glædet sig til lige siden sidste marked. 
Det tog dem kun et øjeblik at løbe hjem 
med skoletasken, vende bunden i vejret på 
sparebøssen og så af sted til torvet igen for 
at tage alle herlighederne i øjesyn.

Og her var jo alt, hvad der hører sig til 
på et rigtigt marked! Ved indgangen sad 
som regel et par lirekassemænd og spillede 
hver sin melodi på samme tidspunkt, og når 
så karruseller og luftgynger stemmede i med
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Sommermarked på Sakskøbing torv. Blyantstegning.
103 x 164.

deres mekaniske spilledåser, så var der den 
rette stemning hos børnene til at gå på op
dagelse. Den berømte professor Labri har 
jeg set. Han kom ind på skolen og spurgte, 
om han ikke måtte optræde for børnene 
dér. Overlærer Nedergaard modtog ham 
meget venligt og titulerede ham »professo
ren« i hver sætning, men mente, at hans 
forestilling ikke lå inden for skolens om
råde, så vi måtte nøjes med at høre ham 
folde sig ud foran teltet, men det var jo 
også en ikke uvæsentlig del af hans fore
stilling.

De telte, der havde størst søgning hos 
børnene, var slikboderne. Sommermarke
derne holdtes i juli, så der var store kræm
merhuse med modne kirsebær. Også bolsjer 
solgtes i kræmmerhus. Mange af lækkeri

erne blev fremstillet på stedet. Jeg husker 
nogle meget efterspurgte slikpinde, der blev 
lavet ved, at en tørret figen blev sat på en 
pind og overhældt med smeltet sirup. Isvaf
lerne blev bagt på vaffeljern og isen frosset 
i en form, der blev sat ned i en lille træ
spand omgivet af isstykker. Formen blev så 
drejet rundt ved hjælp af et håndtag, og det 
kunne godt tage en halv timestid, inden isen 
var færdig. Det var strengt at trække hånd
svinget rundt, men mange drenge gjorde det 
gerne for at få en gratis isvaffel. Honning
kager i alle former fra mænd og koner til 
hjerter kunne fås i et andet telt, og en af 
byens bagere bagte hver markedsdag nogle 
usædvanlig store napoleonskager. Det blev 
efterhånden fast tradition i mit barndoms
hjem, at vi fik en af dem til aftenkaffen,
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Udråber, marmorjomfru og klovn. Tømrerblyant. 
290x390.

lige så sikkert som vi fik varme hveder St. 
Bededagsaften.

Efter besøget i slikteltene havde de fleste 
børn endnu penge til en karruseltur eller en 
tur i luftgyngerne, der ofte var svære for 
børn at trække sig op i. Og så gik det videre 
til skydetelte, lykkehjul eller fiskeboder, 
hvor de kunne fiske små pakker på en fiske
stang for en tiøre. Det var spændende, for 
de vidste jo ikke, hvad de indeholdt.

Så blev det de voksnes tur. Så strømmede 
piger og karle fra hele omegnen til byen for 
at more sig. Karlene skulle jo se at finde sig 

en »markedskæreste«. Det havde de talt om 
mange gange derhjemme. Måske var det 
kun for denne ene aften, men jeg tror også, 
at flere senere ægtefolk har truffet hinan
den her for første gang. For at gøre det rette 
indtryk på pigerne var det straks nødven
digt for karlene at søge hen til kraftprøven, 
hvor de ved hjælp af en kølle kunne slå en 
dims op ad en høj stang, så en klokke rin
gede foroven, og det skulle de helst kunne 
flere gange i træk.

Derefter gik det hen til markedets største 
telt, hvor gøglerne optrådte. Gøglerne var
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Parade med kæmpekvinde i midten. Pen og tusch. 
290 x 390.

for det meste ukendte; dog vil jeg ikke und
lade at berette, at jeg har set gøglernes 
anden professor, nemlig Tribini, optræde. 
Personalet bestod som regel af en billet
dame, en udråber og 2-3 andre personer. 
En ung dame i badedragt kunne fremstille 
»alle Thorvaldsens smukke marmorstatuer 
i al deres henrivende nøgenhed«, hvorfor 
hun som oftest gik under navnet »marmor
jomfruen«, eller der var »kæmpedamen Vi
ola«, som ifølge udråberen kunne bære to 
mænd på en stang lagt over hendes bryster. 
En klovn var der næsten altid med, og så

var der en »mesterbokser«! Fra paraden 
uden for teltet blev der udlovet en beløn
ning til den blandt publikum, der kunne slå 
ham ud i tre omgange. Der var adskillige, 
der prøvede, men det gik da aldrig så galt, 
som rekommandøren forkyndte, nemlig, 
»at han ville blive slået sønder og sammen, 
og de sørgelige rester ville blive samlet op 
i en sæk og sendt hjem til hans gamle mo
der«. Det var kun de første år, der var bok
sere med - senere blev det forbudt i politi
vedtægten. »Den svævende dame« og »den 
oversavede dame« har jeg også set i Saks
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købing, og manden med en decimalvægt, 
hvorpå han vejede folk efter i forvejen at 
have gættet deres vægt; gættede han galt, 
var det gratis!

Fra kl. 9 var der markedsbal på byens ho
teller, og en stor del af de unge endte deres 
markedsbesøg her. Først ved midnat slut
tede markedet, så freden og roen igen kun
ne sænke sig over torvet. Næste morgen 
mødte mange af børnene en halv times tid, 
før skolen skulle begynde; de gik da rundt 
på torvet og ledte blandt brostenene i håb 
om at finde nogle småmønter, der var tabt 
i løbet af den foregående aften.

Om formiddagen blev der også holdt et 
mindre hestemarked på pladsen foran Ho
tel Saxkjøbing, hvor der nu er anlagt toilet
ter og telefonboks; her kom der også nogle 
kasser med smågrise, der var til salg.

De fleste af mine tegninger fra skovballer 
er jeg blevet inspireret til i Holmeskoven. 
Her lå en træpavillon; mellem træerne for
an denne rejstes et med sejldug overtrukket 
dansegulv, hvor der blev holdt mange baller 
i løbet af sommeren. Teltet toges første 
gang hvert år i brug 2. pinsedag. Det var 
fast tradition, at Radsted Sygekasse be
gyndte, og senere fortsatte så en række for
eninger med deres arrangementer, der altid 
sluttede med bal.«

Hans O. Andersen har ikke blot holdt sig til 
tegninger udført med blyant, tuschpen, kul
og oliestift. Han har også forsøgt sig som 
akvarelmaler og i denne teknik gennem 
1930’erne og 40’erne udført en serie skil
dringer fra hjembyen; de blev først udstillet 
på det kommunale bibliotek i 1983 og derpå 
erhvervet til dagcentret på Saxenhøj - ef
ter at tidens gang havde lagt sin historiske 
værdi til den kunstneriske.

Til disse former for tegnerisk og malerisk 
teknik kommer to andre, som begge tillige 

kræver særligt håndelag for skærende red
skaber: træsnit og billedskæren.

Træsnittet er i sin grundform en teknik til 
mangfoldiggørelse af tegninger gennem af
tryk af en træplade, der er blevet sværtet, 
efter at først alle hvide partier er bortskåret. 
Denne fremgangsmåde er imidlertid ikke 
kun en slavisk reproduktionsmetode; lige 
siden renæssancen har kunstnere benyttet 
den til at skabe særlige skønhedsværdier i 
et uudtømmeligt register af nuancer i spillet 
mellem sort og hvidt. Hans O. Andersen 
har særlig anvendt denne skære- og tryk
teknik til at forenkle, fortætte og derved 
forstærke de virkninger, han allerede har 
tilstræbt i sine egentlige tegninger. Moti
verne er ligeledes forenklet: hvor han tid
ligere hentede sine oplevelser af mennesker 
på offentlige steder, holder han sig nu - ef
ter sit giftermål i 1944 - inden for hjemmets 
vægge: kvinden som elskerinde og i tidens 
fylde moder med barn. Manden forsvinder 
ind bag billedet, men der kan overhovedet 
ingen tvivl være om, at disse sensuelt op
fattede kvindeskildringer kun kan være følt 
og formet af et udpræget maskulint væsen.

Rent teknisk kan træsnittet udføres hur
tigere og smidigere, hvis kunstneren i stedet 
for at skære i en træplade benytter en af 
linoleum, som desuden også er lettere at 
tage aftryk af. Og rent faktisk er det lino
leumssnittet, Hans O. Andersen næsten al
tid har brugt til sine sort-hvide trykarbej
der. Træ byder som materiale en hårdere 
modstand end den bløde og tynde lino
leumplade, men netop heri gemmer der sig 
en rent fysisk tillokkelse for den lyst, der 
ligger i at bruge sine hænder til at skære 
og hugge med.

Toilette. Relief i bemalet egetræ, 1963. 380 x 250.
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Liggende mor med barn. Linoleumssnit, 1967.
289 / 293 x 187.

Fra træsnittet som håndværk er springet 
derfor ikke langt til billedskæringen, især 
ikke når dens udøver som Hans O. Ander
sen næsten udelukkende anvender den til 
relieffer. Her skal pladen blot være tykkere, 
der skal skæres dybere, så at formerne nu 
ikke kun kan bruges til aftryk på fladt pa
pir, men træder selvstændigt frem fra bag
grunden og i bogstavelig forstand bliver til 
at tage og føle på.

Skulptur er således kunst for fingerfø
lelse, men oftest anses den direkte berøring 
jo for upassende begramsning eller endog 

direkte forbudt tilgrisning. Tilbage bliver 
da lys- og skyggespillet, der kommer til at 
danne formerne for vore øjne, og som bil
ledhuggerne derfor altid har måttet arbejde 
med. Endvidere kan denne synsoplevelse af 
de skulpturelle former beriges med farver - 
sådan som alle naturens utallige former al
tid fremtræder i lysbrydningens uendelige 
farvespil. Billedhuggerkunsten har da også 
fra arilds tid brugt bemaling, selv om der 
også har været steder eller brugsarter, der 
lod sten og træ fremtræde med sin egen 
stoflighed, uden bemaling.

Dette sidste har Hans O. Andersen dyrket 
såvel i slanke relieffer, snittet og slebet i 
mørke træsorter, som i håndstore grupper 
af tung blokvirkning i træ og sten. Men 
som billedskærer har han oftest beriget sine 
værker med en dekorativ farvelægning, der 
undertiden bærer mindelser om hans beta
gelse af J. F. Willumsen. Vil man søge efter 
indflydelse udefra på hele tilvirkningsmå
den, ikke mindst den ofte noget grove skæ
reteknik, vil kenderen dog hellere pege på 
den svenske billedhugger Bror Hjorth (1894- 
1968). Hans O. indrømmer da også med 
uskrømtet glæde det voldsomme indtryk, 
Bror Hjorth har gjort på ham med sine 
polykrome trærelieffer, både på den tidlige
re nævnte kunstnersammenslutning »Grøn
ningerne udstillinger og hans retrospektive 
udstilling i 1948 på Statens Museum for 
Kunst. I Bror Hjorth har han fundet en 
åndsbeslægtet storebror, en naturbegavelse, 
der i sin kraftige fortællestil har øst af 
svensk folkekunsts rige kilder. Lokalhistori
keren vil måske herigennem øjne perspek
tivet tilbage til Henrik Werners lollandske 
værksted omkring midten af 1600-tallet, 
men det har nok aldrig været vor kunstner 
bevidst.

Billedskæringen tog Hans O. Andersen 
først op i sidste halvdel af 1940’erne, da 
han havde fået fast lærerstilling og blev i
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Elskende par. Linoleumssnit. 164 x 184.

stand til at indrette sig et værksted i sit eget 
hjem. De første motiver var ret naturligt 
markeds- og skovbalscener; sådan et bema
let trærelief har Broby Johansen gengivet i 
sin kunstvejviser »Med Broby på Lolland- 
Falster og Møn« (1981). Men lige så natur
ligt gled skildringerne snart over i den hjem
lige sfæres forelskelse i kone og barn.

Som før nævnt har Hans O. Andersen al
drig kunnet eller skullet ernære sig af sin

kunst. Siden sin sidste optræden på Kunst
nernes Efterårsudstilling i København har 
han næsten kun ført sig frem i kredsen af 
lokale kammerater på de »Lolland-Falster- 
Udstillinger«, som Maribo Amts Kunstfor
ening arrangerede hvert andet år på museet 
i Maribo. Kunstforeningen har købt ind af 
hans ting til den cirkulation blandt medlem
merne, som hvert år afsluttedes med en 
auktion; på den måde har hans arbejder
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Siddende nøgen kvinde. Linoleumssnit, 1969. 
200x131.

fundet en vis lokal udbredelse. Museet har 
ydet ham anerkendelse gennem erhvervelser 
til sin grafiske samling samt indtil dato et 
enkelt relief. Markedet har således ikke 
kunnet tilskynde til forsøg med store ydre 
formater, ligesom emnekredsen har været 
begrænset til livet i hjembyen. For så vidt 
kunne man nok med en vis ret lade sig for
lede til at tale om husflidsarbejde.

Dog, selveste Goethe udtalte engang om 
en hofsnedker i residensbyen Weimar, der 
dengang næppe var meget større end Ma
ribo eller Sakskøbing i dag: »En lille mand 
er også en mand!« Dermed mente digter
fyrsten, at den, der røgter sit talent med tro
fast nidkærhed, har samme krav på agtelse 
som de store i verden, for det er ikke det 
ydre format, men det indre lys, det kommer 
an på. Og i den forstand må Sakskøbing- 
kunstneren Hans Otto Andersen værdsæt
tes som den rette mand!

Alle gengivelser efter originaler i Lolland-Falsters 
Kunstmuseum, Maribo. Målene er angivet i mm, høj
den først.
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Træk af den lolland-falsterske 
udvandrings historie 

i sidste halvdel af det 19. århundrede

Af lektor A. Vilhelm Pedersen. Haslev

Så vidt jeg kan se, foreligger der endnu ikke 
en samlet udforskning af udvandringen fra 
Lolland-Falster i det 19. århundrede. Det 
kan man godt undre sig over. For den havde 
et sådant omfang, at den må betegnes som 
et af de største opbrud i den lolland-fal- 
sterske befolkning, sandsynligvis det stør
ste. Det ville være en stor, men oplagt ud
fordring for en historiker med indfølings
evne i det særlige milieu, der endnu præger 
denne del af vort land.

Meget primær-materiale til belysning af 
udvandringen er allerede gået tabt. Jeg tæn
ker her især på den omfattende korrespon
dance, der endnu for et par generationer si
den foregik mellem udvandrerne og deres 
slægtninge herhjemme. Men adskilligt an
det kan stadig graves frem.

De senere års udgaver af Lolland-Falsters 
historiske Samfunds årbøger har beskæfti
get sig en del med den svenske og polske 
landarbejderindvandring i det 19. og 20. år
hundrede til Lolland-Falster og er blevet 
modtaget med berettiget interesse.

Det må derfor være legitimt også at ind
drage den modsatte bevægelse i årbogsstof
fet: udvandringen af det ikke helt ubety

delige antal af de to øers befolkning. Så 
meget mere, som der ifølge folketingsbi
bliotekar Kristian Hvidts doktordisputats i 
1971: »Flugten til Amerika eller Drivkræf
ter i Masseudvandringen fra Danmark 1868- 
1914« er en vis sammenhæng for Lolland- 
Falsters vedkommende mellem de to fæno
mener.

Jeg vover derfor at fremlægge lidt af det 
stof, som jeg er kommet i besiddelse af i lø
bet af den sidste halve snes år. Interessen for 
emnet er blevet vakt ved en række besøg af 
nærmere og fjernere amerikanske slægtnin
ge siden midt i 1950-erne.

Hensigten er netop at fremlægge, ikke at 
analysere og uddrage videregående konklu
sioner. Vi er ofte nok blevet mødt af vore 
amerikanske gæsters spørgsmål: »Jamen, 
hvorfor rejste de egentlig, vore forfædre?« 
Men det har vi aldrig følt os kompetente til 
at besvare. Årsagerne kan have været så 
mange. Der var netop, som Kristian Hvidt 
gør opmærksom på, tale om en række ind
viklede drivkræfter.

For at forenkle sagen mest muligt har jeg 
valgt at indskrænke mig til at følge nogle 
ganske få markante repræsentanter fra op
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væksten på Lolland-Falster, indtil de tog 
beslutningen om at bryde op og rejse over 
til USA, og så derefter at fortælle noget bre
dere om, hvad et langt liv derovre bød dem 
af opgaver og oplevelser. Dette sidste har 
kun været muligt, fordi en dattersøn af et 
emigrantægtepar har samlet og delvis of
fentliggjort i en amerikansk ugeavis en be
retning om deres tilværelse, som den for
mede sig for dem i staten Minnesota fra 
1869 til omkring 1920.

Kristian Hvidt har så inderligt ret, når 
han på side 304 i sin doktordisputats skri
ver:

»At skildre de danske udvandreres videre 
skæbne, efter at de havde forladt Danmark, 
er et emne, der kunne blive genstand for 
lange studier og bindstærke værker. Det lig
ger uden for denne afhandlings rækkevidde 
at give en beskrivelse af udviklingen i det 
meget store danske mindretal, der efterhån
den samlede sig i USA, Canada, i Austra
lien og i Sydamerika; dertil er stoffet meget 
for stort og materialet for spredt.«

Det er klart; men det bliver straks mere 
overkommeligt, når man koncentrerer sig 
om en enkelt familie, der har holdt forbin
delsen vedlige med deres slægtninge her
hjemme i mere end et århundrede.

De fleste udvandrere tog en god folkelig 
arv med sig fra hjemstavnen - en arv, som 
de senere generationer, der lever derovre i 
Staterne i dag, stadig værdsætter højt.

Rasmus Adamsen og Anne 
Kirstine Lose
»The History of Minnesota Valley« (Minne
sota-dalens historie), som udkom i 1882, gi
ver et kort biografisk rids over hver enkelt 
af dalens nybyggere på den tid. På side 927 
i dette værk står der:

»Rasmus Adamson er født i Danmark i 
1841. Han kom til Minnesota i 1869 og bo
ede fire måneder i Albert Lea, to år i Owa

tonna og et år i Faribault. Derefter rejste 
han til Minneapolis, hvor han var bosat til 
1879. I dette år flyttede han til Tunsberg og 
byggede den første smedje i byen. Han er 
nu beskæftiget som smed i Watson. I 1870 
giftede han sig med Ane C. Lose, som har 
født 6 børn. Af dem lever Albert, Ellen, 
Charlotte, Sophie og Otto.«

Inden vi vender tilbage til den historie, 
der antydes i disse få linjer, skal vi en stund 
beskæftige os med deres danske data. Den 
her omtalte Rasmus Adamsen er lollik, og 
Ane C. Lose er falstring.

Når vi har gjort rede for deres hjemlige 
baggrund, vil der utvivlsomt være nogle, 
skønt nok ikke ligefrem mange, der vil nik
ke genkendende til denne eller hin tråd i de
res familiesammenhæng.

Rasmus Adamsens familiebaggrund 
Rasmus Adamsen er født i Rågelunde, Ket- 
tinge sogn, den 23. juli 1841 som søn af by
smed Adam Mogensen og Gertrud Cathrine 
Hansdatter.

Faderen Adam Mogensen er født i Vester 
Ulslev den 4. juli 1809 som søn af husmand 
Mogens Albrethsen og hustru Marie Adams
datter. Vester Ulslev kirkebøger viser, at 
denne slægt har været bosat i Vester Ulslev 
fra i hvert fald år 1700.

Hvad moderen Gertrud Cathrine Hans
datter angår, så er hun født den 22. juli 1816 
i Oreby som datter af gårdmand Hans Ras
mussen Nymand og hustru Anna Elisabeth 
Christina Wehde. Hustruen var født og op
vokset i Holsten. Når hun blev lollandsk 
gårdmandskone, skyldes det, at Hans Ras
mussen Nymand havde tilbragt nogle år af 
sin ungdom som soldat nede i Holsten. Her 
havde kronprins Frederik, fra 1808 kong

Rasmus og Anne Kirstine (Lose) Adamsen.
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Frederik VI, opstillet en stor hær fra år 
1805 for at sikre det danske riges sydgrænse 
mod Napoleons tropper. Fra 1805 til no
vember 1807 gjorde Hans Rasmussen Ny
mand tjeneste ved 2. Musqueter Compagnie 
i 6. Bataillon i »Prins Frederiks Regiment«, 
der forøvrigt i januar 1806 fik navneforan
dring til »Prins Christian Frederiks Regi
ment«. I sommeren 1807, mens Hans Ras
mussen Nymand endnu var soldat, fik han 
tilladelse af sin Commandør Herr Stabs Ca
pitaine Juul til at ægte pigen Anna Elisabeth 
Wehden i Goda (= Godau) på Nehmten 
gods i Holsten. Hun boede hos sine foræl
dre i landsbyen_Godau under Bosau sogn 
ved Pioner søens sydende. Et interessant 
træk er det, at da de unge senere fik en gård 
i fæste i Oreby, hentede de hendes tyske 
forældre op til sig på Lolland. Grossvater 
og Grossmutter, som de blev kaldt af deres 
børnebørn, døde i 1820-erne og ligger be
gravet på Sakskøbing kirkegård. Jeg har 
bemærket, at præsten i Sakskøbing havde 
sit besvær med deres og datterens tyske 
navne og har gengivet dem i varierende for
mer.

De to slægter Wehde og Nymand er gam
le solide landmandsfamilier, der lader sig 
dokumentere tilbage til i hvert fald 1690. 
Endnu i dag er de repræsenteret i deres 
gamle hjemstavnsområder, som er hen
holdsvis egnen omkring Plöner søen i Hol
sten og Guldborgland fra Sakskøbing fjord 
op til Vigsnæs og ned langs den nordre del 
af Guldborgsund.

Gertrud Cathrine Hansdatter havde et 
stilfærdigt poetisk gemyt. Hun elskede den 
danske salmebog og sang dens salmer ind 
i sin store børneflok. Sådan huskes hun af 
sine efterkommere. Hun har utvivlsomt, 
hvad evner og åndelig indstilling angår, haft 
meget tilfælles med sin lidt ældre broder 
Rasmus Hansen, urmageren oppe i Vigs
næs.

Rasmus Hansen har efterladt sig et smukt 
eftermæle i sin hjemstavn, dels som gedi
gen, selvlært urmager og dels på grund af 
den salmesamling, som han har skrevet i le
dige stunder på sit værksted. Den er smukt 
husflidsarbejde, men blev først kendt uden 
for hjemmets vægge, da den gamle urmager 
tog den frem og viste den til sin sognepræst 
kort før sin død i 1903. Sønnen urmager 
Jens Rasmussen lod den udgive i 1905 på 
Folketidendes Bogtrykkeri i Nykøbing. På 
titelbladet benævnes den »Psalmer, forfat
tede af Uhrmager R. Hansen, Vigsnæs«. 
Præstefruen forfatterinden Thyra Jensen 
forsynede den med et smukt forord, der gør 
rede for Rasmus Hansens liv og virke på 
egnen. Nærmere vor tid er han flere gange 
blevet genstand for omtale. Pastor Karl 
Lindquist, Sakskøbing, holdt den 5.4.1955 
et radioforedrag om ham: »Spillemanden, 
der blev salmedigter« og lod foredraget 
trykke i en avis; jeg kan desværre ikke se, 
hvilken avis. I 1964 skrev Georg Wiingaard 
i bogen »Dem fra Lolland. Sidste samling« 
en fyldig artikel benævnt »Den gamle Uhr- 
mager i Vigsnæs«. Det er en levende fabu
lerende beretning med korrekte iagttagelser 
af lollandsk almueliv i det 19. århundrede. 
Endelig har Rasmus Hansen fundet opta
gelse i Jens Lampes: »Bidrag til urmageriets 
historie på Lolland-Falster« i Lolland-Fal- 
sters historiske Samfunds årbøger fra 1981 
og 1982.

De ni søskende i Rågelunde 
Eftersom ikke mindre end 6 af den Råge
lunde bysmeds 9 børn efterhånden emigre
rede til Amerika, bør vi nok for overskue
lighedens skyld opstille en liste med deres 
navne og sætte streg under dem, der emi
grerede:
1. Ane Marie Adamsdatter, født d. 22. de

cember 1835.
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2. Hans Adamsen, født d. 19. september 
1837.

3. Rasmus Adamsen, født d. 23. juli 1841.
4. Anders Adamsen, født d. 24.januar 1844.
5. Sidsel Margrethe Adamsdatter, født d. 16. 

september 1846.
6. Christian Adamsen, født d. 2. juni 1849.
7. Sophie Adamsen, født d. 8. februar 1852.
8. Peder Adamsen, født d. 6. januar 1855.
9. Kirstine Adamsen, født d. 31. august 

1857.

Opvækst, skolegang og konfirmation 
De fik en solid opdragelse i hjemmet. De 
hjalp med at opdyrke den jordlod, der hørte 
til bysmedjen. Og drengene fik tidligt lov til 
at gøre sig nyttige i smedjen. Tre af dem: 
Hans, Rasmus og Christian drev det efter
hånden til at blive fuldt udlærte smedesven
de. Peder stod en kort tid i smedelære, men 
indså, at han var for splejset til det hårde 
arbejde og blev skrædder i stedet. Han ned
satte sig senere som tilskærer og skrædder
mester i Nykøbing. Anders blev væver og 
ernærede sig nogle år som sådan i Sørup, 
indtil han emigrerede i 1881 med kone og 6 
børn.

Også den boglige side af deres opdragelse 
var der sørget for på bedste måde. Råge
lunde skole var en gammel rytterskole. Med 
sine 90 elever var den ret stor efter datidens 
landsbyforhold. Og hvad de især lærte at 
sætte pris på, var, at enelæreren Rasmus 
Nielsen var en fremragende, erfaren under
viser. Det nød de første 7 af dem godt af. 
Iflg. H. Friis-Petersen: »Dimittender fra 
danske Skolelærerseminarier 1781-1880« 
blev Rasmus Nielsen, der er født i Torkild- 
strup på Falster, dimitteret fra Vesterborg 
Seminarium i 1810 med karakteren udm.d. 

(udmærkelse) og samme år den 8. august 
ansat som lærer og kirkesanger i Rågelunde. 
Han blev i dette embede indtil sin pensione
ring i 1860 og døde i Rågelunde i 1863.

I sin afhandling om »Nysted kommune - 
historisk set« i 1984-årbogen har skolein
spektør A. F. Heyn, Nysted, flere steder om
talt Rågelunde skole. Læreren fik en årlig 
løn på 500 rd. plus indtægterne fra den 6 
tdr. land store skolelod. Det betegnes som 
en »anstændig« lærerløn (s. 56 i årbogen). 
For kvaliteten af skolens undervisning bor
ger den udtalelse, som biskop Bindesböll 
foranledigede indført i skolens protokol ef
ter forudgående visitats i september 1859. 
Den lød: »I Rågelunde Skole giøre Børnene 
under den dygtige Lærer meget god Frem
gang« (s. 58 i 1984-årbogen).

Alle børnene blev konfirmeret af provst, 
senere stiftsprovst John Thomsen Gad i Ket- 
tinge. Efter hans skriftlige bedømmelse af 
dem i kirkebogen hørte de til i den kvikke 
halvdel af konfirmandholdene.

Et barnebarn af den eneste, der skønne
des at være lidt svagere end de andre 8, er i 
dag professor ved universitetet i Seattle; et 
andet barnebarn har været skoleinspektør i 
Idaho. Og den ene af hendes (Sidseis) to 
sønner havde Søren Kierkegaard som sin 
yndlingsforfatter, men købte derudover så 
mange bøger, som hans beskedne løn tillod, 
og kunne altid findes med en bog i hånden 
under pauserne i sit arbejde og i fritiden ef
ter fyraften.

Kristian Hvidt skriver i et andet værk: 
»Danske veje vestpå - en bog om udvan
dringen til Amerika«, udgivet 1976: »Det 
kan i hvert fald nu siges med sikkerhed, at 
de ca. 2,2 millioner skandinaviske udvan
drere ikke repræsenterede de dårligste af 
deres generationer, men tværtimod de mest 
egnede, ja de mest intelligente« (side 125).

Det skal nok have sin rigtighed også for 
dem, der kom fra Lolland-Falster.
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Hvad Adamsen-børnene angår, vil jeg 
mene, at de havde deres styrke i at sætte sig 
realistiske mål og så realisere dem.

Enhver vil kunne se, at der ikke er noget 
i den baggrund, som her er ridset op, som 
berettiger til at tale om en flugt fra hjem
landet på grund af nød og elendighed. Der 
er snarere tale om udsigten til større udfor
dringer og dermed muligheder for bedre le
vevilkår og mindre begrænsede udfoldelses
muligheder.

Rasmus Adamsens lære- 
og vandreår
Nå, men foreløbig har tanken om en frem
tid hinsides Atlanten sikkert end ikke strej
fet Rasmus, der ellers var den, der først fik 
den. Der var nok at tage fat på efter konfir
mationen. Et halvt år efter konfirmationen 
blev han optaget i lægdsrullen. Han måtte 
altså regne med at måtte springe soldat en
gang ad åre.

Enhver slægtsforsker vil vide, at det især 
kan være vanskeligt at følge en bestemt per
son fra konfirmationen og frem til gifter
mål, som normalt medfører en større grad 
af bofasthed. For Rasmus Adamsens ved
kommende er det dog så nogenlunde lykke
des.

Fra 1855 til maj 1859 opholdt han sig 
som tjenestetyende i hjemsognet Kettinge 
og har måske også noget af tiden gået sin 
fader til hånde i smedjen.

Næste gang, vi støder på hans navn, er i 
Vigsnæs kirkebog, hvor det kort meddeles: 
»Rasmus Adamsen, 17 år, smedelærling, 
ankommen fra Kettinge sogn den 1. maj 
1859«. Han har altså senest på det tids
punkt bestemt sig for at gennemføre uddan
nelsen i dette fag. Det foregik hos smed Jens 
Jeppesen. Stedet Vigsnæs er formodentlig 
valgt, fordi han der fik sin morbroder, ur
mageren Rasmus Hansen med hans voksen

de børneflok som nærmeste naboer. Han 
blev der et årstid. Den 4. april 1860 melder 
kirkebogen: »Rasmus Adamsen, 18 år, sme
delærling, til Kettinge sogn«. Fra maj og 
året ud var han i Kettinge og må formodes 
at have været lærling hos sin fader. Men 
den 2. januar 1861 noterer provst Gad: 
»Rasmus Adamsen, smedelærling, fra Rå
gelunde til Nykøbing«. Ankomsten til Ny
købing købstad bekræftes under samme år. 
Herefter har jeg kun kunnet følge hans flyt
ninger ved hjælp af lægdsrullerne:

I 1862 begav han sig til Fyn, nærmere be
stemt Kerteminde købstad; om det så bety
der selve byen eller et sted i oplandet, kan 
jeg ikke afgøre med bestemthed. I 1863 fin
der vi ham i Fuglebjerg på Sjælland. Hvor
når han fik sit svendebrev, er vanskeligt at 
afgøre. Men sandsynligheden taler for, at 
det skete umiddelbart før han rejste til Fyn. 
Han har altså benyttet den resterende tid 
før soldater tjenesten til at gå på valsen i 
det små.

Pludselig melder lægdsrullen: »Rasmus 
Adamsen ønsker at behandles til udskriv
ning; grovsmed. - Møder ved Søværnet d. 
15.4.1863 på Nyholm«. Han kom altså til 
marinen. I vedtegningerne til tjenestetiden 
angives de forskellige faser kort og præcist: 
»Rasmus Adamsen; Fødested: Rågelunde. 
Fødselsår: 1841.
Grovsmed.
Fra 15.4.- 3.7.: Logiskibet.*) 
Fra 3.7.-21.9.: Tordenskjold. 
Hjemforlovet: 21.9.63 indtil 30.11.63. 
Logiskib: 30.11.63 indtil 9.2.64.
Rolf Krake: 10.2.-11.8.64.
Permitteret 11.8.64.«

*) Logiskib = udrangeret orlogsskib, der anvendes 
som kaserneskib.
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Krigen 1864
Der skal ikke meget kendskab til danmarks
historien til at bemærke, at tiden om bord 
på Rolf Krake faldt sammen med de dra
matiske krigshandlinger mellem Tyskland 
og Danmark i Sønderjylland i krigen 1864. 
Om krigen kun så meget:

I december 1863 trak Det tyske Forbund 
tropper sammen i Holsten og begyndte i lø
bet af januar 1864 at presse den danske 
hærs stillinger ved Dannevirke. Presset blev 
så stærkt, at det besluttedes at rømme dette 
gamle historiske forsvarsværk d. 5. februar 
og indtage nye forsvarsstillinger i skanserne 
ved Dybbøl og på Als. Her forsvarede den 
danske hær sig tappert i 8 uger mod en 
stærkt overlegen fjende. Den 18. april kl. 4 
om morgenen åbnede tyskerne ild og løb 
Dybbøl-skanserne over ende i et storman
greb. Hvad der var tilbage af den danske 
hær, reddede sig over til Als. Den 12. maj 
blev der erklæret våbenstilstand. Den udløb 
den 25. juni. Og allerede den 29. juni gik de 
tyske tropper over Alssund og nedkæmpede 
den danske hær definitivt. Den nu yderli
gere reducerede danske hær blev evakueret 
på flådens skibe til Fyn. Og i løbet af juli 
måned blev der stablet endnu en våbenstil
stand på benene. Dermed sluttede alle krigs
handlinger, og forhandlingerne om fredsbe
tingelserne kunne begynde.

Det er inden for disse rammer, vi skal se 
panserskibet eller, som det også kaldes, flå
debatteriet Rolf Krakes indsats.

Selv om det var en landbaseret krig, næ
rede man store forventninger til, hvad flå
den kunne bidrage, og især til, hvad Rolf 
Krake kunne udrette. Skibet var flådens ny
este erhvervelse, bygget i Glasgow 1863 
og afleveret samme år. Det var et såkaldt 
tårnskib, d.v.s. det havde to drejelige tårne 
med hver to kanoner. Det havde en besæt
ning på 141 mand: 9 officerer og 132 un
derofficerer og menige. Og blandt dem var 

altså Rasmus Adamsen. Der blev rigeligt 
brug for sindige, fingernemme smede af 
hans slags, hver gang skibet blev molesteret 
i de hyppige træfninger under krigen. Ski
bets chef var orlogskaptajn H. P. Rothe og 
dets næstkommanderende kaptajnløjtnant 
E. Deuntzfeld.

Det lå endnu i København, mens de dan
ske tropper rykkede ind i Dybbøl-skanser
ne. Men som Deuntzfeld skriver: »Den 10. 
Februar hejstes Commandoen om Bord i 
Panserbatteriet. Dagen efter gik vi ud af 
Bomløbet for at indtage Krudt og afsejlede 
samme Dags Eftermiddag til Sønderborg« 
(side 4 i Deuntzfelds beretning). Den 12. fe
bruar om eftermiddagen kunne chefen mel
de sig til tjeneste hos eskadrechefen Muxoll.

Det er naturligvis ikke meningen her at 
give en detaljeret skildring af Rolf Krakes 
indsats. Men enkelte dramatiske aktioner 
fortjener at nævnes.

Allerede 5 dage efter ankomsten blev det 
beordret ind i Flensborg Fjord for at hindre 
tyskerne i at slå en pontonbro over Egern
sund. Det afgav 57 skud uden synderlig 
virkning. Til gengæld kom det selv under 
stærk beskydning fra land og pådrog sig 56 
huller i det opstående (=skanseklædningen) 
om bagbord. Vel tilbagevendt til Sønder
borg blev det nødtørftigt repareret og sendt 
ud på nye ekspeditioner i Vemmingbund.

Den mest kritiske situation kom Rolf 
Krake ud for den 18. april, den dag Dybbøl- 
skanserne blev ryddet totalt af tyskerne. 
Rolf Krake gik tæt ind under land og fyrede 
løs. Den næstkommanderende Deuntzfeld 
vurderede indsatsen med ordene: »Batteriet 
gjorde den Dag god Nytte ved at standse 
Fjendens højre Fløj i Fremrykningen« (side 
6 i hans beretning). Men det skete ikke uden 
tab og skrammer. En granat trængte gen
nem dækket og dræbte løjtnant Jespersen 
og sårede 9 mand, og en granatstump ramte 
det forreste tårn og sårede en kanonér. Che
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fen fik 3 dage senere overrakt kommandør
korset som anerkendelse for vel udført ope
ration.

Umiddelbart efter blev skibet beordret op 
nordpå og ned i Alsfjord og ind i Augusten
borg Fjord, hvor det lå stationeret indtil vå
benstilstanden den 12. maj. Våbenstilstan
den blev benyttet til at sejle det til Køben
havn for at undergå en grundig reparation. 
Det var tilbage på sin post i Augustenborg 
Fjord, da våbenstilstanden udløb den 25. 
juni.

Tyskerne havde i mellemtiden gjort klar 
til at erobre Als. Det skete allerede natten til 
den 29. juni. Rolf Krake lå klar til at genere 
overgangen over Alssund. Fra Arnkilsøre 
fyrede den løs på de tyske robåde nede i 
Alssund. Det skete så effektivt, så langt ski
bets kanoner rakte, at bådene søgte ind til 
land på såvel Jyllands-siden som Als-siden. 
Mange tropper var imidlertid nået over. Fra 
skibet hørte man geværilden fortabe sig i 
sydlig retning. Man skønnede derfor, at de 
danske tropper var på retræte sydpå, og at 
de tyske tropper derfor ville gå over længere 
nede i retning af Sønderborg. Det viste sig 
imidlertid at være et fejlskøn. Rolf Krake 
gik ud i Alsfjord for efter ordre at komme 
svagere danske krigsfartøjer til undsætning 
og redde »forsprængte« troppekontingen
ter. Men så snart Rolf Krake var nået ud i 
åbent farvand væk fra den egentlige krigs
skueplads, genoptog tyskerne deres troppe
overførsler, og det viste sig, at den danske 
hær stadig var modstandsdygtig omkring 
Arnkilsøre. Geværilden trak igen nordover.

Dog sket var sket.
Men Rolf Krake reddede i hvert fald de 

indeklemte danske skibe og organiserede en 
storstilet evakuering af danske soldater til 
Fåborg. Også helt nede ved Kegnæs sam
lede Rolf Krake tropper op og befordrede 
dem til Fyn. Men Als var uigenkaldelig 
tabt. Man frygtede som det næste, at Fyn 

og derefter de øvrige danske øer ville blive 
okkuperet. For alle eventualiteters skyld 
blev Rolf Krake og nogle mindre hjælpe
skibe derfor posteret i Fænøsund klar til 
kamp.

Men i København havde man givet op. 
Krigen skulle øjeblikkelig bringes til ophør. 
Der blev sluttet våbenstilstand og forhand
let om fred. Alle krigshandlinger ophørte 
dermed.

Den 7. august kom Rolf Krake til Køben
havn, og den 11. strøg skibet kommando. 
Og som vi har set, blev Rasmus Adamsen 
permitteret samme dag, nemlig den 11. au
gust, og rejste hjem til Kettinge, hvor det 
var høsttid, og der var god brug for en fuld
befaren smed. Han kom hjem med lemmer 
og nerver i god behold, parat til at tage fat, 
hvor han havde sluppet.

Hjemme igen. - Tanken om 
udvandring tager form
Endnu i juni 1865 boede og arbejdede han 
som smedesvend i Kettinge. Dette fremgår 
af Errindlev kirkebog, idet han da har op
trådt som fadder ved dåben af et af hans 
ældste søsters børn.

På det tidspunkt var han så småt inde på 
tanken om at udvandre til Amerika. Der 
blev i de år agiteret kraftigt overalt og også 
på Lolland-Falster for sagen. Man udma
lede de enorme muligheder, der frembød sig 
for enhver ung mand, der havde mod til at 
forlade hjemlandet og sejle til Amerika.

Rasmus talte med folk, som havde været 
derovre, og læste alt, hvad han kunne finde 
om emnet. Men foreløbig fandt han ingen 
grund til at forhaste sig. De Forenede Stater 
havde været gennem en lang og blodig bor
gerkrig. Den var først hørt op i april 1865. 
Endnu befandt landet sig i en tilstand af in
dre uro. Men lidt efter lidt normaliserede
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Murermester Gustav Loses gravsten på Tingsted kir
kegård.

forholdene sig, og kursen blev sat mod en 
rolig og lovende fremtid.

Efter modne overvejelser besluttede han 
sig omsider til at tage skridtet.

Rejsen til Amerika
Fra 1868 har Københavns politi ført proto
kol over danske udvandrere. Jeg har kigget 
løseligt i udvandrerprotokollen for 1868 og 
fundet noget over 50 personer fra alle dele 
af Lolland-Falster, der udvandrede i det år.

I den næste protokol for 1869-70 står der: 
»Rasmus Adamsen. Landmand. Rågelun
de. Alder 27. Bestemmelsessted: New York. 
Nr. og Litra 3332 D. Forevisningsdag: 29.4. 
1869«.

Og umiddelbart derefter:

»Christian Adamsen. Landmand. Rågelun
de. Alder 20. Bestemmelsessted: New York. 
Nr. og Litra 3333 D. Forevisningsdag: 29.4. 
1869«.

Christian havde på det tidspunkt også 
opnået sit svendebrev som smed og smut
tede altså med sin ældre broder.

Pigen fra Kraghave
Jeg må her indskyde, at Rasmus nogen tid 
forinden havde forlovet sig med en purung 
pige fra Kraghave på Falster. Hun hed Anne 
Kirstine Lose og var født den 16. august 
1851 og var datter af murer H. H. Wilhelm 
Lose og hustru Ellen Jensdatter.

Fra slutningen af det 18. århundrede, 
gennem hele det 19. århundrede og helt op 
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til i dag har familien Lose holdt murerfa
gets traditioner smukt i hævd i Kraghave. 
En lidt yngre broder til Anne Kirstine var 
Gustav Hedevig Anton Lose, der har af
givet navn til en af Kraghaves gader, og 
hvis gravsted ses på fremtrædende plads på 
Tingsted kirkegård. I våbenhuset bag kirke
blokken i Tingsted kirke står der en smuk 
metalplatte. Den formaner menigheden til 
gavmildhed mod de fattige og er som an
givet på bagsiden skænket af V. Loses enke 
i 1887, altså af Gustav og Anne Kirstine Lo
ses moder Ellen Jensdatter.

Forbindelsen mellem Rasmus og Anne 
Kirstine må være kommet i stand gennem 
Rasmus’ ældste broder Hans Adamsen, der 
havde nedsat sig som smedemester i Krag
have i 1866. At der var forbindelse mellem 
de to håndværkerfamilier, ses af, at Anne 
Kirstine er indskrevet som fadder ved dåb 
af en af Hans Adamsens døtre i 1868 i Ting
sted kirke.

Inden Rasmus rejste, havde han lovet sin 
forlovede at sende hende en billet til Ame
rika, en såkaldt »prepaid ticket«, så snart 
han havde skrabet penge sammen til det.

Før vi følger Rasmus på hans Amerika- 
færd, bør det nævnes, at den lidt ældre bro
dér Hans Adamsen ved samme tid sluttede 
sig til den nystiftede lægmandsbevægelse 
Luthersk Missionsforening og var medvir
kende til, at den vandt indpas i Nykøbing 
og også enkelte andre steder på Lolland- 
Falster. Han øvede stor indflydelse på de 
fleste af sine andre søskende. Om det også 
gjaldt for Rasmus’ vedkommende, er svært 
at sige. Han forsvandt jo meget hurtigt ud 
af det hjemlige billede.

Hans Adamsen flyttede senere ind til Ny
købing og blev landpostbud på Bellinge- 
ruten. Ifølge Folketidende døde han den 30. 
december 1905 efter kort tid forinden at 
være blevet overkørt af Lollandstoget, da 
han ville skrå over banelegemet.

Ankomst til New York
Rasmus og Christian ankom i god behold til 
New York. De blev sluset igennem tolden og 
helbredsvisitationen ved den store »Castle 
Garden«. Efter denne registrering lå det 
store land åbent for dem. Hvad de kunne 
få ud af det, var overladt til dem selv. Det 
var de godt tilfreds med. De vidste, hvad de 
ville og drømte aldrig om at vende hjem til 
det lille Danmark, der var blevet væsentlig 
mindre i deres levetid. De kom til at elske 
de store vidder og lærte at sortere mulig
hederne. Begge døde mæt af dage i det nye 
hjemland efter et langt liv, der havde givet 
dem mindst det, de havde forventet af det.

De to brødres veje skilles
Efter New York skiltes deres veje. Det har 
ikke været mig muligt at efterspore Chri
stians omflakken de næste 16 år, hvor han 
levede som ungkarl. Godt nok fandt min 
kone og jeg under en Amerika-tur i 1975 
frem til de sidste to af hans 6 børn. Det var 
2 ugifte søstre, der boede i Californien et 
stykke nord for San Francisco. Men de vid
ste praktisk talt intet om, hvad deres fader 
havde foretaget sig, før han blev gift. De 
vidste, at deres moder stammede fra Er
rindlev og var i øvrigt levende interesseret 
i at høre, hvad vi kunne fortælle om Dan
mark. Trods deres høje alder holder de sta
dig forbindelsen med os vedlige. Også her 
til jul (1984) kom der brev fra dem.

Metalplatten ved kirkeblokken i Tingsted kirkes vå
benhus: »Glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi 
saadanne Offere behage Gud vel«. (Hebr. 13-16).

Bagsiden af samme metalplatte. (Givet af V. Loses 
Enke. 1887).
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Jeg har længe været i vildrede med hen
syn til, hvordan og hvor deres fader og mo
der mødte hinanden. Errindlev kirkebog af
gav ingen oplysninger.

Først for nylig fandt jeg ved en tilfældig
hed forklaringen. Jeg sad inde på Landsar
kivet i København og bladede i anden an
ledning i Nykøbing kirkebog. Pludselig stod 
der under vielser i 1886: »Ungkarl, Smed, 
Christian Adamsen af Nykøbing, 36 Aar, 
viet til Pigen Ane Dorthea Jørgensen af Er
rindlev, 25 Aar, født den 6.3. 1860. Forlo
vere: Peter Adamsen, Skræder, Nykøbing 
Landsogn, Brudgommens Broder og R. Jør
gensen, Skræder i Errindlev, Brudens Bro
der. Vielsesdag: den 26. Februar 1886 i Kir
ken. Vielsesbrev, dateret den 15. Februar 
1886«.

Christian har altså taget en tur hjem, 
sandsynligvis engang i 1885 for at finde en 
kone*). Forbindelsen til Errindlev er nok 
kommet i stand gennem hans ældste søster, 
der endnu på det tidspunkt boede som gift 
kone i Errindlev. Interessant er det også at 
bemærke, at denne ældste søster og hendes 
mand, husmand Hans Hansen, samt deres 
børn udvandrede samme år. Søsteren og 
hendes mand og deres yngste - ni-årige dat
ter afrejste den 11. august 1886. De to æld
ste døtre var taget af sted allerede i marts.

Man gætter på, at Christian har haft en 
finger med i spillet. De kom da heller ikke 
til at fortryde, at de lod sig lokke. Hus
mandsstedet i Errindlev blev til en proprie
tærgård i staten Idaho.

Christian Adamsen selv døde i august 
1917 i Gooding, Idaho. Hans hustru Dor
thea Jørgensen levede som enke helt frem 
til august 1957.

*) Efter afsendelsen af denne artikel er jeg blevet 
gjort opmærksom på en nyttig kilde til belysning af 
immigranternes tilværelse i USA, nemlig US-foIke- 
tællingen i år 1900.

Her findes følgende supplerende oplysninger om 
Christian Adamsen:
IDAHO
»Adamson, Christian. Familiefader. Hvid. Mand. 
Født i juni 1849. 51 år gammel. Har været gift i 14 
år. Født i Danmark. Fader født i Danmark. Moder 
født i Danmark. Kom til US i 1869. Har været 31 år 
i US. Farmer. Ejer af en farm med prioritetslån. Læ
ser, skriver og taler engelsk.
Anna D. Hans hustru. Født i marts 1860. 40 år gam
mel. Har været gift i 14 år. Kom til US i 1886. Læ
ser, skriver og taler engelsk.
7 børn, af hvilke de 6 er i live:
Frank A., en søn. Født i marts 1887. 13 år gammel. 
Født i Idaho.
Ellen J., en datter. Født i marts 1890. 10 år gammel. 
Født i Idaho.
Gertrude C., en datter. Født i november 1891. 8 år 
gammel. Født i Idaho.
Charly F., en søn. Født i september 1894. 6 år gam
mel. Født i Idaho.
Clara S., en datter. Født i februar 1896. 4 år gam
mel. Født i Idaho.
John A., en søn. Født i august 1898. 1 år gammel. 
Født i Idaho«.

Den yngste datter Clara har senere fundet ud af, at 
hendes fader Christian godt nok i første omgang tog 
med Rasmus op til Minnesota, men da han fandt 
vintrene for kolde dér, tog han til Oakland i Califor
nien. Da han senere i 1880-erne hørte, at der blev 
udbudt billig jord i Idaho, rejste han derop og er
hvervede sig en farm.

Rasmus i Minnesota
Hvad Rasmus Adamsen angår, synes han at 
have haft klarere forestillinger om, hvad 
han ville, da de skiltes. Hans videre rejse
plan lå nogenlunde klar.

Han havde læst sig til, at staten Minne
sota netop var ved at blive beboet og op
dyrket af en strøm af danskere, svenskere, 
nordmænd og tyskere. Det hed sig også, at 
klimaet i Minnesota mindede noget om 
Danmarks. Det sidste var dog en sandhed 
med ikke så lidt modifikation. Vintrene var 
meget koldere og somrene langt varmere 
end i Danmark. Men nægtes kan det ikke, 
at jorden var velegnet til landbrug.

Altså rejste han til Minnesota.
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Jeg skylder at oplyse, at den følgende be
retning om Anne Kirstine og Rasmus Adam- 
sens tilværelse i Amerika nøje følger barne
barnet Wilfred Lunds1 engelske skildring i 
de i litteraturlisten angivne kilder. Stoffet er 
dog kraftigt beskåret og redigeret; og jeg 
har suppleret frit med egne iagttagelser og 
tilføjelser om familien i øvrigt.

Fra New York tog Rasmus Adamsen først 
toget til Chicago. Her skiftede han til den 
nye Milwaukee-St. Paul jernbanelinje og 
ankom til Minneapolis. Han læste omhyg
geligt avisernes annoncer igennem og fandt 
ud af, at der var brug for en smed længere 
sydpå i Albert Lea og begav sig derned. Om 
det skyldtes, at der var flere danskere der
nede end de fleste steder, skal være usagt. 
En kendsgerning var det i hvert fald, at der 
fandtes en dansk baptistmenighed i Albert 
Lea. Ikke fordi han følte sig tiltrukket af 
den baptistiske kirkeretning. Men så længe 
han endnu ikke var fuldbefaren i ameri
kansk, var det rart nok at færdes blandt 
landsmænd.

Allerede 4 måneder senere fik han imid
lertid tilbud om en større løn i en smedje i 
Owatonna. Han tog mod tilbudet og blev 2 
år i Owatonna.

Som han havde lovet, sparede han op til 
pigen i Kraghave. Hun var i mellemtiden 
blevet 18 år. Det var ikke spor for tidligt, at 
de blev gift.

Endnu en Amerika-rejse
Med 6 lange arbejdsdage om ugen lykkedes 
det ham at skaffe den fornødne kapital til at 
købe billetten og sende den hjem til Anne 
Kirstine. Samtidig instruerede han hende 
indgående om, hvordan hun skulle bære sig 
ad, når hun var vel ankommet til Castle 
Garden. Han forklarede alt om toldefter
synet og opgav navnet og adressen på den 
jernbanestation i New York, hvorfra der gik 
tog op til Chicago. I Chicago skulle hun hy

re en vogn over til Chicago-Milwaukee-ba- 
nens jernbanestation og så huske at stå på 
det rigtige tog til Minneapolis.

Det skulle ikke være til at tage fejl af.
Anne Kirstine Lose kom med en kvæg

båd, der tog 10 uger om at krydse Atlanten. 
Der var ikke taget meget hensyn til passage
rernes bekvemmelighed. På sine ældre dage 
fortalte Anne Kirstine sin dattersøn Wilfred 
Lund, at de var alt for mange om bord til 
det begrænsede antal kahytspladser.

Der var adskillige kvinder med småbørn. 
En af kvinderne bemærkede: »Der er i 
hvert fald det gode ved en kvægbåd, at så 
er der i det mindste mælk nok til børnene«. 
Men de var ikke nået mere end tre dages 
sejlads ud på det åbne hav, før det satte ind 
med blæst og voldsom bølgegang. Det be
virkede bl.a., at køerne holdt op med at 
give mælk. En af kvinderne blev så søsyg, 
at hun ikke kunne die sit barn. Men det var 
der råd for. En anden moder påtog sig om
sorgen for både sit eget og den andens barn.

Det er vanskeligt for os i dag at sætte os 
ind i en purung piges følelser så langt borte 
fra hjemmet. Bare tanken om at skulle fin
de vej gennem en storby som New York 
uden ledsager. Wilfred stillede engang sin 
bedstemor netop det spørgsmål. Hendes 
svar var, at det ordnede sig. Hun var blevet 
gode venner med en anden ung pige i Castle 
Garden. Denne skulle ligeledes til Chicago. 
Så de trøstede hinanden og blev til gensidig 
hjælp på det stykke af rejsen.

I mellemtiden sad Rasmus og ventede på 
hende på Chicago-Milwaukee-St. Paul-ba- 
nens endestation i Minneapolis. Han havde 
fået et telegram fra Castle Garden i New 
York. Hun var altså nået så langt. Men 
hvornår hun kom til Minneapolis, var svært 
at sige. Så han var ude på perronen ved 
hvert eneste passagertog for at se efter i 4 
dage og 3 nætter i træk. Imellem togenes 
ankomsttider sad han og sov på de hårde 
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træbænke i ventesalen. Men til sidst kom 
hun; og dermed var deres bekymringer og 
ængstelser med ét blæst bort. De kunne 
tage toget ned til Owatonna, hvor de blev 
gift den 2. juni 1870.

Det næste efterår, altså i 1871, flyttede 
de til Faribault, hvor han arbejdede som 
smed i omkring 1 år.

Livet i storbyen
I året 1872 flyttede de til Minneapolis. Her 
blev han ansat i Moline Plovkompagniet, 
der producerede svingplove. Han blev med 
tiden forfremmet til værkfører.

Deres første datter Ellen Kristine fødtes 
den 4. juli 1871, mens de endnu boede i 
Owatonna. Hun døde 14 måneder senere 
den 5. september 1872.

Rasmus var levende optaget af fabrika
tionen af svingplovene. Han forstod, at der 
var mange farmere, der havde problemer 
med den gængse model. De klagede over, at 
det var svært at styre den, så de fik en god 
fure. Den skulle holdes i en bestemt stilling, 
hvis de ville være sikre på en konstant dyb
de af furen. Det var hårdt både ved hæn
derne, armene og skuldrene. Det måtte der 
kunne gøres noget ved.

Han spekulerede længe og grundigt over 
problemet og fik til sidst en god idé. Hvis 
man kunne konstruere ploven, sådan at 
trækket på trækstykket blev konstant, ville 
det være en god hjælp til at bestemme, hvor 
dyb furen skulle være. Efter mange over
vejelser kom han til den konklusion, at løs
ningen måtte være at anbringe en række 
huller lodret på en stopklods på den forreste 
del af trækstykket. Det laveste hul ville give 
en tendens til at trække plovskæret opad og 
resultere i en mindre dyb fure. Hvis på den 
anden side hammelen blev fastlåst til det 
øverste hul, ville plovskæret blive trukket 
nedad og holde en dybere fure. Selve styrin

gen af ploven ville samtidig blive langt 
mindre anstrengende.

Rasmus gik straks i gang med at konstru
ere en lille model på ca. 15 tommers længde 
for at illustrere og efterprøve sin idé. Han 
lavede den hjemme i sin fritid. Da den var 
fuldt færdig og viste sig at opfylde hans for
ventninger, tog han den med sig hen på fa
brikken en morgen og lagde den omhygge
ligt på sin arbejdsbænk, hvor han tilbragte 
det meste af sin tid som værkfører. Inden 
længe kom hans arbejdsgiver forbi på en in
spektionsrunde, og Rasmus forklarede be
gejstret sin idé og illustrerede ved hjælp af 
sin lille model, hvordan den ville fungere.

Fabrikanten så ud til at være meget inter
esseret. Han studerede den lille plov og stil
lede mange spørgsmål. Men så slog han 
pludselig om og sagde afvisende: »Den duer 
ikke. Lad være med at spilde din tid på den 
slags. Du skulle hellere koncentrere dig lidt 
mere om dit arbejde her. Det er det, jeg be
taler dig for«.

Det var ikke just det svar, Rasmus havde 
ventet. Han trak skuffet på skulderen, men 
lagde ploven til side og genoptog sit arbej
de, som om intet var sket. Om aftenen tog 
han ploven med hjem og holdt op med at 
beskæftige sig mere med den sag.

Han beholdt ploven, og dattersønnen 
Wilfred fortæller, at han og hans broder 
som 6-7 årige knægte ikke så sjældent le
gede farmere med den, idet de på skift trak 
den gennem den bløde muld.

Adskillige måneder senere kom Rasmus’ 
arbejdsgiver hen til ham på værkstedet og 
stak ham en ny arbejdstegning og forkla
rede, at de havde besluttet at foretage en 
ændring i fremstillingen og udformningen 
af svingploven. Rasmus studerede tegnin
gen og blev klar over, at det var lige netop 
den idé, han havde gjort sig så megen uma
ge med at forklare sin arbejdsgiver. Han 
kunne næsten ikke tro sine egne øjne og gik
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over for at lede efter arbejdsgiveren, der var 
gået videre på sin runde. Han fandt ham 
inde på administrationskontoret. Rasmus 
gik hen til ham og sagde roligt: »Hør nu 
her, den ændring dér på tegningen er min 
idé. Det er den, jeg forsøgte at forklare dig 
for nogle måneder siden, og som du den 
dag sagde ikke duede«. Chefen fortrak ikke 
en mine. Han sagde køligt: »Kan du bevise 
det? Vi har allerede taget patent på det«. 
Rasmus så på ham. De havde altså stjålet 
hans idé og taget patent på den. Fabrikkens 
svingplove ville for fremtiden blive lavet ef
ter hans model. Han vidste kun alt for godt, 
at det ikke var til nogen nytte at fortsætte 
diskussionen. Han havde ikke nogen vidner 
og havde forøvrigt heller ikke råd til at gå 
rettens vej eller tage en sagfører.

Han stak hænderne om på ryggen, løs
nede sindigt båndene på sit skødeskind, tog 
det af og foldede det omhyggeligt sammen. 
Så rakte han sin chef det, så ham lige i øj
nene og sagde: »Værs’god, tag det og mod
tag samtidig min opsigelse«. Han vendte sig 
om og gik. Han vidste, hvad han var værd. 
Det vidste chefen tilsyneladende ikke.

Da han kom hjem og forklarede Anne 
Kirstine, hvad der var passeret, rystede hun 
på hovedet og skældte ham for en gangs 
skyld ud: »Du er da også en tokke, Rasmus. 
Kunne du ikke i det mindste have ventet 
med at sige op, til du havde sikret dig et nyt 
job. Hvad skal vi nu gøre?«

Ja, netop. Det var spørgsmålet. - Dette 
skete sent på foråret 1879. De havde nu 3 
børn. Albert var omkring 6 år gammel, El
len 3 Vi og Charlotte, den mindste, var ca. 7 
måneder gammel.

Rasmus tænkte på sin familie. Selvfølge
lig kunne han finde andet arbejde i Minnea
polis. Huset, de boede i, var deres eget. 
Men var det nu også det, han havde drømt 
om derhjemme i Rågelunde? En pæn løn, 
et fast arbejde, hvor andre bestemte over 

ham? Han var kommet til et punkt, hvor 
han måtte gøre op med sig selv.

Han havde hørt, at mange indvandrere 
var ved at rykke ind i Red River-dalen oppe 
nordvest på i Minnesota. Her var jordbun
den frugtbar, og landet lå hen som prærie, 
godt egnet til landbrug. Han overvejede 
dette i adskillige dage. Endelig en aften be
sluttede han sig. Han gennemdrøftede det 
med Anne Kirstine og forklarede hende sine 
tanker. Hun nikkede. Når det endelig skulle 
være, var det en mulighed. Han ville begive 
sig op til Red River-dalen og se tingene an; 
for som han sagde: »Der, hvor folk slår sig 
ned og tager landet under plov, der vil de 
også få brug for et smedeværksted«.

Mod en ny tilværelse på prærien 
Endnu en gang - og det skete allerede næste 
morgen - sagde han farvel til Anne Kirstine 
og kyssede sine børn til afsked. De aftalte, 
at han skulle vende tilbage efter dem, så 
snart han havde fået et smedeværksted op 
at stå og havde et sted, hvor familien kunne 
bo.

I en kornsæk havde han alt det værktøj, 
han ville få brug for til at sko heste med og 
til andet nødtørftigt smedearbejde, og så 
meget tøj, som han behøvede til en så lang 
rejse. Han tog af sted uden at vide, hvor 
han ville finde det, han var på udkig efter, 
eller hvornår han og familien sås igen. Med 
sækken på ryggen steg han ind i en heste- 
trukken sporvogn, som kørte til Milwaukee 
stationen. Her løste han billet til et passa
gertog, der gik vestpå.

Der var dengang kun lagt spor så langt 
som til Bird Island. Det var endestationen 
på den jernbanelinje indtil videre. Rasmus 
vandrede uanfægtet videre til fods tværs 
over prærien i vestlig retning. På tredje
dagen kom han til det sted, hvor Chippewa- 
floden munder ud i Minnesota-Roden. Lige 
netop dér ligger i dag byen Montevideo. 
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Dengang var der endnu kun opført nogle få 
hjem, bestående dels af nogle primitive 
bjælkehytter, dels enkelte regulære huse.

Minnesota-floden fortsatte mod vest og 
Chippewa-floden i nordlig retning. Efter
som det var hans hensigt at søge videre mod 
nord-vest, måtte han krydse Chippewa-flo
den. Ved at spørge sig for fik han at vide, at 
han bare skulle følge Chippewa-floden godt 
en kilometer nordpå. Så ville han komme til 
en lille landsby, der dengang hed Chippewa 
City. Dér kunne han komme over floden på 
en lille færge. Trods det flotte navn bestod 
Chippewa City dengang kun af 6-7 bjælke
hytter, en butik og et posthus.

På den anden side af floden satte han 
kurs mod nordvest. Han gik ca. 8 km ud 
over den kuperede prærie. Vejret var klart, 
og solen skinnede. Det var en varm forårs
dag. Han fik øje på en mand, der var op
taget af at meje vissent sumpgræs med en le 
et stykke fremme.

Da Rasmus kom nærmere, lagde manden 
mærke til ham. Han lænede sig et øjeblik 
mod sin le og betragtede Rasmus, der kom 
hen mod ham med sin sæk over skulderen. 
Manden gik hen til en høstak og tog en 
kande frem og begyndte at drikke af den. 
Han vinkede til Rasmus om at gøre ham 
selskab. De trængte begge til at få slukket 
tørsten i det forfriskende vand. Manden 
præsenterede sig på tysk: »Mit navn er 
Heinrich (Henry) Gippe, og jeg bor i en 
hytte ovre i den retning«. Rasmus svarede: 
»Og jeg hedder Rasmus Adamson og stam
mer fra Danmark«.

De satte sig ned derude på prærien og 
snakkede sammen. Det blev langt ud på 
eftermiddagen. De fortalte om hver deres 
baggrund og udvekslede erfaringer. Da 
Henry hørte, at Rasmus agtede sig op til 
Red River-dalen, rystede han på hovedet og 
sagde: »Nej, det er ikke et sted for dig at 
begynde et smedeværksted. Der er endnu 

ikke tilstrækkeligt med nybyggere deroppe, 
og det er vidt åbent land. Det her er stedet, 
hvor nybyggerne kommer ind. Naboerne 
bor højst nogle få kilometer fra hinanden. 
Vi har brug for en god smed her. Er du for
resten sulten?« Det kunne Rasmus ikke 
nægte. Henry fortsatte: »Godt, så tager du 
med mig hjem. Vi spiser til aften sammen; 
og du bliver hos mig i nat. I morgen tidlig 
går vi rundt og hilser på nogle af mine na
boer og beder dem om at være dig behjæl
pelig med at bygge en smedje«.

Rasmus indså, at det var et fornuftigt 
råd, Henry Gippe havde givet ham. Det 
passede godt med hans hidtidige indstilling. 
Det gjaldt om at se realiteterne i øjnene og 
ikke vove sig længere ud, end forholdene 
indbød til. Her var der tilsyneladende be
folkningsunderlag for en tilstrækkelig stor 
kundekreds, og han var velkommen. Des
uden kunne det ikke slå fejl, at der med ti
den ville komme flere til egnen. Den igang
værende udvikling lod sig ikke standse_

Dette tilfældige møde ude på prærien ca. 
4 km sydøst for det nuværende Watson 
fandt sted på Gippe-farmens marker. Så
dan hedder farmen stadigvæk. Og det blev 
indledningen til et livslangt venskab mellem 
de to mænd. Henry Gippe blev senere, da 
Rasmus slog sig på landbruget, hans nabo.

Den næste morgen gik Henry, som han 
havde lovet, rundt på egnen sammen med 
Rasmus. Alle, som de kontaktede, forsik
rede, at de med glæde ville hjælpe ham med 
at bygge en smedje.

Familienavnene, som Rasmus stiftede be
kendtskab med den dag, giver et fingerpeg 
om, hvor disse nybyggere var kommet fra: 
Haugland, Engelson, Hilden, for blot at 
nævne nogle enkelte.

Hvor tømmeret kom fra, anede Rasmus 
ikke. Men det var ikke en mangelvare på 
de kanter. På den aftalte dag samledes de 
allesammen og tog fat.
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Rasmus havde spurgt dem, hvor de men
te, det ville være bedst at placere smedjen. 
De stak hovederne sammen. Resultatet blev, 
at de rådede ham til at lægge den på en 
plads, der lå centralt for alle farmerne, og 
hvor de havde grund til at tro, at der ikke 
ville blive ret langt til den nye jernbanelinje. 
Den var som sagt foreløbig gået i stå ved 
Bird Island. Men planen var, at den inden 
længe skulle fortsætte vestover og skære 
igennem Tunsberg-området.

Det lille smedeværksted, der var forsynet 
med dobbeltdøre, stod omsider færdigt. 
Det havde plads til 2 heste, 1 vogn, 1 bænk, 
1 esse med blæsebælg og andet nødvendigt 
smedeudstyr.

Rasmus kunne lide det resolutte tempo, 
det hele var foregået i. Han var besluttet på 
at leve op til den pionerånd, der så tydeligt 
besjælede befolkningen på stedet. Han åb
nede ufortøvet sit værksted og var parat til 
at betjene sine kunder.

Men ikke mange dage efter dukkede jern
baneopmålerne op på egnen. Overinspektø
ren kom ud til værkstedet og sagde: »Jeg er 
meget ked af det, Mr. Adamson. Men Deres 
værksted ligger i vejen for os. Vi har faktisk 
planlagt at lægge sporene, så de kommer til 
at gå lige midt igennem smedjen«.

Det kom helt bag på Rasmus. Han spurg
te inspektøren: »Hvad skal jeg så gøre?« 
Inspektøren smilede og sagde: »Ja, efter
som De kom først, bliver vi jo nødt til at be
tale for flytningen«. Rasmus spurgte: »Ja
vel, men hvor vil I flytte mig hen?« »Vi flyt
ter Dem 1 Vi km østpå. Der har vi indtegnet 
et areal på vore kort. Vi har planlagt at byg
ge en station derhenne og forventer, at folk 
vil slå sig ned omkring den, bygge huse og 
forretninger; og hvad der er endnu vigti
gere, der skal også opføres en kornsilo. De 
selv bliver med andre ord den første mand, 
der etablerer sig på stedet«.

Jernbaneselskabet påtog sig altså at flytte 
smedjen hen til det sted, som senere skulle 
udvikle sig til stationsbyen Watson. Denne 
flytning fandt sted sidst på sommeren i året 
1879. Det blev ikke bare det første smede
værksted i Watson; det blev byens allerfør
ste bygning, og han dens første indbygger. 
Den blev rejst på den grund, hvor sidenhen 
metodistkirken lå i mange år. Til smedjen 
udvalgte Rasmus sig 2 grunde (23 + 24) på 
jernbaneselskabets foreløbige byplan og på 
den modsatte side af gadekrydset - diago
nalt overfor - 2 andre grunde til sit beboel
seshus (2 + 3).

Smedjen blev fra første færd et sted, hvor 
der herskede stor travlhed fra morgen til 
aften. Han arbejdede hårdt, og arbejdsda
gen var lang. Sådan blev han ved til langt ud 
på efteråret. Beboelseshuset, som han byg
gede på, så snart han kunne slippe væk et 
øjeblik fra værkstedet, blev kun delvis fær
digt. Han så sig derfor nødsaget til at leje en 
bjælkehytte med græstørvstag et par kilo
meter vest for værkstedet til foreløbig brug. 
Den lå klods op ad jernbanelinjen, som i 
mellemtiden var nået et stykke forbi »Wat
son«.

Før han tog til Minneapolis for at hente 
sin familie derud, havde han bestilt et godt 
forråd af brænde, savet og kløvet i brænde
ovnsstørrelse, og aftalt, at det skulle trans
porteres til hans hus. Han havde korrespon
deret regelmæssigt med Anne Kirstine, lige 
siden togene var begyndt at køre på den 
strækning. Så familien ventede ivrigt på, at 
han skulle komme tilbage.

Wilfred husker fra sin drengetid, hvor
dan bedstemoderen fortalte ham om et 
splinternyt brændekomfur, som hun købte 
i Minneapolis, mens hun gik og ventede på, 
at Rasmus skulle komme og hente dem. Det 
blev sendt til Watson sammen med deres 
indbo. Endelig kom Rasmus, men han insi
sterede på at tage tilbage til Watson et par
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Byen Watsons ældste beboelseshus, bygget af Rasmus 
Adamsen i 1879-80.

dage i forvejen for at transportere deres 
ejendele ud til bjælkehytten, så alt stod pa
rat til at modtage familien.

De ankom sent om aftenen. Rasmus hav
de lånt et spand heste og en vogn til at køre 
dem standsmæssigt ud til den beskedne hyt
te med græstørvstag. Den næste dag blev 
Anne Kirstine imidlertid elendig til mode, 
da hun opdagede, at brændet, der var leve
ret, mens Rasmus var i Minneapolis, var 
frisk. Det skulle have været lagret og tørt. 
Hendes pæne nye ovn blev gennemvædet af 
løbesod fra det friske brænde. Det hørte til 
de skuffelser, hun måtte lære at leve med 
eller måske snarere lære af.

I marts 1880 fejede pludselig en kold sne
storm med orkanstyrke hen over egnen. De 
havde meget lidt brænde tilbage. Rasmus 
havde godt nok bestilt endnu et læs. Men 

det var endnu ikke blevet leveret. Snestor
men varede i 3 døgn, og deres forsyning af 
brænde var faretruende nær ved at slippe 
op. Rasmus var alt andet end glad ved si
tuationen. Han kunne ikke gå ud i snestor
men efter hjælp fra naboerne. Faren for at 
gå vild derude på prærien var for nærlig
gende til at vove det.

Idet han desperat spekulerede over, hvad 
han dog skulle gøre, kom han pludselig i 
tanker om hegnspælene langs jernbanelin
jen. Han tog sin økse, lirkede pigtråden af 
pælene og huggede dem over nede ved jor
den. Så bar han dem hen til hytten, hvor 
han savede dem i stykker. Han vidste, at så 
længe han holdt sig til skinnerne, kunne 
han altid finde vej tilbage til hytten. Det var 
et stort held, at han boede så nær ved spo
ret.

36



Farmen, som Rasmus Adamsen købte i 1885 - i dens 
nuværende skikkelse. Den har været i familiens eje 
indtil for nylig. Bag træerne i baggrunden løber flo
den Chippewa - kun 50 m fra stuehuset. Det høje hus 
er en lade. Klyngen af lave bygninger omkring den 
rummer gårdens besætning og maskinpark.

Da snestormen løjede af, og sektionsfor
manden kom forbi på sin trolje, standsede 
Rasmus ham ved hjælp af et signalflag og 
forklarede ham, hvad han havde gjort. For
manden lo og bad ham gå ud i skoven og 
fælde nogle træer af passende længde til 
hegnspæle og sømme pigtråden fast på pæ
lene igen.

Samme forår i 1880 blev Rasmus færdig 
med opførelsen af det første beboelseshus i 
Watson. Det var et godt og solidt bygget 
hus med stuer både foroven og forneden. 
Det ligger der stadig.

Rasmus fortsatte som smed i Watson i 
mange år. Hans familie blev stadig større.

I 1885 købte han en farm 1 Vi km øst for 
Watson, lige ned til Chippewa-floden. Hans 
farm stødte op til Henry Gippe-farmen. 

Rasmus og Anne Kirstine havde på det tids
punkt 7 børn; og findes der mon noget bed
re sted end en god farm at opdrage en bør
neflok på?

Smedeværkstedet i Watson blev lukket 
og et nyt bygget på farmen. Rasmus over
kom at fortsætte sit gamle håndværk sam
men med driften af landbruget.

Farmen havde en god 24x24 fods bjæl
kehytte. Den blev gjort rummeligere ved et 
par tilbygninger. På vestsiden føjede han et 
soveværelse til til sig selv, Anne Kirstine og 
de mindste børn. Loftet blev indrettet som 
sovesal for de større børn; og endelig udvi
dede han nordsiden med et halvtagskøkken. 
Dermed havde de, hvad man dengang be
tragtede som et godt, solidt og bekvemt 
hjem.
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Familiekredsen udvides ved nye 
indvandringer
Det skal indskydes, at familiekredsen alle
rede i 1881-82 var blevet udvidet betragte
ligt ved udvandringer fra Lolland. Det kan 
aflæses af Københavns Politis Udvandrer
protokoller. Under den 20.4. 1881 står an
ført følgende navne:
»Gertrud Adamsen, Enke, Sørup, Maribo, 
67 år, til Montevideo, Minnesota.
Anders Adamsen, Væver, 37 Aar. 
Karen Adamsen, Hustru, 42 Aar. 
Ane Catrine, Barn, 11Î/2 Aar.
Hans Peter, Barn, 10% Aar. 
Marie, Barn, 9 Aar.
Niels, Barn, 43% Aar. 
Frederik, Barn, 3 Aar. 
Rasmus Peter, Barn, 2 Aar«.

Bysmeden Adam Mogensen var død i 
april 1880. Hans enke Gertrud valgte nu 
året efter at følge med sønnen Anders og 
hans familie til Minnesota, hvor børnene 
kunne love hende en bedre alderdom end 
den, hun måtte forvente hjemme på Lol
land.

Anders var tidligt blevet gift med en 
gårdmandsdatter Karen Hansen Dunk fra 
Vester Ulslev. Der var ikke mange penge i 
at være væver i de dage. Så der var ofte 
smalhans i hjemmet i Sørup. Rasmus har 
uden tvivl opfordret broderen kraftigt til at 
komme over til ham og slå sig på landbrug, 
mens jorden endnu kunne købes for en bil
lig penge.

Man skal ikke stirre sig blind på angivel
serne af børnenes alder. Det kan let konsta
teres, at de alle var ældre end her angivet. 
Kristian Hvidt har gjort opmærksom på, at 
det er et gennemgående træk ved store fa
milier, at børnene blev gjort lidt yngre, end 
de faktisk var. Det hang sammen med bil
letpriserne, der rettede sig efter alderen. 
Man kunne tænke sig, at det var rejseagen

tens måde at give rabat på. Emigrantrede
rierne var ivrige efter at få fyldt deres både 
og landet derovre efter at få opdyrket sin 
jord.

Den yngste af børnene Rasmus Peter 
Adamsen kom gentagne gange tilbage til 
Danmark for at se de gamle steder og den 
danske familie. Sidste gang var i 1962. Han 
var da 85 år. Ved den lejlighed havde Folke
tidende under den 20. juli 1962 et interview 
med ham. Han fortæller her, at hans fader 
først blev bestyrer på en farm, som han se
nere købte.

Wilfred Lund fortæller i sin beretning 
mere udførligt om ankomsten til Watson 
jernbanestation. Anders blev ikke så lidt 
imponeret, da Rasmus betroede ham, at 
han havde købt et spand heste til familien 
i dagens anledning. Han havde også for- 
pagtet en farm med en bjælkehytte og en 
rummelig lade. Stort skulle det tilsynela
dende være herovre i Amerika. Og 2 uger 
senere var de i fuld gang på farmen.

Året efter, den 26.4. 1882, afrejste endnu 
et familiemedlem, nemlig søsteren Sofie 
Adamsen, tyende, Nykøbing F. Her angives 
for første gang »Watson« som destination. 
Byen må øjensynlig være vokset så meget i 
løbet af de første 3 år af dens eksistens, at 
den nu vovede at kalde sig ved navn.

Den sidste af de 6 udvandrer-søskende 
Sidsel Margrethe Adamsen har jeg endnu 
ikke fundet udvandringsår for. Men efter 
hendes børns alder at dømme har det ikke 
været senere end 1884, snarere et år eller to 
tidligere. Hun blev gift med en smed Niels 
Simonsen, født i Virket på Falster.*)

Sidsel Margrethe, født Adamsen, fra Rågelunde på 
Lolland og Niels Simonsen, der er født i Virket på 
Falster. Han var uddannet som smed i Ulslev, men 
blev farmer i Amerika, først i Idaho, siden i Texas, 
og bosatte sig på sine gamle dage i byen Tacoma i 
Washington stat.
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*) US-folketællingen i år 1900 rummer følgende 
supplerende oplysninger:
IDAHO
»Simonson, Nels. Familiefader. Hvid. Mand. Født i 
august 1860. 39 år gammel. Har været gift i 16 år. 
Født i Danmark. Fader født i Danmark. Moder født 
i Danmark. Kom til US i 1881. Har været her i 19 år. 
Delvis naturaliseret. Landarbejder. Arbejdsløs 3 må
neder i dette år. (Min kontakt tilføjer her: »Han 
købte senere en farm«). Læser, skriver og taler en
gelsk. Husejer.
Margret. Hans hustru. Født i september 1862. 38 år 
gammel. Har været gift i 16 år. 3 børn. Kom til US i 
1881. (Min kontakt korrigerer: »Fødselsår og alder 
er forkerte. Det skyldes enten en misinformation el
ler en fejltagelse fra folketællingskommissærens si
de«). Har været 19 år i US.
Børn: Olaf, en søn. Født i januar 1885. 15 år gam
mel. Født i Minnesota. Landarbejder. Har gået i 
skole 1 måned i dette år. (Det betyder simpelthen, at 
han kom ud at tjene som 14-årig).
Caroline, en datter. Født i april 1886. 14 år gammel. 
Født i Minnesota. Har gået i skole 1 måned (også ud 
at tjene).
Peter, en søn. Født i april 1888. 12 år gammel. Født 
i Idaho. Har gået i skole 7 måneder i dette år«.

Oplysningerne er især interessante ved, at de for
tæller, at familien Simonsen er flyttet fra Minnesota 
til Idaho engang imellem 1886 og 88. Niels Simonsen 
købte forøvrigt senere en farm i Texas. Han blev en
kemand hernede i 1928 og døde selv som rentier i Ta
coma, Washington Stat, i 1943.

Et ordnet landsbysamfund 
bliver til
Det gik dem alle godt, hvad økonomien an
gik. Rasmus ikke mindst. Han blev med 
årene en holden mand. Han ses ikke at have 
stræbt efter offentlige tillidshverv i Watson. 
Det blev også uaktuelt, da han ret snart flyt
tede ud til sin farm. Men han opfyldte loyalt 
sine almindelige borgerpligter - og lidt til. 
Vi skal i bedømmelsen huske, at det ikke 
var en ordnet kommune eller et udbygget 
sogn, han kom til. Alle var pionerer i ordets 
egentligste forstand; og de boede meget 
spredt. Der var dog adskillige principper, 
alle kunne enes om. De ønskede et frit, de
mokratisk samfund med lige ret for alle. 
Der var 2 institutioner, der måtte have me
get høj prioritering: et ordnet skolevæsen 

og et regelmæssigt fungerende kirkeliv. Fra 
primitive tilløb kom skolevæsenet i løbet af 
ganske få år ind i faste tilfredsstillende ram
mer. Hvad den kirkelige betjening angik, 
var den i begyndelsen af 1870-erne noget til
fældig. Der blev holdt gudstjeneste, når en 
omrejsende præst kom til stedet. Den kun
ne foregå i et hjem, i en skole eller i det fri. 
En stor del af befolkningen var skandinaver. 
Det var ikke en given ting, at de alle sluttede 
sig til lutherske kirker. Ifølge statistiske op
lysninger fra staten Minnesota var det kun 
7% af de danske indvandrere, 20% af sven
skerne og 30% af nordmændene, der blev 
medlemmer af lutherske kirker. (Side 216 i 
Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard: 
Kristendommens Historie i Romantikkens, 
Liberalismens og Realismens Tidsalder. Bd. 
II).

Rasmus og Anne Kirstine var naturligvis 
lutheranere hjemmefra. De var gået regel
mæssigt i kirke derhjemme som unge. De 
første 20 år i Minnesota holdt de sig til den 
lutherske kirke, som den forefandtes. Med 
deres store børneflok følte de et stort ansvar 
for, at de blev vænnet til at komme til regel
mæssige gudstjenester og fik en solid religi
onsundervisning - også uden for hjemmet. 
Begge dele havde det sine vanskeligheder 
med. Der var i de første år ingen kirke i 
Watson. Så de måtte køre langt for at kom
me i kirke og opleve et menighedssamvær. 
Og de amerikanske skoler gav ikke den 
samme fyldige religionsundervisning, som 
de selv havde fået i Danmark. Der blev bø
det noget på det ved de daglige husandagter, 
som var en selvfølge for Rasmus og Anne 
Kirstine. Men det var ikke nok. Det var den 
overbevisning, de kom til.

Det problem var de naturligvis ikke ene 
om. I sidste halvdel af 80-erne kom der 
mere skik på den kirkelige betjening af lu
theranerne i Watson. Men menighedens 
sammensætning af tyskere, danske, svenske 
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og norske gjorde, at de følte gudstjenester
ne for fremmede til helt at falde til.

Det førte til, at de begyndte at se sig om 
efter en anden mulighed. En søndag i 1890 
overværede de gudstjenesten i metodistkir
ken i nabobyen Milan. Den tiltalte dem så 
meget, at de talte med præsten pastor Gul- 
branson bagefter. Han foreslog dem at op
rette en metodist kirke i Watson; han lovede 
at komme og holde gudstjeneste for dem, så 
ofte tiden tillod det.

Det sagde de ja til, selv om de godt var 
klar over, at tilslutningen i Watson nok ikke 
blev særlig stor. De gik ind i opgaven med 
liv og sjæl. Med den frimodighed, der præ
gede disse selvstændige mennesker, fore
lagde de sagen for naboerne i Watson og 
omegn. Og fra 1891 var menigheden en 
kendsgerning. Den fik navnet »Den norsk
danske episkopale Metodistkirke i Wat
son«. Den blev betjent sammen med Milan 
og var som sådan en gren af det næststørste 
kirkesamfund i USA: den amerikanske me
todistkirke.

Den blev aldrig stor. Den havde ca. 25 
medlemmer foruden andre kirkegængere, 
der kiggede indenfor. Men Anne Kirstine og 
Rasmus havde fået et tilholdssted, der op
fyldte de behov, de havde savnet.

Det var langt fra hver søndag, præsten 
kunne komme fra Milan. Men så tog fami
lien Adamson og eventuelt andre ind og 
holdt friluftsmøde i Watson. »Det giver et 
lille indtryk af det friske selvstændige liv, 
der alle dage har været karakteristisk for de 
kirkelige forhold i Amerika i pionertiden«, 
skriver barnebarnet Wilfred Lund.

De fik først en kirkebygning i Watson i 
1901, idet de det år købte en skolebygning. 
Den blev ombygget og blev en smuk lille 
kirke, stilren i form og farver både ude og 
inde.

Menigheden fortsatte indtil 1935, hvor 
den blev nedlagt. Dens medlemmer sluttede 

sig til kirkerne i Milan og Montevideo. Kir
kebygningen lå oprindelig på den grund, 
hvor Rasmus Adamson byggede sin første 
smedje i Watson i 1879. Efter menighedens 
ophør i 1935 fik bygningen en omtumlet til
værelse, indtil den nærmere vor tid blev 
købt af »Den evangeliske kirke i Nordame
rika« og flyttet til en anden grund i byen.

Den og den lutherske kirke er stadig, så 
vidt jeg kan se, de eneste kirker i byen. Wat
son er aldrig blevet andet end en halvstor 
landsby med et stærkt udbygget forretnings
liv. Den stagnerede efter den stærke vækst i 
de første år. Den har i dag færre indbyggere 
end i begyndelsen af århundredet. Bilismen, 
der kom tidligere i Amerika end herhjem
me, har trukket handelen og efterhånden 
også beboerne hen til de større byer i nær
heden. Men Watsons størrelse taget i be
tragtning er kirkegangen i de 2 kirker bety
delig større, end vi er vant til i vore sogne 
herhjemme.

Dusinet fuldt, sådan da
Rasmus holdt den lokale ugeavis. Han læste 
den gerne om aftenen den dag, den udkom. 
En sådan aften i året 1905 lagde han mærke 
til en artikel om en børneflok i Granite Falls. 
Deres fader var omkommet ved et ulykkes
tilfælde. Den efterladte enke var ude af 
stand til at forsørge sine 2 piger og 4 drenge. 
Derfor ønskede hun at bortadoptere dem.

Rasmus og Anne Kirstine havde nu 10 
børn. Der havde været 11; men den ældste 
havde kun levet 14 måneder. De diskuterede 
den sørgelig skæbne, der havde ramt denne 
familie - en enlig moder med 6 børn. De sad 
en stund og tænkte over det; men så sagde 
Anne Kirstine: »Jeg har altid ønsket mig et 
fuldt dusin. Lad os tage ned til Granite Falls 
i morgen og adoptere én af dem«.

Tidlig næste morgen spændte de hesten 
»Flossie« for enspændervognen og kørte 
derned. De kom lidt sent. Derfor var der
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Rasmus Adamsen-familien samlet. Den unge pige i 
hvid bluse er plejedatteren Olive.

kun en syvårs pige tilbage. Hun hed Olive. 
Hende adopterede de. Da de kørte hjem, 
glædede det dem at mærke, hvor trygt og 
hyggeligt den kønne lille pige fandt sig til 
rette, som hun sad dér mellem sine nye for
ældre. Hun faldt også godt til mellem sine 
mange nye søskende derhjemme på gården.

Hun fik en glad og sund barndom og en 
god uddannelse. Senere kom hun på et se
minarium i Chicago, fordi hun havde pla
ner om at blive missionær. Under opholdet 
her blev hun imidlertid offer for den span

ske syge og døde pludselig den 21. januar 
1919, kun 21 år gammel.

De sidste år i Watson
I 1913 solgte Rasmus sin farm til svigersøn
nen Olaf Lund og datteren Sophie Rosalia. 
Han var da over 70 år gammel og så frem til 
nogle rolige år sammen med Anne Kirstine. 
Han kunne se tilbage på et rigt og omskifte
ligt, aktivt liv.

Han tog fat på at bygge et hus til deres 
gamle dage inde i Watson. Han vidste lige
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Rasmus Adamsens sidste hus i Watson, opført i 1913.

nøjagtig, hvordan det skulle være. Han 
havde købt en grund på % tdr. land og ind
hegnet den. Der blev bygget en lille lade til 
hesten »Flossie«, en malkeko og nogle kyl
linger. En stor have blev anlagt, så de kunne 
være selvforsynende med grøntsager og 
frugt. Han havde også et skur til sin vogn, 
sit brænde og kul til komfuret og varmt
vandsbeholderen. Skuret rummede desuden 
et WC. Mellem huset og skuret blev der bo
ret en brønd. I vaskerummet, som stødte op 
til køkkenet, var der installeret en pumpe. 
Det var med andre ord et højst bekvemt og 
praktisk indrettet hjem for et ældre ægtepar 
som dem, der gerne ville være sig selv og 
være fri for unødige besværligheder i den 
daglige husholdning. Ikke helt forskellig 
fra, hvad de havde været vant til, men ad

skilligt nemmere. Sidst på sommeren i 1913 
flyttede de ind fra farmen.

Når Wilfred Lund, barnebarnet, også ud
styrer det med elektrisk lys, mener jeg at 
kunne konstatere en erindringsforskydning 
på 3 år. Byen fik nemlig først elektricitet i 
1916.

Wilfred husker endnu Rasmus fra sin 
skoletid i Watson. Når han og broderen 
Ray var på vej til skole, så de mangen en 
morgen deres bedstefar komme trækkende 
med sin ko ned ad Langgade (»Mile Road«). 
Han fandt et sted i vejkanten, hvor den 
kunne græsse i det saftige grønne græs. Ef
ter at have tøjret den dér gik han tilbage til 
laden og trak »Flossie« samme vej og sam
me sted hen. Da Rasmus ikke kunne passe 
den længere, overtog sønnen Albert ansva-
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Samme hus fra en anden vinkel. Bemærk især den lille 
lade eller stald yderst til højre. Her tilbragte hesten 
»Flossie« en tryg alderdom efter de mange års slid på 
farmen.

ret for den og lod den græsse på sin farm. 
Dér døde den en naturlig død få år senere.

Rasmus tog sig igennem alle årene - og 
også i de sidste - af sin kirkes praktiske for
hold. Han fejede gulvene, pudsede vindu
erne, stablede brændet op inden for våben
huset og fyrede op i den store brændeovn 
nede bag i kirken. Om søndagen sad han og 
Anne Kirstine på øverste bænk og lyttede 
opmærksomt til de skiftende præster.

Få dage før jul, nemlig den 18. december 
1918, døde han 77 år gammel. Milan Stan
dard-avisen skrev i sin nekrolog over ham:

»Rasmus Adamson, en pionernybygger i 
Chippewa amt, døde i sit hjem i Watson 

den 18. december 1918 efter lang tids syg
dom, 77 år gammel. Han er født i Danmark 
den 23. juli 1841. I 1869 emigrerede han til 
Amerika, og den 2. juni 1870 blev han gift 
med frk. Ane Kristine Lose, også født i 
Danmark. De kom til Watson i 1879, og hr. 
Adamson byggede det første hus i denne 
landsby. Han overleves af sin enke, 4 døtre, 
6 sønner og 1 adoptivdatter.

Ved begravelsesgudstjenesten, som fandt 
sted kl. 3 om eftermiddagen, bar de 6 søn
ner kisten til graven. På grund af det store 
antal mennesker, der overværede højtidelig
heden, blev gudstjenesten holdt på plænen 
foran hans hus. Pastor G. A. Joranson
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Gravstenene på Rasmus og Kristine (=Anne Kirstine 
Adamsons grave. Efter almindelig amerikansk kirke
gårdsskik står gravstenene i et tæppe af grønsvær.

holdt begravelsesprædikenen på norsk, ef
terfulgt af pastor H. O. Jacobson, som talte 
på engelsk. Jordfæstelsen fandt sted på den 
nye metodistisk-evangeliske kirkegård i 
Watson.

Den afdøde var et gudfrygtigt medlem af 
metodist kirken, en god fader og en forbil
ledlig borger«.

Avisen kunne have nævnt endnu en grund 
til, at højtideligheden foregik udendørs. 
Den spanske syge grasserede allerede på det 
tidspunkt på egnen. Af frygt for smitte 
havde man undgået at lade de mange men
nesker være samlet i den lille kirke.

Hvem ved, om plejedatteren Olive, der 
døde måneden efter i Chicago, ikke blev 
smittet ved den lejlighed. Hun var hjemme 
til begravelsen.

6 år senere, den 23. maj 1925, døde Anne 
Kirstine Adamson, 74 år gammel.

Vel, beretningen skal ikke fortsættes. 
Gravstenene står stadig på Watson kirke
gård og taler deres tydelige sprog om to 
stærke personligheder, der brød den gav
milde amerikanske præriejord og overgav 
minderne om deres hjemstavn på Lolland 
og Falster til børn og børnebørn. 60 år er 
gået, siden den sidste, Anne Kirstine, luk
kede sine øjne.
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Sidsel Margrethe, født Adamsen, fra Rågelunde på 
Lolland og Niels Simonsen fra Virket på Falster som 
ældre sammen med deres tre børn. Sønnen til højre, 
Oluf Simonsen, var en solid Søren Kierkegaard-ken- 
der. Sønnen til venstre, Peter Simonsen, besøgte Lol
land-Falster i 1955.

Efterslægten
Men stadig vender nye generationer tilbage 
til det gamle land, som de har hørt så meget 
om. En af disse efterkommere hed Peter Si
monson. Han var søn af Sidsel Margrethe 
Adamsdatter og Niels Simonsen fra Virket. 
Peter Simonson var bosat i Tacoma ved 
Puget Sound, der munder ud i Stillehavet 
lidt nord for Seattle i staten Washington. 
Han var uddannet som tømrer og havde 
virket som bygmester i Tacoma i mange år. 
Han havde nu lagt op og kom for første 

gang til Danmark sammen med sin kone og 
besøgte os midt i 1950-erne. Han talte et 
uforfalsket, lidt gammeldags lollandsk.

Min kone og jeg sagde til hinanden: »Det 
bliver den sidste generation, der kommer 
herover«. Men han har siden sendt alle sine 
3 børn og endnu flere børnebørn ud på rej
sen.

En dejlig varm sommerdag i juli tog vi 
ham rundt på Falster og Lolland. Vi kørte 
over Nr. Alslev til Stubbekøbing og ned 
langs Falsters østkyst. Han var særlig inter
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esseret i Ulslev. Dér havde hans fader til
bragt nogle år som smedelærling og smede
svend hos smed Ørting. Han talte med flere 
ældre mænd i byen, men ingen var gamle 
nok til at have hørt om den unge Niels Si
monsen, der rejste til Amerika. Vi var også 
ude ved Ulslev strand. Den havde hans fa
der talt meget om. Han stod længe og så be
taget ud over den solglitrende Østersø og 
ned langs kysten. Jeg lod ham i fred og tog 
en svømmetur imens.

Bagefter var vi i Nykøbing og tog over til 
Kettinge, hvor vi var inde i den smukke og 
særprægede kirke. Vi fandt også stedet i 
Rågelunde, hvor smedjen havde ligget, og 
moderen var vokset op. Han ville også 
gerne se Sakskøbing og Sakskøbing Fjord. 
Altsammen navne, der var ham velkendte. 
Bagefter sagde han: »Det har været en af 
de største dage i mit liv«. Og efter en kort 
pause: »Men hvorfor rejste de fra alt det 
her?«

Den amerikanske gren af Adamsen-slæg- 
ten har i de forløbne godt hundrede år siden 
immigrationen spredt sig over store dele 
af Nordamerika fra Chicago i øst ud over 
det meste af Midtvesten og endnu længere 
vestover. Adskillige har forlængst passe
ret Rocky Mountains. Nogle blev hængende 
i Idaho. Men endnu flere drog videre til 
Stillehavsstaterne fra Californien i syd til 

Washington i nord, mens atter andre pas
serede grænsen til Canada.

Det lader sig ikke opregne, hvad de be
skæftiger sig med. Der er farmere, hånd
værkere, industriarbejdere, forretningsfolk, 
postbude, professorer, præster, skolefolk og 
i hvert fald en enkelt jurist; men også andre 
i jobs, som jeg ikke har rede på.

Det særegne ved dem er, at de stadig be
stræber sig på at holde sammen.

Én gang om året samles en stor flok af 
dem til en sammenkomst i Minnesota ikke 
langt fra Watson. Det sker altid den første 
søndag i august. Dér udveksler de familie
nyt og arrangerer en stor fællesspisning. Der 
er aldrig færre end 100 deltagere. Tallet kan 
gå op til 150. De største flokke er Rasmus - 
og Anders-efterkommere. De har tilsynela
dende ikke bevæget sig så langt væk fra ud
gangspunktet. Men selv fra Los Angeles 
kan enkelte lejlighedsvis dukke op. De skri
ver deres navne på en fremlagt liste og sen
der den som hilsen til de udeblevne. Det er 
ganske vist rigtigt, som en ung student der
ovrefra, der »tomlede« Europa rundt for et 
par år siden, sagde til mig: »Husk nu på, at 
jeg kun er 1/64 del Adamson«.

Javel, men det er trods den kraftige for
tynding af blodet dog Anne Kirstine og Ras
mus Adamson, der har været skyld i sam
menholdet og følelsen af fælles slægtskab.
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Lolland-Falster i bogverdenen
Af Verner Hansen

»Indvandrernes Danmarkshistorie« fortæller også 
om de polske roearbejdere på Lolland-Falster, og en 
flok ses på Gedser station.

Indvandrerne på Lolland-Falster
Bent Østergaards bog, »Indvandrernes Danmarkshi
storie«, er en meget nyttig bog, som på en fortræffe
lig måde belyser det indvandrerproblem, som Dan
mark altid har haft - og bliver ved med at have.

Bogen, som er på 264 sider med mange illustra
tioner, koster 198,- kr., og Gads Forlag har givet 
den et smukt udstyr.

Bogen fortæller også om de indvandrere, som lige 
fra oldtiden er kommet til Lolland-Falster, lige fra 
svenskerne og venderne, som på deres ture over 
Østersøen fik lyst til at slå sig ned.

Kongen fik i 1552 hollandske familier til at bo
sætte sig på Hasselø. De kendte nemlig til at dyrke 
grøntsager på lave arealer og havde også indblik i 

mejeribrug. Senere flyttede nogle hollændere til 
Hasselø, og navne fra den tid eksisterer endnu på 
Sydfalster.

Den jødiske kirkegård i Nakskov fortæller også 
om fremmede, som flyttede til. Jøderne fik tilladelse 
til at bosætte sig i byer, der havde lidt hårdt under 
svenskekrigene, og deriblandt var Nakskov.

Da sukkerroedyrkningen begyndte i 1870’erne, 
kom der først svenske piger til Lolland og derefter 
det store kapitel med polakkerne, der på det højeste 
udgjorde 27,8 procent af landarbejderne i landsde
len.

Krigen og alle dens følger sendte nye mennesker. 
Der kom enkelte tyske flygtninge og senere de man
ge tusinde, der måtte væk fra krigens gru. Mange lo- 
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kaier blev beslaglagt til ophold, men senere blev der 
en meget stor lejr ved Hasselø.

Ungarn-krisen fik også folk på flugt til Lolland- 
Falster, og de fik et ophold i det gamle sygehus i Ma
ribo. - Fremmedarbejderne i 1960’erne kom ikke i 
større antal til landsdelen, men i slutningen af 1984 
og 1985 begyndte strømmen af iranske og andre 
flygtninge.

Problemet bliver ved med at bestå...

Fra Rødbys lokalhistorie
Det er en god idé til efterfølgelse, at Rødby lokal
historiske årsskrift 1985 lader et par beboere i kom
munen fortælle om, hvordan det var at være ung i 
det lokale område i tyverne og trediverne.

J. K. O. Jakobsen, der på flere områder har gjort 
en god lokal indsats, har også noget interessant at 
fortælle om »19 år med kulturpolitik i Rødby«, hvil
ket han i høj grad har været med til at præge.

Anker Holtegaard, der var meget aktiv med at få 
rejst en havnekirke i Rødbyhavn, skildrer det man
geårige arbejde, som til sidst gav et godt resultat.

Arne Kamper Nielsen beretter den spændende hi
storie om kystbevogtningen i Rødbyhavn i tiden lige 
efter den anden verdenskrig, hvor der skete meget på 
Østersøkysten.

Foruden arkivets beretning indeholder årsskriftet 
også, hvad der sker i bevaringsforeningen Sydlol- 
lands Kulturminder.

Konservativ historie i Nykøbing
Der skrives alt for lidt om den politiske historie på 
Lolland-Falster, og derfor er ethvert bidrag meget 
velkomment.

Det gælder også et jubilæumsskrift, som Nykø
bings konservative forening udsendte, fordi den 
havde bestået i 100 år. Redaktør Palle Mørch havde 
lavet et udmærket manuskript om adskillige interes
sante begivenheder i foreningens historie.

Bogen, der kun koster 25,- kr., havde set lidt mere 
festlig ud, hvis ikke hveranden side havde været an
noncer. Det havde også pyntet med nogle billeder, 
thi af Nykøbings righoldige historie kunne der ud
mærket godt være fundet nogle frem, som havde 
forbindelse med foreningens virke.

Alsidigt ungdomsskoleliv
Nørre Ørslev Ungdomsskole trives vel med et stort 
elevtal. Årets gang i årsskriftet for 1984 fortæller 
også om et aktivt og alsidigt skoleliv med mange for
skellige begivenheder. Der har også været en udvi
delse af de i forvejen lyse og pæne lokaler.

I årsskriftet er der oplysninger om elever før og nu 
og om skolens bestyrelse og lærere. Der er i det rigt 

illustrerede årsskrift artikler om åndelige og kultu
relle bidrag. Et særlig er af lokalhistorisk karakter, 
idet Holger Hansen, der altid har været meget aktiv i 
skolens ledelse, har skrevet om Horreby mejeris hi
storie.

En smuk byfornyelse
Lollands Bank benyttede omslaget på regnskabet for 
1984 til at fortælle om den meget store byfornyelse, 
som er sket i Maribo i det såkaldte »bagtorvsområ- 
de«. Det skete med nogle meget nydelige farvefoto
grafier, og formanden, direktør Benny West Peter
sen, der selv er maribonit, fortalte om det meget fine 
resultat, der er opnået, og som har gjort Maribo en 
seværdighed rigere.

Årsskrift med god lokalhistorie
I Krumsøarkivet gøres der et godt arbejde for at 
skabe et interessant årsskrift, der også har videre 
interesse. Arkivets leder, Hans Andersen, giver i 
skriftet for 1985 et godt bidrag til forsamlingshuse
nes historie. Det sker ved at fortælle om Øster Ulslev 
forsamlingshus gennem 100 år.

»Græsning på øerne« fortæller om, hvordan det 
er foregået med kvægets ophold om sommeren, hvil
ket er et godt bidrag til lokalhistorien.

Tre lokale borgere i kommunen skildrer de bevæ
gede begivenheder for 40 år siden, og hvordan de 
udspillede sig på egnen.

Nykøbing i gamle dage
Handelsgartner Ferdinand Alfred Andersen fik for 
mange år siden udsendt en lille bog, »Nykøbing F. 
fra gamle dage«. Han skildrer her livet i Nykøbing i 
gamle dage, og der er mange pudsige træk. Det er 
med hensyn til livet i byen og de særprægede perso
ner, som fandtes.

Bogen er nu genoptrykt af forlaget Heureka i Tof- 
terup, og prisen er fortsat gammeldags, da den kun 
er 15,- kr.

Nakskovs el og vand
El og vand er vigtige i hverdagslivet, og der er en rig 
historie bag dette med at forsyne befolkningen. I 
Nakskov kunne man fejre el-værkets 100 års jubi
læum og vandværkets 100 års beståen. Det blev til 
et hæfte, som med billeder skildrer, hvad der er sket 
af væsentlige træk på forsyningsområdet. Driftsbe
styrer Georg Nicolaisen har med held skabt teksten, 
så den er blevet god og let læst.
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En fremmedlegionær fra Maribo 
»En dansk fremmedlegionærs oplevelser 1911-20«, 
som er udsendt på Odense Universitetsforlag til en 
pris af 134,- kr., er beretningen om en maribonits 
oplevelser i det fremmede.

Kai Kiær-Andersen er født på Holtegaard ved 
Maribo, og senere blev faderen assurandør og bog
holder i Maribo.

Det var således, at Kai Kiær-Andersen først gen
nemgik en dansk militæruddannelse, men han kunne 
ikke komme ind på Hærens Officersskole. Derfor 
meldte han sig til Fremmedlegionen og var i første 
verdenskrig med på fransk side mod tyskerne. Efter 
at være trådt ud af fransk krigstjeneste havde han 
forskellige job i Danmark. Erindringerne har ligget 
i mange år, før de nu er udgivet.

Huse i Hesnæs
Det lille fiskerleje Hesnæs, lidt ensomt beliggende 
for sig selv, helt ude ved Østersøkysten, er noget helt 
enestående og med ejendomme, der ikke findes ma
gen til andre steder i Danmark.

»Huse i Hesnæs«, som er udsendt af Stubbekø
bing kommune og Fredningsstyrelsen, er et vigtigt 
led i bestræbelserne for at bevare stedets særpræg. 
Bogen giver en oversigt over stedets historie som hø
rende til Det Classenske Fideicommis.

Husene, som registreres, har for en dels vedkom
mende facader, som har stråbeklædning, der er fast
holdt af oliemalede lægter, og udskårne indfatnin
ger omkring døre og vinduer.

Huse omkring en kirke
Sparekassen SDS, Kulturmindeforeningen i Nykø
bing og museet Falsters Minder har efterhånden ud
givet en del fortrinlige bøger med temaet »Huse om
kring ...«

Den sidste er blevet til »Huse omkring en kirke«, 
og hermed er man også gået uden for Nykøbing F. 
De tre kirker, hvis omgivelser bogen beskæftiger sig 
med, er Sankt Birgittas i Maribo, Sankt Franciscus i 
Nykøbing og Sankt Nikolaus i Nakskov.

Redaktør Palle Brandt skriver en virkelig god lo
kalhistorie, hvor han får fortalt det væsentlige - og 
på en populær måde, som fænger.

Bøgerne er også velillustrerede med mange bille
der, som er med til at understrege de fortrinlige skil
dringer.

Kvikt højskole-årsskrift
Lollands Højskole i Søllested har med et nyt for
standerpar ligesom placeret sig bedre med mange ak
tiviteter på skolen og et godt ansigt udadtil.

Årsskriftet 1984, som udgives af elevforeningen, 
bærer også præg heraf. Fra elevforeningen er der 
forskellige oplysninger om dens aktiviteter, og der er 
også kvikke indlæg af elever. Højskolen har været 
inde i lidt af en jubilæumsperiode, og her i efteråret 
var det 100 år siden, virksomheden begyndte.

De kendte onsdagsmøder er fyldt 100 år, og det 
fortæller Else Pedersen om.

Forstanderparret, Lise Stürup og Carsten Høgh, 
giver et tiltalende indtryk af livet på højskolen både 
med hensyn til nyt og en omfangsrig dagbog. Og de 
giver udtryk for deres ønske: - Gid vi blot kan holde 
fast ved det, vi har nået, og samtidig har overskud 
nok til at forme nye tanker og nye livsmål!

Hæfte med fine kirkebilleder
Jens Larsens nyredigerede skildring af »Kippinge 
kirke og den hellige kilde«, som blev bragt i årbogen 
1984, er af Kippinge menighedsråd blevet udsendt 
som et hæfte. Det er ikke mindst beregnet til de 
mange turister og andre interesserede, som besøger 
den berømte kirke.

Hæftet har fået et flot udseende med et farvebil
lede, som Jens Larsen selv har taget, og der er også 
et farveindlæg på fire sider.

Huse i Maribo
Maribo har også - ligesom en del andre steder på 
Lolland-Falster - fået en registrant over gamle byg
ninger. »Huse i Maribo« er blevet til et stort værk på 
ikke mindre end 416 sider og med et fint farveom- 
slag, der viser, hvorledes byen så ud i forrige århun
drede. Der er et par almene - og udmærkede - skil
dringer af Maribos historie og en bygningshistorisk 
oversigt.

Selve registranten om de enkelte bygninger er ud
førlig og forsynet med mange fotografier.

Fredningsstyrelsens folk »ude i marken« er sande
lig grundige i deres arbejde, og lokalt har museums
inspektør Else-Marie Boyhus medvirket.

Stiftsårbog med interessant indhold 
Stiftsårbogen 1984, der er under omhyggelig redak
tion af Tove Meyer Hægstad, Fejø, bringer som 
sædvanlig en række udmærkede artikler. De er ikke 
alene af religiøs karakter, men der belyses også en 
række anliggender vedrørende menighedsrådenes 
arbejde og kirkelige samlingssteder.

Af særlig bemærkelsesværdige artikler kan næv
nes, at cand. phil. Poul Grinder-Hansen fortæller 
om de tømrede klokkehuse på Lolland-Falster og 
andre steder. Sognepræst, cand. mag. Arne Hæg
stad, Fejø, har fundet en del nye træk frem til belys- 
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ning af Thomas Kingo, der som biskop i Odense og
så havde Lolland-Falster under sig, da det endnu i 
hans tid - 1677-1703 - ikke var blevet et selvstændigt 
stift.

God lokalhistorie om Sydfalster
Avisen »Sydfalster-Nyt« har udgivet et 80 sider stort 
hæfte med kort over alle Østersøkystens sommer
husområder, hvilket naturligvis er meget nyttigt. Det 
må dog i særlig grad fremhæves, at hæftet, der er 
under redaktion af Ellen Christensen, indeholder en 
omfattende lokalhistorisk skildring af alle enkelt
heder i området. Det synes som om, der er vist me
gen omhyggelighed med, at de mange årstal er rig
rige, ligesom enkelthederne virker oplysende og in
teressante.

Teksten er både på dansk og tysk - af hensyn til de 
mange fra dette land, som nyder opholdet i det dej
lige område.

25 års specialarbejderundervisning
Specialarbejderskolen i Maribo - landsdelens eneste 
i sin art - har på festlig vis markeret et 25 års jubi
læum. Det var også med et jubilæumsskrift, der for
talte om den vældige udvikling, som der var sket i 
det kvarte århundrede. Der var mange billeder fra 
alle de 25 år, og det er ikke alle institutioner, der kan 
præstere noget sådant.

Specialarbejderskolen har i høj grad betjent hele 
erhvervslivet på Lolland-Falster, ligesom de mange, 
som har besøgt skolen, har haft en stor personlig 
gavn af det. Også i årene fremover med den vældige 
udvikling, som uden tvivl vil ske, vil skolen også få 
store opgaver, betones det i jubilæumsskriftet, som 
forelå i et smukt udstyr.

Ncesgaards mad og drikke...
Næsgaardbogen holder forbindelsen mellem de 
gamle elever, som har sluttet sig sammen i forenin
gen »Gamle Næsgaardianere«. Den meget velredige
rede bog fortæller om foreningens aktiviteter, om 
livet på den kendte landbrugsskole og det landbrug, 
som hører til den.

Bogen er ligesom ved at få en lidt ændret stil, idet 
der gøres mere ud af at lade eleverne fortælle om de
res baggrund for at tage til Næsgaard og deres ind
tryk af arbejdet dér.

En meget morsom og rigt illustreret artikel er om 
husholdningen på skolen, hvilket lederen, Inge Søn- 
dergaard, fortæller godt om.

Farøbroerne skabte litteratur
Indvielsen af Farøbroerne, der blev en stor og festlig 
begivenhed, måtte naturligvis også fremkalde en lit
teratur. Det største værk var »Farøbroerne«, som 

blev udgivet af Vejdirektoratet, Storstrøms Amts
kommune og de lokale kommuner Vordingborg, 
Møn og Nørre Alslev.

Prisen var også 125,- kr., men i betragtning af det 
store format med 140 sider og masser af farvebille
der, så var det alligevel ikke voldsomt.

Historiske artikler af vægtigt indhold var om over
farten Sjælland-Falster, motorvejene og de store 
broer og om forarbejdet med beslutningen om Farø- 
linien. Tilblivelsen blev udførligt skildret i flere ar
tikler og ligeledes den tekniske udførelse. Museums
arkæolog Karen Løkkegaard Poulsen, Lolland-Fal- 
sters Stiftsmuseum, fik også en artikel med, der gav 
en god belysning af de arkæologiske fund, som vej
arbejdet fremkaldte.

»Farøbroerne fra top til tå« var en usædvanlig 
flittig fotografs beundringsværdige indsats. Anders 
Knudsen fulgte - langt ud over, hvad hans blad kræ
vede - hele broarbejdet i alle enkeltheder. Med en 
passende kort og rammende tekst blev det til en dej
lig billedbog, som også har indvielsen med. Bogen 
vil blive stående som »værket om Farøbroerne« og 
være et godt minde at bevare om den enestående be
givenhed, da over 200.000 mennesker vandrede over 
broerne. Prisen for bogen på de 64 sider er 59,- kr. i 
boghandelen.

Ved broens åbning var der et imponerende vete
ranbil- og motorcykeloptog, og det fremkaldte et 
hæfte på ca. 40 sider. For dette stod en af entusias
terne, hvad gamle biler angår, nemlig Find Nielsen, 
Nørreballe. Han fik samlet et meget læseværdigt 
indhold om det historiske med hensyn til sydhavs
øernes transportmidler gennem årene, om »Fugle
flugtslinien« og Storstrømsbroen. Og så indeholdt 
hæftet naturligvis noget om biler - og ikke mindst de 
gamle - i mange billeder.

Stubbekøbings gamle toldregnskaber 
Historikeren Anders Monrad Møller, som har skre
vet den gode bog om pibemagere i Stubbekøbing, 
har også på anden måde beskæftiget sig med den 
lille bys historie.

Under arbejdet med pibemagerne fandt han inter
essant stof i de gamle toldregnskaber og har skrevet 
en artikel herom. Den findes i det toldhistoriske tids
skrift »Zise«, nr. 1, 1985 (Grønnemose Allé 18, 2400 
København NV).

Folkesagn med gode tegninger
Grethe Bull Sarning, Nybølle Strand, har tidligere 
samlet og illustreret folkesagn fra Ravnsborg kom
munes område. Der er også kommet en 2. samling. 
Der er udmærkede og sjove tegninger til de små be
retninger om mange forskellige ting, og tekst og bil
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leder fremtræder godt sammen, så det er en under
holdende bog på 34 sider.

Prisen er 28,- kr., og forhandlingen foregår fra 
kunstbutikken »I Stalden«, Nybølle Strand, 4913 
Horslunde.

Bog om jernbanemateriel
Overtrafikassistent Tom Lauritsen, Maribo, er me
get kyndig med hensyn til jernbanemateriel og har 
samtidig en god evne til at bringe sin viden videre. 
Det viser han også i en ny udgave af »Danske Loko
motiver og Motorvogne«.

Bogen indeholder trækkraftoversigter, museums
materiel ved DSB og museumsbanerne, ligesom der 
også er data med hensyn til person-, post- og rejse
godsvognparken. Bogen, som er i plastbind, tæller 
320 sider med 280 fotos, og prisen er 135,- kr.

Nagelstis gode lokalhistorie
Fhv. museumsforvalter Kjeld Snedker er meget vel
bevandret i lokalhistorie og yderligere en særdeles 
god fortæller. Han elsker sin hjemstavn Nagelsti, 
som han holdt fast ved trods arbejde på Stiftsmu
seet i Maribo. Nagelstis historie kender Kjeld Sned
ker til de mindste enkeltheder, og derfor måtte der 
også komme et særdeles fint resultat ud af det, når 
han ville skrive sin landsbys historie.

Bogen, som er på 182 sider, hedder »Landsbyens 
liv og bylavets land«, og den er udsendt af Nagelsti 
bylav med støtte fra forskellige sider. Der er en del 
billeder og udmærkede tegninger af Kjeld Snedker 
selv. Han har givet et godt bevis på, hvordan en lo
kalhistorie skal skrives.

Stadig bøger om Kaj Munk
Kaj Munk er stadig aktuel - idet der fortsat udkom
mer bøger om den omdiskuterede digterpræst fra 
Maribo og Opager Skov. En af Kaj Munks dyrkere, 
højskolemanden Bjarne Nielsen Brovst, står for en 
meget omfangsrig bog: »Kaj Munk - liv og død«.

Bogen, der er på 304 sider og koster ikke mindre 
end 248,- kr., bringer egentlig ikke noget nyt om Kaj 
Munks lollandske barndom og ungdom. Forfatteren 
fordyber sig i særlig grad i konfliktstoffet i Kaj 
Munks liv, hans tilbedelse af »den stærke mand« og 
hans stilling til det folkelige og demokratiske liv. 
Bjarne Nielsen Brovst har sine kilder i orden, og han 
stikker ikke noget under stolen for at gøre digter
præsten til en helgen.

Den lokale pastor Svend Aage Nielsen, Toreby, 
står også for en bog om Kaj Munk, og den hedder: 
»Livet gad jeg ønske Jer«, udsendt på Poul Kristen
sens Forlag, Herning.

Svend Aage Nielsen har i mange år samlet stof om 
Kaj Munk, som i sin tid på Nykøbing Katedralskole 
boede på Østlolland. Gennem taler og Kaj Munks 
korrespondance med bekendte er det lykkedes at 
give et godt og realistisk billede af den berømte ma
ribonit. Svend Aage Nielsen har egentlig ikke haft til 
hensigt at fremdrage nyt om Kaj Munk, men at give 
nogle brikker til at udfylde billedet af ham. Det er 
i høj grad lykkedes, og Svend Aage Nielsens værk 
indgår i en pæn plads i mængden af de efterhånden 
mange bøger, der behandler digterpræstens liv.

Nørre Alslev skole i 25 år
Nørre Alslev skole blev indviet den 21. oktober 1960, 
og det blev blandt andet markeret med udsendelse af 
et udmærket jubilæumsskrift.

Hæftet er redigeret af Flemming Johnsen og Mo
gens Jørgensen, der har lagt et stort arbejde i at ind
samle materiale, og det er lykkedes at få skabt et in
teressant og levende værk. Skolelivet i dag bliver der 
naturligvis gjort meget ud af både i tekst og billeder, 
men fortidens skolehistorie får også et godt bidrag, 
som går helt tilbage til »rytterskolerne«s tid. Skolen 
i Nørre Alslev udviklede sig, og i 1960 blev det til en 
»forbundsskole«, idet de daværende mindre kom
muner gik med sammen om den.

Jubilæumsskriftet giver et særdeles tiltalende bil
lede af livet på Nørre Alslev skole.

Fin lokalhistorie om Nordfalster
Nørre Alslev kommunes lokalhistoriske arkiv præ
senterer sig med nogle store og omfattende årsskrif
ter, og der lægges et stort arbejde i at få et alsidigt 
og indholdsrigt lokalstof.

Årsskriftet 1985 står absolut ikke tilbage for de 
tidligere udgivelser. Artiklerne er ikke for lange, så 
der bliver plads til adskillige indlæg af de mange flit
tige bidragydere, som arkivet har. Der behandles bå
de »topografisk lokalhistorie«, »lokalhistoriske erin
dringer«, »lokalhistoriske personligheder« og endnu 
mere.

Artiklerne giver som helhed et fint bidrag til lokal
historien på Nordfalster, der får en god belysning.

Højskolemand i Søllested
Højskolelærer Magnus Nielsen afsluttede sit virke 
på Uldum Højskole, og dennes forlag har udsendt 
bogen »En Kølvandsstribe«.

Magnus Nielsen var på Lollands Højskole i Sølle
sted i årene 1939-45, og om den er der et kapitel i 
hans bog. Han var glad for at være på højskolen og 
satte stor pris på forstanderparret Karen og Sigurd 
Brøndsted, som mange andre også mindes med glæ
de og taknemlighed.
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Pibemagere i Stubbekøbing
Det er egentlig forbavsende, at der i Stubbekøbing er 
blevet fremstillet tobakspiber af kridt, men det har 
været tilfældet. Historikeren Anders Monrad Møller 
har imidlertid forsket i den mærkelige produktion, 
og det gav anledning til både en udstilling og som 
noget mere vedvarende en bog om »Pibemagerne i 
Stubbekøbing«.

Fra Stubbekøbing eksporteredes kridtpiber til en 
stor del af Nordeuropa, og det var i 1700-årene. Pi
bemagerne og deres familier menes at have udgjort 
ca. 25, og der er i jorden mange år efter fundet man
ge stumper af piberne.

Bogen giver et omfattende materiale, og udover 
forfatteren er der også andre, som har medvirket til 
det gode resultat. Det er museet Falsters Minder, 
som har fået den 100 sider store bog udgivet på for
laget Falcon. Prisen for den gennemillustrerede bog 
er 73,20 kr., og den kan købes på Falsters Minder og 
hos lokale boghandlere.

Stiftsmuseets røgelseskar
Stiftsmuseet i Maribo har - ligesom Lolland-Falsters 
historiske Samfund - ikke altid råd til at fremstille 
større årsskrifter. Derfor er årgang 1985 ikke ret 
stor, men også lidt speciel i indholdet. Palle Birk 
Hansen, som leder Næstved Museum, har skrevet 
en noget videnskabelig artikel om røgelseskar, som 
Stiftsmuseet har nogle af, og der er en del billeder til 
illustration af emnet.

Årsskriftet indeholder også beretning og regnskab 
med hensyn til museets omfattende arbejde, som har 
et stort og værdifuldt omfang.

Huse i Vester Ulslev sogn
Lolland-Falster får efterhånden mange bøger med 
registranter over gamle huse. Det er ikke bare by
erne, men heldigvis kommer landområderne også 
med.

Et godt eksempel herpå er »Huse i Vester Ulslev 
sogn«, som blev udgivet af Bevaringsforeningen for 
Nysted kommune. Blandt sognets ældre bygninger 
er udvalgt en række karakteristiske huse, som dels 
er ældre, men også velbevarede. De skildres også 
både i tekst og billeder.

Bogen savner heller ikke glimt af selve sognets hi
storie, ligesom der også findes mange illustrationer i 
den 100 sider store bog, som er i stort format.

En kirkemusikers virke
Organist Erik Eriksen var i årene 1912-25 organist 
ved Set. Nikolai kirke i Nakskov. Han var her med 
til at udforme et nyt orgel og var en betydelig kirke
musiker, som nød megen anerkendelse for sin ind
sats og store interesse.

I »Dansk Orgelhåndbog 1983-84«, der udkom i 
november 1985, er der en interessant artikel om den 
dygtige kirkemusikers virke gennem mange år.

Østfalster i lokalhistorien
Stubbekøbing lokalhistoriske Arkivs årsskrift 1985 
præsenterer sig med et alsidigt indhold.

Der er ikke mindst gjort meget ud af, hvad der 
skete på Østfalster i krigs- og efterkrigsårene, og det 
er der samlet et udførligt materiale om.

Af det øvrige indhold kan bl.a. nævnes artikler 
om Stubbekøbings gamle kirke, et giftmord i Særs
lev og forskelligt andet.

Smukke vestlollandske streger
Philip Rasmussen har en god kunstnerisk hånd, når 
han gør det i »Vestlollandske streger«.

Den nydelige bog præsenterer mange smukke mo
tiver i akvareller i lette farvetoner og i stregtegnin
ger. Der er meget at glæde sig over i bogen, som ko
ster 48,- kr. og fås fra forlaget »I Stalden«, Nybølle 
Strand, Husmandsvej 54, 4913 Horslunde.
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Lolland-Falsters museer

Lolland-Falsters Stiftsmuseum 
UNDERSØGELSER OG REGISTRERING 
Jordfund
Berejsning af fredede fortidsminder er videreført i 
samarbejde med Fredningsstyrelsen. Derved er 151 
fortidsminder blevet beskrevet i Nørre Alslev og Ny
købing F. kommuner, heraf 12 gravhøje, som ikke 
var kendt tidligere.

Udgravning og besigtigelse. Der er i årets løb lagt 
vægt på det bredt anlagte undersøgelsesarbejde i 
form af besigtigelser, da der er behov for en større 
grundviden om fundenes udbredelse i landsdelen. 
Store enkelt-udgravninger har følgelig været priori
teret lavt, men også fordi en del ressourcer er brugt 
til efterbearbejdning af de store punktundersøgelser 
i 1982 og 1983 af bopladser på Nordfalster (nødgrav
ninger på motorvejen), og fordi det har været knapt 
med midler på Rigsantikvarens konto til nødudgrav
ninger.

Stenalder
Prøvegravning er foretaget på en mellemneolitisk 
boplads ved Klintehøj i Ravnsby bakker, Ravnsborg 
kommune (bondestenalder). Lokaliteten er for ska
det af dyrkning til, at yderligere udgravning iværk
sættes.

På en tidligere registreret lokalitet på Femøs syd
kyst er opsamlet flintredskaber, som er drevet i land 
fra undersøiske bopladser (ertebøllekultur).

Ved Svendekildegård i Musse, Nysted kommune, 
er besigtiget en overpløjet dysse. Ligeledes i Musse 
er besigtiget stedet, hvor en tyknakket flintøkse er 
fundet. Den lå i påkørt fyld.

En grube fra bondestenalder med meget flint
affald er undersøgt på Hybenvænget i Sakskøbing. 
Den kom til syne ved anlægsarbejde.

Bronzealder
To nyfundne gravhøje er registreret. Begge er meget 
velbevarede. Den ene ligger i Kristianssæde skov, 
Højreby kommune, den anden i Skåningshave, Ma
ribo kommune.

I Grænge Skovby, Nykøbing F. kommune, er un
dersøgt en kogestensgrube uden daterbare fund. 
Den var truet af dyrkning. Formentlig fra bronze
alder.

Ved Klintehøj, Ravnsborg kommune, er foretaget 
undersøgelse af sten i nærheden af en overpløjet høj 
fra bronzealderen.

Berejsning af oldtidsminder. En gravhøj i Venners
lund Egeskov, Falster, registreres og fotograferes.

Jernalder
Prøvegravning er foretaget på en gravplads med 
brandgrave fra ældre jernalder. Pladsen ligger ved 
Bakkegården lige op til Listrup-jættestuen, Stubbe
købing kommune. Elleve af gravene var delvis vendt 
op i jordoverfladen af ploven. De ødelagte dele un
dersøgtes. Rigsantikvaren har bekostet leje af jord
stykket med henblik på senere undersøgelse.

Middelalder/Historisk tid/Nyere tid
Bopladsgruber lige nord for Ellevehøj ved Ravnsby, 
Ravnsborg kommune, er undersøgt. Østersøkeramik 
daterer én af dem til tidlig middelalder.
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Foranlediget af byggeri i Vestergade 6 i Maribo, 
som er nabo til den grund, hvorpå Skimminge kirke 
og kirkegård har4igget, foretoges prøvegravning ef
ter forudgående besigtigelser, og bygningslevn regi
streredes.

I forbindelse med genopførelsen af Kristianssædes 
hovedbygning, Rødby kommune, har museet været 
tilkaldt, når der blev påtruffet jordfund under den 
nuværende bygning. Emne for besigtigelserne er 
fundament til en middelalderlig bygning under den 
nuværende hovedbygning og en brønd fra nyere tid 
sat af brændte sten.

En grube med kulturjord og knogler er undersøgt 
på Egevænget i Nysted. Anlægsarbejde bragte fun
det for dagen.

Uvis tid
Ved Korsnakke, Ravnsborg kommune, undersøgtes 
en bopladsgrube, som stod blottet i kystskrænten.

Ved Klintehøj, Ravnsborg kommune, er undersøgt 
dele af dyreskeletter i et vådområde, liggende under 
godt Vi meter tørv. På samme ejendom er undersøgt 
et kulturlag med skaller, liggende højt på bakke
draget.

Ved Sophiegård, Vigsnæs i Sakskøbing kommune, 
er foretaget udgravning på et sted, der fremtrådte 
som rest af en overpløjet gravhøj, truet af dyrkning. 
Højningen såvel som en stor sten viste sig dog at 
være naturfænomener.

I forbindelse med drænarbejde er der i nærheden 
af Vestre Skarholmsrende, Rødby kommune, påtruf
fet et menneskekranie. Det er aflejret, da der var 
fjord på stedet. Der var ikke andre rester af ske
lettet.

Registrering af andre fundsteder
På undersøiske lokaliteter i Smålandshavet ud for 
Ravnsby bakker er opsamlet flintoldsager (ertebølle- 
kultur), som nu er modtaget som gave; fundstederne 
er registreret. Dele af et lerkar fra vikingetid (løs
fund fra samme område) er ligeledes indgået til mu
seet.

25.-26. august foretog Langelands Museum i sam
arbejde med Nakskov Sportsdykkerklub dykning ud 
for Albuen og ved Enehøje i Nakskov Fjord. Stifts
museet deltog. Én undersøisk boplads fra ældre 
stenalder ved Enehøje blev påvist. I forbindelse med 
denne undersøiske week-end registreredes flere loka
liteter på Albuen med arkæologiske fund, som man 
lokalt kendte til.

Fra jernalderbopladsen Havmosegård, Musse, er 
skår af lerkar m.v. modtaget. De er vigtige for 
spørgsmålet om bopladsens udstrækning.

En tensten fra jernalderen, fundet ved Skovager- 
gård, Avnede sogn, er modtaget som gave. Der er 
ikke registreret mange jernalderfund på disse kanter.

Der er opsamlet fund umiddelbart vest for Eriks- 
volde, Østofte sogn, hvor der også tidligere er fun
det munkesten og sort jord.

To kværnsten af den importerede, norske stenart, 
der er almindelig på bopladser fra tidlig middelalder, 
er fundet i Maribo Søndersø ved Borgø; modtaget 
som gave.

To hestesko fra historisk tid, fundet ved Halsted, 
er modtaget som gave.

Iagttagelser om jordfund, gjort i forbindelse med 
Fredningsstyrelsens berejsning af fredede fortids
minder, er registreret på museet (fra Lolland og Syd
falster).

Danefæ. En økse af jern fra middelalderen er fun
det i Maribo Søndersø, nær ved Refshale.

Arkæologi og fysisk planlægning. I forbindelse 
med SEAS’ nye ledningsanlæg over Lolland-Fal
ster er foretaget arkivalsk kontrol, d.v.s. det er un
dersøgt, om der på museet er registreret fortidslevn, 
som kommer i farezonen ved anlægsarbejdet: På 
strækningen Guldborgsund-Halsted er suppleret 
med besigtigelse i marken.

I forbindelse med motorvejsanlægget på Østlol- 
land har museet foretaget rekognoscering, hvor den 
nye amtsvej fra Majbølle til Soesmarke skal anlæg
ges. Samtidig er der ydet konsulenthjælp til Natio
nalmuseet, som har varetaget arbejdet på den stats
lige del af vejanlægget.

Arkivalsk kontrol af lokalplaner foretages lø
bende.

Supplerende undersøgelser af forrige års udgrav
ninger. Der er indløbet resultater af dateringer fore
taget ad naturvidenskabelig vej på materiale fra jern
alderbopladserne henholdsvis ved Højmølle og Stød
strup mark i Nørre Alslev kommune (Termolumini- 
cens datering). Arbejdet er udført på Forsøgsstatio
nen Risø og bekostet af Statens Humanistiske Forsk
ningsråd. Dateringerne for Højmølle-bopladsen lig
ger i l.årh. f.Kr.f. og i tidsrummet 4.-6. årh. e.Kr.f.; 
for Stødstrup mark i tidsrummene 5.-3. årh. f.Kr.f. 
og 5.-9. årh. e.Kr.f.

Nyere tid
Land og by. To af årets undersøgelser har drejet sig 
om kulturlandskabet i by og på åbent land. Registre
ringerne i forbindelse hermed medfører en vigtig ud
videlse af den grundviden om landsdelens historie, 
som museet forvalter. Samtidig er resultatet af ar
bejdet et redskab for de instanser, der arbejder med 
fysisk planlægning.

Stiftsmuseet har løbende bistået Chr. Warmings 
tegnestue under udarbejdelsen af en bygningsregi
strant for Maribo, og Else-Marie Boyhus har skrevet 
afsnittet om Maribos historie fra ca. 1600 til i dag til 
bogen »Huse i Maribo«, som udsendes af Frednings
styrelsen og Maribo kommune 1985.
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Maribo Børnefestival i maj. Museumsformidler Ove 
H. Nielsen foreviser gammelt legetøj og fortæller om 
børns leg i ældre tid. Foto: Anders Knudsen.

Der er arbejdet videre med fredningsplanlægnin
gen på det åbne land, nærmere betegnet den del af 
det kulturhistoriske, der angår landbrugslandet. I 
denne fase foregår en punktundersøgelse, centreret 
om Sædinge sogn. Det historiske kildemateriale, der 
vedkommer sognet, kortlægges som grundlag for 
det videre arbejde.

Der er i årets løb gjort forarbejde til et projekt, 
som vil præge museets undersøgelses- og formid
lingsarbejde i de kommende år. Det er projektet om 
Nakskov 1900-1940 med særlig henblik på byens 
forvandling fra oplandsby til industriby, skabelsen 
af den offentlige sektor og udbygningen af velfærds
samfundet.

Undersøgelser med udgangspunkt i samlingerne. 
Samlingen af plove er registreret, og et katalog er 
udarbejdet. Undersøgelsen er fortsat med en gen
nemgang af de landøkonomiske beskrivelser af pløj
ning på Lolland-Falster. I forbindelse med denne 
undersøgelse og som led i forarbejdet til udstillingen 
»Lollands pløjning« er der i foråret ført kampagne 
via lokalpressen og landbrugsblade for at låne bille
der af pløjesituationer til affotografering og på den
ne måde udbygge museets grundviden om emnet.

Som forberedelse til formidlingsprojektet om be
sættelsestiden er der foretaget registrering af nyind- 
komne ting, der vedrører dette emne.

Museets omfangsrige samling af genstande frem
stillet i tin er registreret og fotograferet, og stemp
lerne er bestemt.

Andre undersøgelser. Redskaber, der har været 
anvendt til digebyggeriet ved Rødby Fjord ved år
hundredskiftet, er besigtiget med henblik på evt. 
hjemtagelse til museet.

Til nordisk ICOMs uddannelsesmateriale er udar
bejdet et manuskript om antikvarisk arbejde, om 
lovgivningen bag det samt om, hvordan det organi
seres.

Bevaring
Projektet for unge arbejdsløse. Der er fortsat arbej
det med lokomobilet. Hovedaktiviteten har været 
sandblæsning af de rustne dele på skroget. Rustbe
skyttende behandling er derefter foretaget. Nu fore
står en montering af løsdelene, som blev aftaget og 
konserveret hver for sig. Arbejdet foregår fortsat 
med konsulenthjælp fra Nationalmuseets jernkon
servering i Brede.

Forskellige landbrugsredskaber (plove, kornblæ
ser, river m.v.) er istandsat. Vedligeholdelsesarbejde 
på Falstergården.

Konservering ved rekvireret arbejdskraft. En ska
de på en uddeponeret dragkiste er udbedret af Kaj 
Werner Andersen.
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Der er taget initiativ til at få konserveret jernold
sager fra våbengrave fra jernalderen. De er fra grav
pladserne Volshave i Højreby kommune og Abed i 
Maribo kommune. Arbejdet skal udføres af Karen 
Urth, Næstved Museum.

Forebyggende bevaringsarbejde. Der foregår lø
bende klimamålinger med termohygrograf i laden og 
på hovedmuseet (magasin- og udstillingsrum).

I februar er foretaget tilsynsrejse til de møbler i 
museets samling, som står uddeponeret på offentlige 
institutioner og kontorer.

Bevaring i kulturlandskabet. Med henblik på be
varing er besigtiget et røgterhus i parken til Frede- 
riksdal gods, Ravnsborg kommune.

Sammen med museet Falsters Minder er traktor
samlingen i Vester Kippinge, Nørre Alslev kommu
ne, besigtiget efter ønske fra kommunen som led i 
planlægningen af samlingernes fremtid.

Udtalelse til amtsmuseumsrådet i anledning af 
planer til et bevaringsprojekt vedr. Majbølle Mølle, 
Sakskøbing kommune - og til Fredningsstyrelsen om 
bebyggelsen ved Holeby kirke.
Formidling
Projekter. Over emnet: »Hjemmelavet legetøj« af
holdtes i maj et formidlingsprojekt i forbindelse med 
Børnefestivalen i Maribo. Det formede sig som en 
vekselvirkning mellem opsøgende museumsarbejde 
og formidling på museet. Museets formidler aflagde 
besøg i skoleklasser i kommunen, og børnene var in
viteret til at deltage i et arrangement på museet. Ved 
selve festivalen havde museet stadeplads med hjem
melavet legetøj ved Trekanten, og der instrueredes i 
brug af det.

Udstillinger
Særudstillinger. Hovedmuseet:

1. januar til 8. marts .......................Mejeriudstilling
18. april til 31. december ..................................... Tin
4. maj til 31. december Fortiden under motorvejen 

Frilandsmuseet:
8. juni til 1. oktober..................... Lollands pløjning

Vandreudstillinger uden for museet. De gamle -
omsorgen for de ældre gennem tiderne:

9. januar til 27. januar .......................Rørbæk skole
27. januar til 10. februar...........Guldborgland skole

5. marts til 14. marts ........................Errindlev skole
14. marts til 26. marts .. Vesterled plejehjem, Rødby
26. marts til 13. april ... Amtsrådhuset, Nykøbing F. 
30. april til 21. maj ............................Odder Museum
28. maj til 18. juni ... Munkebo plejehjem, Næstved

6. oktober ......................... Toreby Forsamlingsgård
i anledning af lokalhistorisk dag 

Fortiden under motorvejen:
Indtil 9. januar...................................Eskilstrup skole
9. januar til 23. januar ..................... Kippinge skole

23. januar til 6. februar .......... Nørre Alslev rådhus
6. februar til 27. februar ... Amtsrådhuset, Nyk. F.

For Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing er ud
arbejdet udstillingen »Guldborgbroen i 50 år«. Den 
er blevet til i et samarbejde med foreningen og var 
færdig 21. september.
20.-21. august: Udstilling om lokalhistorie på Amts
centralen i Maribo.

Efter aftale med Amtsfredningsinspektoratet 
planlægges en ny udstilling i fortidsmindeskoven 
Halskov Vænge. Et idéoplæg er udarbejdet.

Der er fremstillet skilte til uddeponerede møbler; 
opsat i april.

Permanente udstillinger. Nye skilte er fremstillet 
til broderiudstillingen på hovedmuseet.

Konsulenthjælp
For Sakskøbing kommunes socialudvalg er tilrette
lagt en udflugt for kommunens pensionister.

Vejledning til en gruppe lærere, der for Maribo 
kommune udarbejder undervisningsmateriale om lo
kalhistorie i kommunen.

Oplysninger og skriftligt materiale vedr. kridtpi
ber i almindelighed og i særdeleshed om produktio
nen i Stubbekøbing er sendt til et hold arkæologer, 
der har udgravninger i gang på Færøerne.

Ove H. Nielsen fungerer som konsulent for Skole
historisk Institut (Lærerhøjskolen) ved en undersø
gelse af genstande fra skoler, opbevaret på danske 
museer.

Til Møns Museum vedr. sukkerroeudstilling.
Til teatergruppen »Masken« vedr. egnsspil.
Til studiekreds i Jægerspris om museumsformid

ling.

Besøg
Traditionen tro har mange skoler gjort brug af mu
seets samlinger og materialer og har fået vejledning i 
arbejdet hermed. Derudover har der været følgende 
besøg, hvor museets medarbejdere har været invol
veret:

Grupper. 22. februar: Ældreklubben Komsammen 
besøgte museets udstillinger og fik orientering om 
virksomheden bag kulisserne.

6. marts: Børnehaveseminarister fra Nykøbing F. 
fik omvisning og orientering vedr. emnet »Børn og 
leg«.

10. april: Lady Cirkel fik på museet orientering 
om museet.

8. maj: Innerwheel fra Vordingborg besøgte mu
seet og hørte om institutionen og arbejdet her.

27. juni: Amtscentralens medarbejdere i Maribo 
var på Frilandsmuseet og fik orientering om denne 
afdeling af museet.

10. august: En gruppe franske folkedansere og 
musikanter, gruppen »Le Velay« fra byen Le Puy i 
Auvergne, optrådte på Frilandsmuseet sammen med 
folkedansere fra Midtlolland.
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Den franske folkedansergruppe »Le Velay« fra Au
vergne holder danseopvisning på Frilandsmuseet i 
Maribo.

Enkeltpersoner. 13. april: Seniorstipendiat Lise B. 
Jørgensen, Københavns Universitet, undersøgte fib
rene fra Sakshøj-gravpladsen for at se, om spor af 
tekstiler er bevaret.

Sommer: I forbindelse med den undervandsarkæ- 
ologiske undersøgelse af bopladser fra ældre sten
alder ved Argusgrunden aflagde Per Smed Philipsen 
(Fredningsstyrelsens 5. kontor) besøg på museet.

20. august: Bjarne Olander, Geodætisk Institut, 
vedr. korrektur til kortblad 1511 IV SV. Iagttagelser 
gjort under berejsningen.

30. november: Anders Fischer undersøgte materi
ale vedr. Argusgrunden. x

Lån
Fotos og roeredskaber er udlånt til Sukkerfabriken 
Nykøbing i anledning af virksomhedens 100-års ju
bilæum i januar.

Et chatol er deponeret på Rørbæk Alderdoms
hjem i Sakskøbing.

Til Lokalhistorisk Arkiv, Maribo, er udlånt Mari
bo-filmen.

Oldsager fra Argusgrunden er med publicering for 
øje udlånt til Anders Fischer, Fredningsstyrelsen.

Til vandrekasser om ældre og yngre stenalder, der 
skal distribueres via Amtscentralen, er der gjort for
beredelse til kopiering af oldsager, som ikke tåler at 
medsendes i original.

Publikationer
Museets egne. Årsskriftet 1984 udkom i december: 
Lolland-Falsters Kunstmuseum, 10 års erhvervelser, 
nekrolog over Anker Jørgensen, årsberetning 1983 
samt regnskaber.

Undervisningsmateriale (dias-serie og teksthæfte) 
om de gamle og omsorgen for de ældre gennem ti
derne er udarbejdet i forbindelse med udstillingspro- 
jektet om dette tema.

En oversigt over museets undervisningsmaterialer.
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Også i år er fremstillet en reklame for sommerens 
folkedans på Frilandsmuseet.

En turistfolder om de tilbud, museerne i Maribo 
havde i sommeren 1984.

Genoptryk. Teksthæfte til dias-serien: »Legetøj«. 
»Urtehaven«, orientering om Frilandsmuseets ur

tehave.
Billetter til hovedmuseet.
»Skoleposen«.
Den danske udgave af vejledningen til polakud

stillingen.
Farvepostkortet »Falstergårdens sydvestgavl«.
24.884 har besøgt museerne, heraf 16.954 Fri

landsmuseet. Der er ikke tal på, hvor mange besø
gende der har set vandreudstillingerne. I foredrags
arrangementer har deltaget 4.857.

Andre publikationer
Else-Marie Boyhus: Sukkerfabriken Nykøbing 1884- 
1984. 140 sider. Redaktion og hovedparten af tek
sten.

Anmeldelser i Folk og Kultur 1984 af Richard Wil- 
lerslev: Den svenske indvandring til Danmark; og af 
Bent Østergaard: Indvandrernes Danmarkshistorie.

Artikel om UNESCO-håndbog i internationale 
regler for den kulturelle arv. Museumsmagasinet 28, 
1984, og Svenska Museer nr. 3, 1984.

Fremtidens bolig. Artikel om UNESCOs arkitekt
konkurrence. UNESCO-Nyt nr. 3/4, 1984.

Kun UNESCO kan redde verdens kulturarv. Tids
skriftet Udvikling nr. 6, 1984, Danida.

Livets aldre. Brøderupbogen, 1984.
Udarbejdet de internationale afsnit til kulturvær

diudvalgets betænkning. Udkommer 1985.
Redigeret Lolland-Falsters Folketidendes julekon

kurrence.
Sammen med Ove H. Nielsen udarbejdet forlæg 

til bærepose til FDB om lokomobilet og sukkerroe
dyrkningen.

Karen Løkkegaard Poulsen: Eriksvolde - et mili
tært anlæg fra middelalderen. Østofte sogns beboer
blad, oktober 1984.

Arkæologi og motorvej. Artikel til Farø-festskrif- 
tet. Udkommer maj 1985.

Museets årsberetning 1983.
Ove H. Nielsen: Skolebiblioteket og lokalhistorie. 

Artikel i Skolebiblioteket nr. 4, udk. 4. maj.
Vandreudstillingen De Gamle, artikel i Folkesko

len, 12. januar.
Anna og Aleks. Om polakkernes forhold. Artikel 

i Udkig nr. 2, juni (temahæftet: Arbejde Søges).
Hvorfor råber de efter mig? Faction bog om po

lakkerne, på Munksgårds Forlag, 1984.

Radio og TV
Else-Marie Boyhus: 30. januar, et indslag i regional
radioen om Sukkerfabriken Nykøbings historie.

Medvirkede med et indslag om beskyttelse af dan
ske kulturværdier i TV-programmet »Kultur på ud
salg«; det var produceret af Frode Munksgård.

12. juli indslag om Maribo i regionalradioens 
sommermagasin.

29. oktober sammen med Ove H. Nielsen medvir
ken i TV-udsendelsen »Gammel og ung skal vi mø
des«. Producent Helge Aamand.

18. december medvirkede i ZDF-programmet 
»Fünf nach Zehn« - to timers direkte debat om kul
turskatte fra 3. verden.

Ove H. Nielsen: 16. og 17. august optagelser til 
TV-udsendelsen som omtalt under Else-Marie Boy
hus 29. oktober - genudsendt 1. november.

11. august radiooptagelse til »Ung, gammel...«, 
udsendt 1. november.

25. september regionaludsendelse om bogen: 
»Hvorfor råber de efter mig?«

Foredrag og kursusvirksomhed
Else-Marie Boyhus: 10. januar: Landbrugets kvin
der. Innerwheel, Lolland-Falster region. - 1. februar: 
Malkepiger, roepiger og landarbejderkoner. Om de 
kvinder, der ikke fik foden på egen jord. Landbru
gets kulturfonds konference på Hindsgavl om kvin
der og kultur på landet. - 8. februar: Provinsen og 
den store verden. Lollands Højskole. - 20. februar: 
Madens kulturhistorie. Foreningen til fremme af 
mad- og serveringskunsten, Aalborg. - 12. marts: 
Nord-syd konflikten og kulturarven. De historiestu
derende ved Københavns Universitet. - 19. marts: 
Tilbageføring af kulturværdier og ulovlig handel 
med kultur. Dansk ICOM. - 29. marts: Indledte en 
debat om »return of cultural property« som led i ar
rangementet »mötesplats Afrika« og den svenske 
museivecka; Kulturhuset i Stockholm. - 5. april: 
Sammen med Ove H. Nielsen om museer og under
visning. Ved amtskommunens U og K forvaltnings
møde for skoledirektører og de ledende skoleinspek
tører i amtet. - 29. april: Omvisning på museet og i 
domkirken for Sukkerfabriken Nykøbings kunst- og 
kulturforening. - 2. maj: Danmarks køkkenkrønni- 
ke; køkkenets og kogekunstens historie 1945-84. De 
fynske landboforeningers husholdningsudvalgs hus
moderdag i Odense. - 7. maj: Landbrugets historie. 
Rødkilde Højskole. - 17. juni: Landbrugslandet - er 
det en værdi, vi er ved at miste? Møllebankestævnet, 
Nr. Vedby; arrangeret af de falsterske folkeuniversi
teter og Lolland-Falsters historiske Samfund. - 24. 
juni: Madens kulturhistorie. Kulinarisk Sommerhøj
skole på slagteriskolen i Roskilde. - 6. juli: Foredrag 
om køkkenets kulturhistorie på Krogerup Højskole. 
- 1. september: Danmarks Radios kunstforening om
vist i domkirken og på museet. - 19. september: Er
næringens historie for medarbejdere ved Statens 
Levnedsmiddelinstitut. - 25.-26. september: To fo
redrag ved Jyske landboforeningers husholdnings
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udvalgs årsmøde. 25.9. om roepiger. 26.9. landbo
kvinderne og kulturen. - 7. oktober: Askov Højsko
les efterårsmøde. Landbrugskultur - dansk kultur. -
7. november: Roepiger. Maribo Højskole. - 17.-18. 
november: Om arbejde og fritid. Debatoplæg og pa
neldeltager ved De danske gymnastik- og ungdoms
foreningers konference om arbejde og fritid. - 19. 
november: Roepiger. Folkeuniversitet i Egtved.

Ove H. Nielsen: 13. februar: Jernalder og tidlig 
middelalder på Sydlolland. Oplæg til emneuge på 
Holeby skole. - 24. februar: Lokalhistorie på skole
biblioteket. Dansk skolebibliotekarforenings konfe
rence på Skarrildhus. - 27. februar: Sukkerroer og 
arbejdskraften. Vester Ulslev Borgerforening. - 28. 
marts: Landsbyen. Oplæg til emnearbejde i 7. klasse 
i Våbensted skole. - 29. marts: Den nye læseplan og 
lokalhistorie. Kursus på Amtscentralen i Maribo for 
lærere. - 3. og 5. april: Omsorgen for de ældre gen
nem tiderne. Vesterled plejehjem, Rødby. - 5. april: 
Se under Else-Marie Boyhus. - 13. april: Omsorgen 
for de ældre gennem tiderne. Solgaven i Næstved. -
24. april: Museet og dets arbejde. Rotary, Rødby, 
med damer på besøg på museet og i Bangs Have. -
30. april: Den nye læseplan og lokalhistorie. Amts
centralen i Hillerød. - 14. maj: Bronzealderhøjene 
ved Søholt. Tur med Fuglse beboerforening. - 25. 
juli—3. august: Lærer på DKMs sommerkursus i 
»Publikumsservice og sikkerhed«. - 27. august: 
»Landsbyen omkring 1800«. Korskildeskolen, Brø- 
derup, 8.-10. klasse. - 1.-2. september: Indlæg om 
»Lokalhistorien i dag og i morgen«. Dansk historisk 
Fællesforenings årsmøde. - 3. september: »Børns 
vilkår og leg«. Østre skole, Nykøbing F. - 6. septem
ber: »Lokalhistorien hvorfor - hvordan?« Kursus 
for lærere på Amtscentralen i Maribo. - 24. septem
ber: »Lolland-Falster i ord og billeder«. Foredrag 
for amtscentral-medarbejdere fra hele landet. - 29. 
september: »De unges vilkår på landet«. Vestlol- 
lands folkeuniversitet aflagde besøg på Frilandsmu
seet. - 6. oktober: »Hvorfor og hvordan skal vi dyr
ke lokalhistorie?« Foredrag for Lolland-Falsters ar
kiver ved Lokalhistorisk dag. - 6. november: »Mu
seets arbejde«. Kappel menighedshus. - 14. novem
ber: Foredrag om oldtidsminder m.v. i Halskov 
Vænge for Næsgaard Landbrugsskole. - 16. novem
ber: Dias-foredrag og omvisning på museet over em
net polakker. For Polsk forening i Sakskøbing. - 20. 
november: »Om museets arbejde for lokalbefolk
ningen«. Maribo Højskole - holdt dels på museet, 
dels på højskolen. - 11. december: »Roearbejdere«. 
AOF, Nysted.

Karen Løkkegaard Poulsen: 7. marts: Arkæologi 
og anlægsarbejde. Dagcentret i Nykøbing. - 23. maj: 
Arkæologiske fund til lands og til vands. Nakskov 
sportsdykkerklub. Introduktion om arkæologisk ar

bejde, hvori også Birger Thomsen, Fredningsstyrel
sen, deltog med indlæg. - 19. august: Kulturhistori
ske levn fra oldtid og historisk tid ved Maribo Sø. 
Omvisning for Danmarks Naturfredningsforening, 
Maribo/Holeby. - 25. oktober: Kulturlandskabet 
fortæller historie. Fund fra oldtid og tidlig middel
alder. AOF, Rudbjerg. - 3.-4. november: Vært ved 
det feltkursus, som det forhistorisk arkæologiske 
hold ved Folkeuniversitetet i København afholdt på 
Lolland og Falster. - 3.-11. november: Turleder på 
Midt- og Nordlolland. Foredrag om museets arbejde 
før, nu og i fremtiden (incl. besøg på museet). - 4. 
november: Turleder til de lokaliteter, der blev ud
gravet i forbindelse med motorvejsanlægget på 
Nordfalster. - 12. november: »Hvad de arkæologi
ske levn fortæller om Birket sogns ældste historie«. 
Sognegården (Signe Stub) i Birket.

Jytte Varst: Vejledning af medlemmer fra Lokal
historisk Forening og Arkiv i Sakskøbing om be
handling af negativer og fotografier med museets ar
bejdsgange som udgangspunkt.

Møder og rejser
På lokalt plan: Else-Marie Boyhus: 6.-7. januar: Se
minar om kulturlivet i Storstrøms amtskommune, 
arrangeret af teaterforeningen i samarbejde med 
Voksenpædagogisk Center.

Karen Løkkegaard Poulsen: 30. januar: Amtsmu
seumsrådsmødet havde som hovedpunkt på dagsor
denen de arkæologiske ansvarsområder. I mødet 
deltog to repræsentanter for Statens Museumsnævn. 
- 24. august: Besøgt arkæologisk prøvegravning, 
som Fortidsmindekontoret foretog af en høj i Dok
torhaven, Sakskøbing. - September: Besøg aflagt 
ved Nationalmuseets udgravning i skaldynge fra jæ
gerstenalder ved Sparregård, Nørre Alslev kommu
ne.

Ove H. Nielsen: 12. april: Møde med AOF på Bin
dernæs vedr. SiDs sommerlejr i Rødby. - 26. okto
ber og 4. december: Møde hos skoledirektøren i Ma
ribo vedr. markeringen af 5. maj 1945. - 21. novem
ber: Møde med landboorganisationerne på Lolland- 
Falster vedr. markeringen af stavnsbåndets ophæ
velse i 1788. Indvalgt i lokalkomité.

Jan Hedal: 5. oktober: Besøg på Køge museum 
vedr. magasinindretning. - 25. oktober: Påbegyndt 
undervisning med henblik på erhvervelse af Nordisk 
sportsdykkerbevis. Maribo Sportsdykkerklub.

På landsplan: Else-Marie Boyhus: 9. februar: Mø
de om dannelse af en samarbejdskreds af museer 
omkring landbrug. - 15. juni: Deltog i åbningen 
af landbrugsmuseet på Melstedgård ved Gudhjem, 
Bornholm. - 26. juli—2. august: Deltog i DKMs mu
seumskursus på holdet om fredningsplanlægning. - 
27.-29. september: I danske museers interessegruppe 
vedr. landbrug i Vendsyssel. - Har endvidere som 
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formand for kulturministeriets udvalg vedr. beskyt
telse af kulturværdier i Danmark haft en række mø
der året igennem.

Karen Løkkegaard Poulsen: 6. marts: Møde ar
rangeret af rigsantikvarens arkæologiske sekretariat 
mellem østdanske arkæologer. Deltog med indlæg
get »Ler kontra sand - og de økonomiske konse
kvenser«. Om syv års udgravningserfaring på ler
jord. - 9. marts: Møde på fortidsmindekontoret i 
Fredningsstyrelsen for at aftale samarbejdet om ny- 
berejsningen. - 26. juli—3. august: Deltog i DKMs 
museumskursus, holdet om skriftlig formidling/gra- 
fisk kommunikation. - 14. september: Redaktions
møde på Motorvejsdirektoratet i København med 
henblik på udarbejdelse af festskrift i forbindelse 
med Farøbroernes åbning. - 3.-4. oktober: Arbejdet 
på Konserveringsanstalten for jordfund, National
museet, med at identificere museets jernoldsager fra 
våbengrave ved gennemlysning i røntgenapparat. - 
14. november: Møde på Fuglsø vedr. Det arkæologi
ske Nævns arbejde. - 14.-16. november: DKMs fag
lige orienteringsmøde i gruppen om middelalderar
kæologi.

Ove H. Nielsen: 4. og 20. januar, 2.-4. februar har 
der været møder i Undervisningsministeriets udvalg 
for faget historie. Fagudvalgets undervisningsvejled
ning blev udgivet 22. juni. - 30. januar: Møde med 
danske museumspædagoger i Roskilde. - 9.-10. fe
bruar og 24. maj: Møder i DKMs uddannelsesudvalg 
vedr. forberedelse af efteruddannelser for museums
folk. - 11.-13. maj: Deltog i konferencen på GI. 
Avernæs om lokalhistorie og arkiverne. Arrangeret 
af Dansk Historielærerforening. - 24.-25. septem
ber: Møde mellem museumspædagoger i Maribo. 
Arrangør. - 10. oktober: DKMs uddannelsesudvalgs 
møde i Nykøbing S. - 26. oktober og 7. december: 
Oplæg vedr. lyd-diasserie for Danmarks Lærerhøj
skole. - 27. oktober: Årsmøde i selskabet for Dansk 
skolehistorie og styrelsesmøde.

Jan Hedal: 23. marts: Deltog i Dansk konserva
torpersonales forenings kursus over emnet »Insekter 
som skadedyr«. - 23. november: Træbranchens Op
lysningsråds kursus i »Restaurering af trækonstruk
tioner« på Frilandsmuseet i København.

Udenlandsk sammenhæng: Else-Marie Boyhus:
28.-29. marts: Forhandlinger i Stockholm for kul
turministeriet om beskyttelseslovgivning for kultur
værdier. - 6.-8. juni: De nordiske UNESCO kom
missioners møde i Røros i Norge. - 15.-19. oktober: 
Møder i London om internationale kulturarvsspørgs
mål.

Bygninger
Kontorbygningen, Museumsgade 1, har fået under
strøget taget. Tagrum er isoleret, nye vinduer isat og 
malet. På 1. sal er gavlværelset istandsat til kontor
rum.

Magasiner
Til magasinet i laden er opstillet 27 m træreol. Taget 
på mejeriet er tjæret.

Museumsordning
Foranlediget af, at museet i 1. halvår 1984 som med
arbejder har haft fotograf, er der fremstillet billed- 
kopier til de kartotekskort, hvor de manglede. Nega
tivarkivet gennemgås for mangler. Samtidig skilles 
de negativer fra, som er af nitrat (brandfarlige). Ma
gasinordningen i laden er videreført.

Tekstilmagasinet er gennemgået. Nyregistrering af 
de unummererede tekstiler er foretaget.

Kaner og slæder er nyregistreret i forbindelse med 
projektets vedligeholdelsesarbejde hermed.

Administration /økonomi
Statens Humanistiske Forskningsråd har bevilget kr. 
40.000 til termoluminicens-datering af materiale fra 
bopladsen Stødstrup Mark.

6. september: Besøg af repræsentanter fra Det ar
kæologiske Nævn vedr. de arkæologiske ansvars
områder i Storstrøms amt. I december udtalte Sta
tens Museumsnævn sig i diskussionen om de arkæo
logiske ansvarsområder: Arbejdet foregår fortsat ef
ter de retningslinier, der er beskrevet i museernes 
langtidsplaner, d.v.s. at Stiftsmuseet skal varetage 
arbejdet på Lolland og Falster.

Museet har administrativt været Fortidsminde
kontoret behjælpelig ved den supplerende berejs
ning, kontoret foretager på Lolland.
Personale
Else-Marie Boyhus er medlem af Landbrugsrådets 
udvalg vedr. markeringen af 200-året for landbore
formerne i 1988. Ove Nielsen er indtrådt i komiteen 
for Lolland-Falster.

Fra 1. august er Else-Marie Boyhus indtrådt i re
daktionen af Højskolebladet.

Løst tilknyttede medarbejdere: 13. januar: Jytte 
Jensen ophørt (Frilandsmuseet m.v.) - 1. marts: An
ne-Marie Samuelsen antaget som kontorelev. § 42. - 
6. februar: Gorm Nicolaisen begyndt (fotograf), § 
97a, ophørt medio september. - 20. februar: Bente 
Andersen begyndt (kontorassistent), lov 277. Bente 
Andersen ophørt den 19. september. - 20. februar-
19. marts: Birgitte Korsager Andersen (cand. mag.), 
plovregistrering. - 2. april: Poul Bælum begyndt 
(snedker), lov 277, ophørt 1. november. - 7. maj: 
Lilli Ammentorp begyndt (Frilandsmuseet m.v.), lov 
277, ophørt den 7.december. - 14.maj: Edel Kristof
fersen begyndt (Frilandsmuseet m.v.), lov 277, op
hørt den 13. december. - 18. juni-30. juni: Henrik 
Jarl Hansen (mag. art., forhist. ark.), vikar p.gr. af 
nyberejsningen. - 7.-13. november: Mag. art. Lars 
Jørgen Rasmussen, udgravningen Klintehøj.

Else-Marie Boyhus. 
/ Karen Løkkegaard Poulsen.
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Traktormuseum på vej
Lolland-Falsters Traktormuseum er oprettet som en 
selvejende institution med en bestyrelse på 10 med
lemmer. Formand for bestyrelsen er gdr. Mogens 
Sommer, Byskov.

For at sikre økonomien og for at sikre, at så stor 
en kreds som mulig står bag museet, er der også dan
net en støtteforening. Støtteforeningen har nu 210 
medlemmer. Formand for støtteforeningen er gdr. 
Ole Kragh, Nørre Alslev.

Grundlaget for museet er den samling på ca. 50 
traktorer fra perioden 1920-60, som brødrene Knud 
og Bent Nielsen, Vester Kippinge, har overdraget til 
museet. Senere er samlingen tilført yderligere ca. 30 
traktorer.

Som depot for samlingen har Nykøbing F. byråd 
stillet en kostald på Kringelborg til rådighed for mu
seet. Kostalden er ca. 1.000 m2 stor, så her vil være 
plads til mange traktorer.

Ole Kragh.

Aalholm Automobil Museum 
og Slot
Når man ser borgen Aalholm rejse sig bag rørsøens 
sumpe, omkranset af Østersøen og Nysted Nor, er 
det ikke vanskeligt at forestille sig, at angribere i 
tidligere tider har haft uoverstigelige vanskeligheder 
med at indtage denne vogter af Østersøkysten. Lige 
fra vendernes hærgen i Valdemarernes tid, hansea- 
terne i middelalderen til nu, hvor moderne våben har 
overflødiggjort borgen som forsvarsværk.

Borgens lange historie afspejles i dens bygninger, 
som skiftende beboere fra lensmænd og enkedron
ninger til adelsmænd alle har sat deres mere eller 
mindre heldige præg på. Indendørs er det især de 
sidste hundrede års historie i møbler, malerier og de
korationer, man kan glæde sig over, en sjælden og 
spændende samling af fugle og sommerfugle, det 
pragtfulde slotskøkken (hvor røgen fra komfuret 
»løber vandret«, noget der kan synes en fysisk umu
lighed!) Her er charme og sågar det lille gys: våben
samlingen, kong Kristoffer Ils fangekælder, hvor 
han sad, før han i 1332 blev forgiftet, »hemmelig
heden« (tidligere tiders toilet), praktisk anbragt over 
voldgraven.

Borgens levedygtighed som bolig, nu under beteg
nelsen slot, viser sig vel især ved, at baron J. O. Ra- 
ben-Levetzau og baronesse Elizabeth bor på slottet 
som deres forgængere. De lader med glæde andre få 
del i, hvad bygninger og interiør kan fortælle nuti
den om tidligere tider, hvis man holder øjne og øren 
åbne.

Aalholm Automobil Museum vil være kendt af de 
fleste. Baron J. O. Raben-Levetzau har gennem en 
menneskealder pietetsfuldt restaureret gamle biler, 

og i fire store haller er udstillet en imponerende sam
ling af biler, der viser hele udviklingen på dette tek
niske område helt fra den første »ikke-hestetrukne« 
vogn. Der er en Daimler 1886 f.eks., og der er en 
Mercedes 600, der har tilhørt ldi Amin, Ugandas tid
ligere diktator, men også hele den mellemliggende 
tids vældige tekniske udvikling kan man her se af de 
ca. 200 udstillede biler. Fra den håndværksmæssigt 
fremstillede vogn, hvor materialer som messing, plys 
og træ var meget anvendte, til den samlebåndsfrem
stillede bil, vi kender i dag.

En gang i timen starter propellerne på en af Brdr. 
Wrights flyvemaskiner under taget i udstillingshal
len; rumtidens udvikling står i mini-modeller foran 
cafeteriet, og en kæmpe modeljernbane i usædvan
lig smukke landskaber med skiftende belysninger vil 
få selv den mest forvænte dreng og hans far til at 
måbe. En 105 år gammel salonvogn fra DSB står ved 
»Stubberup Station«, hvorfra også den lille damp
banes charmerende vogne kører gennem parken til 
Østersøen en gang i timen. Her kan man så bade og 
tage det næste tog hjem.

Der er nok at få tiden til at gå med på Aalholm, 
lige meget hvilket lune vejrguderne er i. Indendørs 
vil man efter lyst og interesser kunne få hele dagen 
til at gå. Skinner solen, vil de kulturhistoriske ople
velser kunne blandes med naturoplevelser af de bed
ste. Med sin placering lige ned til Østersøen vil man 
fra Aalholm finde fine bademuligheder - og er det 
for køligt, vil en spadseretur gennem park og slot
tets omegn være en uforglemmelig dejlig oplevelse: 
skønne gamle træer, et rigt dyreliv både i parken, 
rørsumpen og noret.

Både slot og museum er åbent for offentligheden 
hele sommeren. At Aalholm er et populært udflugts
mål ses af, at der sidste år var ca. 100.000 besøgen
de. Entréindtægten anvendes til at vedligeholde slot
tet og supplere veteranbilsamlingen, der er Nordeu
ropas største.

Kirsten Heise.

Motorcykel- og Radiomuseet
i Stubbekøbing
Museet har, alt taget i betragtning, haft en jævn god 
sæson. Forsæsonen svigtede en del. Den tyske radio
avis advarede mod at besøge Danmark under ben
zinstrejken, og det danske publikum sparede også på 
de dyre dråber. Generelt har der været en vis afmat
ning i turismen. Som årsag gisnes der på for høje 
priser og måske det dårlige vejr.

I foråret var arrangeret en udstilling i turistkonto
ret i Nykøbing F. Derefter, fra 28. maj og fjorten 
dage frem, i Handelsbankens vinduer på GI. Torv i 
København, hvor turistforeningen havde arrangeret 
en udstilling om Stubbekøbing. Her var museet re
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præsenteret med et par motorcykler samt motorer, 
lygter m.m. Også radioer og enkeltdele til disse var 
udstillet. I august måned blev udstillingen gentaget i 
Sparekassen SDS i Stubbekøbing.

Weekenden 17.-18. august afholdt Nimbusklub- 
ben et stort træf ved Amagerhuset i Sørup. Træffet 
sluttede om søndagen med en tur Østfalster rundt og 
endte ved museet. 168 maskiner af alle mulige år
gange deltog. Det var et stolt syn, da de ankom på 
én gang. Mange med sidevogne. En enkelt postcykel, 
også med sidevogn, og en ambulancecykel. 216 per
soner i museet på én gang, men så var der også fuldt 
hus.

Blandt »nyhederne« i år kan nævnes Standart Rex 
497 cc fra Standart Fahrzeugfabrik i Stuttgart. Stan
dart motorcyklerne var blandt de allerbedst byggede 
motorcykler mellem krigene.

To Douglas maskiner, henholdsvis 350 cc og 596 
cc Dixon model 1931. Den sidste opkaldt efter en i 
1920-1939 kendt engelsk motorsportsmand, Dixon, 
som bl.a. på Brooklandsbanen havde et næsten le
gendarisk ry.

BSA 350 cc fra 1967. Denne model kom først som 
civil udgave i 1963-64. Men i 1967 købte det danske 
forsvar 400 BSA militærmodeller til udskiftning af 
Nimbus-maskinerne.

I årets løb har museet modtaget mange radioer, 
pladespillere m.v. i flotte skabe og kabinetter. Man
ge af dem funktionsdygtige, bl.a. en Ferguson fra 
midten af trediverne med radio og med pladespiller, 
som kan klare op til otte pladesider med automatisk 
skift. Den bliver ofte demonstreret for publikum, 
som nyder at lytte til de gamle 78’ere, hvoraf vi har 
et righoldigt udvalg.

En anden »nyhed« er et af de første fjernsyn, 
fremstillet af Neutrofon endnu førend der var fabri
kation i Danmark. Det har rundt billedrør og blev 
kun fremstillet i tre eksemplarer, men aldrig sat i 
produktion. Altså en slags prototype.

Sæsonen i 1985, hvor Farøbroerne blev indviet, 
var museets niende. Vi imødeser nu spændt, om tra
fikken vil fare forbi på motorvejen, eller om broerne 
vil gavne egnen her turistmæssigt.

Bogøfærgens skæbne ligger også mange på sinde. 
En lukning vil blive hilst med beklagelse, har mange 
turister givet udtryk for.

Linda Løjmand.

Museet Falsters Minder
Beretningsåret 1984 blev på mange måder stærkt 
præget af en af museernes vigtigste opgaver - for
midlingen - bl.a. i form af særudstillinger, hvoraf 
én var så omfangsrig, at den nødvendiggjorde en in
terimistisk udvidelse af udstillingsarealet ved inddra
gelse af pakhuset i Slotsgade.

Indsamlinger og undersøgelser
En del af den aktive indsamling har sigtet på bjerg
ning af gammelt købmands- og kolonialhandelind
bo, varer, reklamer og skilte. Indsamlingen er fore
taget i samarbejde med »Foreningen af Handelsrej
sende og Repræsentanter i Lolland-Falsters Stift«.

Nationalmuseets vandreudstilling om cyklens ind
tog: »Frem på det rullende hjul« benyttedes som an
ledning til at efterlyse og indsamle lokalt materiale 
vedrørende dette så populære transportmiddel.

Året prægedes også af forberedelserne til 40-året 
for Danmarks befrielse, hvilket skete i samarbejde 
med de falsterske lokalhistoriske arkiver. Besættel
sestidens arkivalie- og genstandssamling er vokset, 
og oplysninger er indsamlet om den gamle samling. 
Men som i de foregående år skyldes en stor del af til
væksten den passive indsamling, d.v.s. gaver, der 
uopfordret er skænket til samlingen - ialt har godt 
175 personer i 1984 betænkt Falsters Minder.

Blandt de mere bemærkelsesværdige gaver skal 
nævnes firmaet Axel Hansens gamle hestetrukne 
glasvogn, hvorpå kasserne med de importerede glas
tavler transporteredes fra havnen i Nykøbing til la
geret. Endvidere lykkedes det at erhverve Helene 
Stranges lysbilledapparat med tilhørende lysbilleder, 
som hun i sin tid har turneret den halve klode rundt 
med.

J. P. Rasmussens Træskofabrik i Nørregade, Ny
købing, blev opmålt og gennem fotograferet af et 
hold arkitektstuderende fra Århus, inden maskiner 
og inventar flyttedes til Industrimuseet i Horsens. 
Udgifterne forbundet med dette arbejde dækkedes 
af et tilskud fra Træindustriarbejderforbundet.

I forbindelse med Fredningsstyrelsens undersøgel
se af stenalderbopladsen på Argusgrunden efterlyste 
museet tidligere fund fra denne undersøiske lokalitet 
og modtog bl.a. et øksehoved af hjortetak.

Området ved Fribrødreå-skibsværftet har Vikin
geskibshallen ladet gennemanalysere ved hjælp af 
boreprøver med henblik på planlægningen af de 
kommende års udgravninger.

Bevaring
En væsentlig opgave blandt museumsarbejdet er 
vedligeholdelsen af samlingen. Takket være muse
umsværkstedet - oprettet som amtskommunalt be
skæftigelsesprojekt - har det været muligt at gribe 
denne opgave an i langt større omfang og på en mere 
varieret måde, end museets egne arbejdsmæssige res
sourcer kunne tillade. Eksempelvis blev Falsters 
Minders repræsentative samling af cykler registre
ret, fotograferet, renset og konserveret af projektet, 
så cyklerne på en værdig måde kunne indgå i særud
stillingen »Frem på det rullende hjul«.
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Axel Hansens glas vogn i funktion: Kasserne med glas
tavlerne rulles op på vognen, hvor de med spindler 
fastgøres, hvorefter den landværts hestetrukne trans
port kan starte. Vognen er overdraget til Falsters Min
der. (Akvarel af Thorbjørn Skeel Ankersen).

Formidling, herunder særudstillinger
Formidling af museets samling og data udgør et ha
stigt voksende element i museets daglige arbejde - 
varierende fra mere uforpligtende henvendelser til 
forskeres anvendelse af samlingerne. Eksempelvis 
er Helene Strange-arkivet undersøgt af lektor ved 
Odense Universitet, I.-L. Hjordt Vetlesen, og kunst
historikeren Ellen Poulsen har registreret Jens Juel- 
maleriet.

Billedarkivet har også i 1984 leveret illustrationer 
til en del bøger og artikler ud over dem til uge- og 
dagspressen: Jubilæumsskrift for »Marielyst Grund
ejerforening 11.6. 1934-1984«; artikel i Lolland-Fal- 
sters historiske Samfunds årbog; publikationer til 
Farøbroernes indvielse samt til fællespublikationen 

(Sparekassen SDS, Kulturmindeforeningen og Fal
sters Minder) »Huse omkring en Kirke«.

Ved Venstres folketingsgruppes møde på Næsgård 
præsenteredes Nykøbings historie for den i en kort 
oversigt af Liselotte Mygh.

Endelig har Falsters Minder traditionen tro leveret 
beretning for det foregående år, henholdsvis til Sam
fundets årbog og amtets arkivskrift »Strømmen«.

Særudstillinger og foredrag er nogle af museets 
muligheder for på en systematisk og tematisk måde 
at repræsentere et sammenhængende stykke muse
umsformidling. I 1984 har Falsters Minder arrange
ret følgende udstillinger: Særudstillingen »Køb og 
salg - den handelsrejsende i 50 år« produceredes i 
samarbejde med Foreningen af Handelsrejsende og
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Et hjørne fra udstillingen »Frem på det rullende hjul«, 
hvori indgår nogle af Falsters Minders ældste cykler. 

Repræsentanter i Lolland-Falsters Stift, og den mar
kerede resultatet af en stort anlagt indsamlingskam
pagne. Udstillingen var opstillet fra 14. januar til 5. 
februar og var med til at understrege foreningens 50- 
års jubilæum.

Cyklens historie blev fortalt på Nationalmuseets 
vandreudstilling »Frem på det rullende hjul«. Et lo
kalt islæt bibragtes udstillingen i form af Falsters 
Minders egen til lejligheden istandsatte cykelsam
ling. Åbningen af udstillingen fandt sted med et cy
keloptog gennem Nykøbings centrum anført af cy
kelentusiasten Finn Wodschow på velocipede. Re
gionalradioen var på stedet og bragte et længere ind
slag i aftenens udsendelse. Udstillingen vistes fra 2.- 
10. oktober i pakhuset. Slotsgade 30, der var sat fo
reløbigt i stand til at fungere som ramme for et så
dant arrangement.

Som bidrag til efterårsferiens fremstød »Kulturen 
og Storstrømsfolket« præsenterede Falsters Minder 
Danmarks eneste cykelcirkus, »Cirkus Chang High« 
- til stor moro hos den talrige skare af såvel børn 
som voksne. Også her var Regionalradioen mødt op, 
og resultatet var så indbringende, at der var stof nok 
til et par morgenudsendelser.

Uden for museets egne rammer har Falsters Min
der bidraget med følgende: Lån af udvalgte genstan
de til at illustrere udstillingen »På sporet af vore 
aner« på Centralbiblioteket 17.9.-29.9.

Til Éskilstrup Plejehjems 75 års jubilæum den 28. 
september udlåntes indbo til at genskabe et værelse i 
fattiggården anno 1909.

Desuden er udlånt genstande til Stubbekøbing lo
kalhistoriske Arkivs udstilling og »Gammel jul i Ny

købing« i Nykøbinghallen 23.-26. november. Jule
vinduerne i Langgade blev i år meget smukt pyntet 
af kunstnerinden Anna-Lisa Reuter-Lorenzen med 
hendes egen julestads: »Jul i Moseby«.

Omvisninger
Igen i 1984 har både undervisningsinstitutioner og 
foreninger gjort flittigt brug af Falsters Minder - 
foruden de talrige skoleklasser. Fire hold fra Hånd- 
arbejdsskolen og seminariet har fået forevist studie
samling og udstilling af Birgit Schytt som kyndig 
vejleder. Børnehaveseminariet har fået demonstreret 
legetøjets historie samt Nykøbings byhistorie fulgt 
op af en by vandring. De falsterske lokalhistoriske 
arkiver og Slægtshistorisk forening for Storstrøms 
Amt har orienteret sig i arkivet og dets registrerings- 
og kartotekssystem bistået af bl.a. H. Dyhrfjeld og 
Britta Svendsen.

Derudover har adskillige foreninger fået vist ud
stillingen af Liselotte Mygh. Den 31. oktober aflagde 
den finske undervisningsminister og frue besøg led
saget rundt i udstillingen af H. Dyhrfjeld.

Også i år deltog museet i Børneferieudvalgets akti
viteter, varetaget af Per Aaby.

Foredrag
En talrig og varieret gruppe engageres af Kulturmin
deforeningens og Falsters Minders fælles foredrags
række - i 1984 deltog godt og vel 500 personer.

Som optakt til udstillingen »Frem på det rullende 
hjul« holdt cykeleksperten F. Wodschow et lysbilled- 
foredrag om cyklens historie. I øvrigt havde fore
dragsrækken følgende sammensætning:

6.2. : Antikvitetshandler Jens Larsen: »Messing
tøj«.

6.3. : Gårdejer Ernst Hemmingsen: »Slægtshisto
rie - om privilegiet at være født på landet«.

2.10. : Cykeleksperten Finn Wodschow: »Frem på
det rullende hjul«.

6.11. : Overinspektør Holger Rasmussen, National
museet: »Dansk tin og tinstempler«.

3.12. : Dr. phil. Anders Monrad Møller: »Pibema
gere i Stubbekøbing«.

Derudover har Liselotte Mygh holdt følgende fore
drag:
23.1. : »Helene Strange« for Gundslev Hushold

ningskreds.
8.2.: »Falster til Søs« for Stubbekøbing Ældre

klub.
15.2. : »Falster til Søs« for OK Klubben i Horbelev.
19.3. : »Helene Strange« for Kirkens Østerbro-klub.
21.3. : »Tøm Kommodeskuffen« for Maglebrænde

Beboerforening.
26.4. : »Nykøbing Slot« for Efterlønsklubben, Ny

købing F.
22.8.: »Falster til Søs« for Nr. Alslev Rotary.
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Hjørnet Langgade/Færgestræde omkring 1890. Byg
ningen til venstre er Kragsnapps Hus, så kaldet efter 
husets daværende ejer. Det er denne facade, der er 
model for bygningens igangværende restaurering. Be
mærk, at Czarens Hus dengang var overkalket.

6.10. »På kryds og tværs af Guldborgsund«. Lo
kalhistorisk dag - arrangeret af Historisk 
Samfund i Forsamlingsgården i Toreby.

Personale, kurser og møder
Ud over den lille stab af fastansatte har et stort antal 
personer været involveret i og har bidraget til muse
umsarbejdet, dels som midlertidigt ansatte (langtids
ledige og ungdomsarbejdsløse), dels som ulønnet fri
villige. Således kunne Birgit Schytt og H. Dyhrfjeld 
fejre deres 25-års jubilæum ved Falsters Minder i 
form af en studietur til museet i Burg.

Kontorassistent Britta Svendsen deltog i DKMs 
sommerkursus på holdet om arkiveringsregistrering.

På Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde i 
København var Falsters Minder repræsenteret ved 
Birgit Schytt.

Der har været afholdt to amtsmuseumsrådsmøder 
i løbet af året under P. Drachmanns formandskab. 
H. Dyhrfjeld, Britta Svendsen og Poul Petersen del
tog i amtets lokalhistoriske arkivers årsmøde på 
VUC.

Med henblik på at få etableret et traktormuseum 
indbød Nørre Alslev kommune blandt mange andre 
formanden for amtsmuseumsrådet, P. Drachmann, 
og Liselotte Mygh, begge indtrådte i den komité, der 
nedsattes til at prøve at udføre ideen i praksis. Inden 
årets udgang var der oprettet en støttekreds og udar
bejdet vedtægter for denne samt for den selvejende 
institution Lolland-Falsters Traktormuseum.

Ved Falsters Turistforenings 75-års jubilæum den 
12. marts overraktes »Turistbjørnen« til Liselotte 
Mygh.
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Bygninger
Langgade/Færgestræde: Takket være tilstrækkelige 
ekstraordinære tilskud til at iværksætte 1. fase af re
staureringen af Kragsnapps Hus kunne håndværker
ne gå i gang i løbet af efteråret. Ved husets »afklæd
ning« afsløredes den smukt udskårne, men temmelig 
medtagne overgangsrem. Restaureringen af denne 
forsinkede arbejdet, så det ikke var muligt at gøre 
facaden færdig inden frosten. Arbejdet vil blive af
sluttet i forbindelse med påbegyndelsen af 2. fase, 
gårdsiden, hvortil der i 1984 bevilgedes et ekstra
ordinært tilskud fra Nykøbing F. kommune på kr. 
425.000,-.

Falsters Minder fik i løbet af 1984 mulighed for at 
beskæftige en elektriker, der bl.a. har gennemgået 
alle de gamle installationer.

Frisegade: En del af museumsprojektets opgave er 
indretningen af et passende museumsmagasin i det 
bageste magasin. Væggene er kalket og reoler ind
passet til bjælkekonstruktionens moduler. Elektri
keren har installeret lys på en mørkelagt etage. Går
dens delvis opgravede og ufuldstændige brolægning 
er under reparering i samarbejde med det fælles
kommunale projekt i Strandgade. Til arbejdet har 
havnevæsenet skænket de gamle granitbrohamre fra 

sydhavnens kaj; brohamrene er nu nedlagt som træ
desten mellem gårdens brolægning.

Slotsgade: Med henblik på anvendelse af kornma
gasinets stueetage til særudstillingen »Frem på det 
rullende hjul« blev denne under Asger Bondes le
delse foreløbigt istandsat indvendigt. Afslutningsvis 
installeredes en rimelig god udstillingsbelysning i 
form af projektører.

Særlige tilskud
Ud over de allerede nævnte ekstraordinære tilskud 
er Falsters Minder en række virksomheder, fonde og 
myndigheder tak skyldig for iværksættelse af pro
jekter, der ellers ikke havde ladet sig realisere. Til 
bygningsrestaurering har følgende ydet tilskud: Køb- 
stædernes Brandsocietet, Forenede Kreditforeninger, 
Dansk Trælastkompgani, E. Nobel, Raaco, Aim. 
Brand, A. Henriksen-B. Hejlesen, Fonden til Fæd
relandets Vel, Kulturmindefonden, Storstrøms amts
kommune, Nykøbing, Nørre Alslev, Stubbekøbing 
og Sydfalster kommuner.

Desuden er der ydet tilskud fra amtsmuseumsrå
dets rådighedssum til forskellige øremærkede pro
jekter.

Liselotte Mygh.
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Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver

Stubbekøbing kommunes 
lokalhistoriske Arkiv
Stubbekøbing lokalhistoriske Arkiv, som dækker 
hele kommunen, har igen i 1984-85 haft en meget 
aktiv periode.

1. februar i år fik arkivet tilknyttet en langtidsle
dig i syv måneder, og her valgte vi at få opfyldt et 
længe næret ønske om at få et stikordsregister opret
tet, således at alle arkivets arkivalier nu er lette at 
finde frem. Vedkommende har gjort et stort stykke 
arbejde med udskrivning af ca. 12.000 kartotekskort, 
således at vi har flere indgange til hvert arkivalie. På 
den måde kan arkivet virkelig bruges til glæde for al
le vores besøgende og os selv.

Arbejdsgruppen på 15 personer omkring arkivet 
har arbejdet ihærdigt med mange opgaver, bl.a. ind
samling til en udstilling på Falsters Minder om be
sættelses- og befrielsestiden på Falster.

Den 1. oktober 1985 udkom vort årsskrift 1985, 
det tredie i rækken, denne gang på ca. 100 sider, rigt 
illustreret med mange gamle fotografier udlånt fra 
arkivet samt en række artikler fra hele kommunen 
med speciel henblik på besættelsen og befrielsen i 
anledning af 40-års dagen. Det forhandles på biblio- 
teket/bogbussen og koster 35,- kr.

Den 14. oktober har lokalhistorisk arkiv en udstil
ling på vort bibliotek; den løber året ud og omhand
ler »Stubbekøbing før og nu«, idet der er udvalgt en 
række gamle fotografier fra arkivet og derpå taget 
nøjagtigt det samme motiv i dag, så man kan følge 
den enorme forandring, der er sket. Der bliver ca. 
150 fotografier, og efter at have været vist på biblio
teket i 2 Vi måned skal udstillingen videre til Horbe- 
lev og måske andre steder i kommunen.

Arkivet har et godt og udbytterigt samarbejde med 
den for knap to år siden oprettede: Lokalhistoriske 
Forening for Stubbekøbing Kommune, som bl.a. 
har skænket arkivet kirkebogskopier fra Stubbekø
bing, Aastrup og Horbelev, og flere vil følge, og 
sammen har vi en del arrangementer gennem vinte
ren. Foreningen har over 100 medlemmer og har 
øget interessen for lokalhistorie og gavnet indsam
lingerne til arkivet.

Arkivet har fortsat kun åbent for publikum: Hver 
onsdag mellem kl. 10-14, og adressen er: Biblioteket, 
-Dosseringen 3, 4850 Stubbekøbing, tlf. 84 15 29. Ar
kivleder: Erik Mahnfeldt.

Erik Mahnfeldt.

Fejø lokalhistoriske Arkiv
startede i 1979 under ledelse af skoleinspektør M. 
Hummelmose. Vi startede i et lille lokale i en nedlagt 
lærerindebolig, men snart voksede samlingen ud af 
rammerne. Ideen til et ø-museum opstod, da arkivet 
foruden arkivalier også modtog gamle redskaber, 
bøger m.m. fra øens befolkning. Vi fik et større lo
kale under skolens ene fløj med et stort, bredt gang
areal. Dette blev til vort ø-museum, og det er i 1985 
udvidet med selvstændig indgang samt et ekstra lo
kale, da tilgangen af museumsgenstande har været 
stor.

Museets hovedattraktion, som er erhvervet ved 
støtte gennem fonde og Storstrøms amt, er en nøjag
tig kopi af det berømte Fejø-bæger, som i original 
findes på Nationalmuseets bronzealdersamling. Ko
pier af bægeret findes i forvejen på British Museum, 
London, og Historisches Museum i Berlin, så støbe
formen fandtes stadig.

Vi har endvidere fået fotokopier af kirkebøgerne 
1812-1891, som findes i Landsarkivet.

Museet har i 1985 været åbent lørdage i juni-juli- 
august mellem kl. 14-17. Leder af museet er Richard 
Jensen.

Anne Lise Kuld.

Tingsted sogns lokalhistoriske Arkiv
Tingsted sogns lokalhistoriske Arkiv blev stiftet den
11. marts 1984 på Tingsted skole. På samme skole 
fik vi ret hurtigt stillet en nedlagt lærerbolig til rå
dighed, som den meget aktive og frivillige arbejds
gruppe satte i god stand. Forinden dette havde grup
pen søgt bistand hos bl.a. Idestrup lokalhistoriske 
Arkiv og hos Lokalhistorisk Arkiv for Nørre Alslev 
Kommune, hvor vi fik mange gode råd.

Den 30. juni 1984 kunne vi holde indvielse med det 
prægtige guldhalssmykke, fundet på Borremosen i 
1937. Vi synes selv, indvielsen var en succes. Arkiva
lierne var da allerede begyndt at indkomme. Deref
ter kom registreringen, og til den fik vi god hjælp 
på et kursus i Stokkemarke, afholdt af Sammenslut
ningen af lokalhistoriske arkiver i Storstrøms Amt. 
Vi deltog med fire personer med meget udbytte.

Vinteren 1984-85 gik med registrering, arkivering 
og åbent hus den anden mandag i hver måned kl. 
18.30-21.00. Om tirsdagen havde vi - og fortsætter i 
den kommende vinter - kursus i gotisk skriftlæsning 
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med 10-12 deltagere. I julemåneden havde vi udstil
ling med gamle julekort og i tiden omkring 5. maj en 
udstilling om besættelsestiden.

I årets løb har vi på Tingsted Plejehjem og i pri
vate hjem lavet to lydbåndsoptagelser med ældre 
mennesker i sognet - en aktivitet, jeg synes er værdi
fuld. Kopier af Tingsted sogns kirkebøger har vi an
skaffet, og de er i øjeblikket til indbinding. En næ
sten fuldstændig fortegnelse over gårdene i Øverup 
og Tåderup er snart klar. Endvidere har vi udlånt 
materiale til en historisk aften i Kraghave Grund
ejerforening.

I juni var arkivet på herregårdsbesøg på GI. Kirsti- 
neberg, hvor godsejer Anders Hillerup fortalte le
vende om godsets historie og familien Hillerup. I 
september var vi inviteret af Kraghave Grundejer
forening til besøg på Pandebjerg gods hos godsejer 
Anne D.Tesdorpf Castenschiold, hvor hendes mand, 
Ivar Castenschiold, berettede om familien Tesdorpf 
og godsets historie.

Arkivet deltager i møde med forstander Paul 
Storch, Nykøbing F., som taler om den navnkundige 
pastor J. C. Lindberg. Mødet holdes i Tåderup 
(Tingsted) præstegård, hvor Lindberg virkede i 
1840’rne.

Resten af året har vi en udstilling af gamle og nye 
billeder fra Kraghave by.

Også i år deltager vi med to personer i SLAs 
landsmøde og generalforsamling for at lære noget 
mere.

Vort område er ikke særlig stort (ca. 3.000 indbyg
gere), men alligevel er arkivets medlemstal på de 1 Vi 
år siden stiftelsen oppe på 135.

Sluttelig synes jeg, det er imponerende, hvad der 
ydes på frivillig basis.

Gøsta Jonasson.

Lokalhistorisk Arkiv for 
Nørre Alslev kommune
»De mørke fugle fløj 

ved gry med motorstøj 
i eskadriller over byens tage. 
Da så vi og forstod - 
det gik til hjertets rod - 
at vi fik trældoms bitre brød at smage.« 

Otto Gelsted.
Den stemning og de følelser, som Otto Gelsted ud
trykker i digtet, tegner et situationsbillede af den 9. 
april 1940, der aldrig slipper sit tag i de generationer, 
som oplevede Danmarks besættelse. Mens krigsbørn 
og efterfølgende generationer i modsætning hertil 
oplever begivenheden som historie, idet disse ifølge 
sagens natur altid vil mangle den dimension at have 
følt oplevelsen på egen krop. Det er givetvis derfor, 
at markeringen af 40-året for Danmarks befrielse i 

højere grad kom til at bære præg af en historisk 
mindestund end en stemningsladet højtid.

En følgevirkning heraf er, at man lades tilbage 
med det indtryk, at det har været magtpåliggende 
for modstandsbevægelsen fra dengang at videregive 
en historisk sandhed om, at nok kæmpede alle i 
modstandsbevægelsen for det samme mål - et frit 
Danmark - men, at der, mens modstandskampen 
stod på, var interne stridigheder om målsætningen 
efter befrielsen. Lykkeligvis endte striden med, at 
befrielsen åbnede op til et frit og uafhængigt Dan
mark. Set på den baggrund er det vigtigt at under
strege, at historiske dokumenter fra den tid bør til
flyde arkiverne, så eftertiden ikke bliver henvist til 
at fremmane et fortegnet billede af virkeligheden fra 
dengang.

I kraft af markeringen af 40-året for Danmarks 
befrielse har arkiverne dog modtaget noget materiale 
fra besættelsestiden, men der findes utvivlsomt me
get mere. Arkivernes mangel på materiale fra besæt
telsesårene var i øvrigt årsag til, at de falsterske arki
ver besluttede sig til i fællesskab at indsamle mate
riale til en udstilling, der kunne belyse dagligdagen 
på Falster i tiden fra 9. april 1940 til 5. maj 1945. 
Falsters Minder dannede rammen om udstillingen og 
trak det store læs, men vi trak alle på samme ham
mel og har kun lutter lovord at udtrykke om samar
bejdet. Else Andersen og Lise Skafte stod for trakte
mentet ved udstillingen og serverede erstatningskaffe 
og linser fremstillet af kartofler. Et godt initiativ, 
som blev rost i høje toner. For at håndgribeliggøre 
et minde fra besættelsestiden havde Else Andersen 
fremstillet et yndet demonstrationsmærke: 9 øre i 4 
kobbermønter - datoen 9/4 i flere eksemplarer. Ef
ter en i forvejen fastlagt plan blev disse mærker ud
delt. Et pudsigt og godt påfund.

Fra 4.-5. maj-festlighederne vendes blikket atter 
mod lokalarkivet. I efterårsperioden holdt Chr. Lisse 
på Nørre Alslev Bibliotek et foredrag om »falsterske 
dialekter«. En del fra lokalsamfundet fik her lej
lighed til at friske dialekten op. I øvrigt har arkivet 
gennem denne aktivitet opfyldt det sidste af pro
grampunkterne, som blev offentliggjort, da arkivet 
startede.

Endvidere markerede arkivet Guldborgbroens 50- 
års jubilæum med en udstilling i arkivets egne loka
ler. På selve dagen den 6. oktober holdtes foredrag 
af Albert Rasmussen, Guldborg, og Thyge Rasmus
sen, Alstrup. Et spændende og interessant stykke 
brohistorie blev her fortalt.

Anders Knudsen har henvendt sig til arkivet for at 
finde frem til billedmateriale, der kunne tjene som 
illustrationer til bogen: »Farø-broerne fra top til 
tå«. Anders Knudsen har i sit værk anvendt en del af 
det udvalgte materiale.

I vinter blev jeg inviteret til et foredrag i luftmelde- 
korpsets afdeling på Nordfalster. Foredragsholderen 
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var kaptajn Steen Jensen, Nykøbing F., der fortalte 
om korpsets historie. Han har i øvrigt skrevet en bog 
om emnet, som endnu ikke er udgivet.

Den største begivenhed i arkivets korte historie 
fandt sted den 11. april 1985, da formanden for an
delsselskabet Børge Holm i byrådssalen på rådhuset 
overrakte arkivet en check på 33.600 kr. Arkivet føl
te ved den lejlighed, at det både fik et skulderklap og 
en livsforsikring.

I juni måned afvikledes den årlige udflugt. Turen 
gik i år til Femø, hvor arkivleder Herluf Sørensen 
fortalte om øen og arkivarbejdet her. En strålende 
tur, som alle var glade for.

I juli måned modtog arkivet en hilsen fra Narna 
Hoffmann, som inden udvandringen til Sydamerika 
- Brasilien - i 1930 boede i Nørre Alslev. Hendes fa
ster Elise og onkel Rudolf boede på »Bakkegården«. 
I arkivet fandt jeg tre gamle postkort fra tiden før 
1930 med motiver fra Nr. Alslev Station og »Bakke- 
gaarden«; disse lod jeg fotokopiere og sendte kopi
erne til Narna.

I slutningen af august var arkivet vært for Sam
menslutningen af arkiver i Storstrøms Amt. I den 
anledning besøgtes Kippinge kirke og Vålse Vig for 
til slut at ende i arkivet, hvor der blev rig lejlighed til 
en snak og udveksling af erfaringer med arkivarbej
det. Vi håber stadig på god vind og arbejder trøstigt 
videre for at pleje arkivet på bedste vis.

I øvrigt er årsskrift 1986 gået i trykken.
Niels Frost.

Femø lokalhistoriske Arkiv
Efter at arkiverne under Ravnsborg kommune i 1984 
fik besked på, at alt fra de gamle kommuner skulle 
afleveres til Landsarkivet i København, har Ravns
borg kommune i år stillet et beløb til rådighed til ar
kiverne til indkøb af læseapparater til micro-fiche, 
så arkiverne kan få mikrokort over gamle protokol
ler, som kom ind på Landsarkivet.

I år var det Femøs tur til at holde årsmødet for ar
kiverne under Ravnsborg kommune, og vi kunne 
glæde os over at kunne samle ikke mindre end 107 
deltagere fra Ravnsborg, Fejø og Femø. Med fra 
Ravnsborg var borgmester Poul R. Jønck.

I sommer havde vi besøg af Nørre Alslev arkiv.
LAS A bød den 7. oktober på et besøg i Det kgl. 

Bibliotek, hvor alle otte arkivmedarbejdere fra Femø 
arkiv deltog.

Herluf Sørensen.

Krumsøarkivet
Krumsøarkivets område er de tre sogne Øster Ulslev, 
Vester Ulslev og Godsted, der udgør den vestlige del 
af Nysted kommune.

Arkivet, der er en selvejende institution, blev åb
net i september 1983 og startede med to små skabs- 
sektioner i et lagerrum på Krumsøskolen. Arkivet 
modtog i 1983 ca. 90 indleveringer og i 1984 ca. 80. 
Skrivemaskiner og andet kontormateriale er anskaf
fet, og fotokopier af kirkebøgerne 1815-91 fra de tre 
sogne er indkøbt og står til rådighed for de besøgen
de. Flere fotoudstillinger har været vist, og arkivet 
har medvirket ved udarbejdelsen af bogen »Huse i 
Vester Ulslev Sogn« og ved udstillingen i Nysted i 
anledning af købstadens 575 års jubilæum. Arkivet 
har udgivet årsskrift 1984 og årsskrift 1985 og har 
planer om at fortsætte med udsendelse af årsskrifter.

I 1985 er en tidligere lærerbolig inddraget til brug 
for Krumsøskolen. Her har arkivet fået to små væ
relser stillet til rådighed. Arkivets lokaleforhold er 
dermed blevet betydeligt forbedret, uden at arkivet 
ved flytningen har mistet den værdifulde tilknytning 
til skolen.

Fotoudstyr og et brandsikkert rum er arkivets næ
ste store ønsker.

Der er et udmærket samarbejde med Nysted lo
kalhistoriske Arkiv, der dækker den øvrige del af 
kommunen.

Arkivet har åbent den første og den tredje man
dag i hver måned kl. 17-19. Adressen er: Krumsø
vej 8, 4894 Øster Ulslev.

Hans Andersen.

Sakskøbing kommunes 
lokalhistoriske Arkiv
Igen i 1985 kan vi i Sakskøbing-arkivet se tilbage på 
et godt og aktivt år med mange indleveringer. Lidt 
færre til arkivfondene end året før. Til gengæld nå
ede vi at få et »efterslæb« på ca. 30 arkivalier bragt 
på plads.

Hvad der skortede på indleveringer af arkivfon
de, blev rigeligt opvejet af tilgang af billedmateriale, 
hvoraf meget har stor lokalhistorisk værdi. Herun
der et stort antal fotos fra besættelsestiden af perso
ner i modstandsbevægelsen. Størsteparten er lånt af 
frihedskæmpere til affotografering og blev anvendt 
ved en udstilling om besættelsestiden.

De mere end 200 billeder, vi har modtaget i årets 
løb, er registreret efter det nye system, der giver 
gode betingelser for at opbevare original-billederne i 
lukket arkiv uden alt for store udgifter.

Ud over modtagne billeder har vi registreret 780 
topografiske fotos, som er anbragt i hængemapper i 
alfabetisk orden og efter gade- og vejnavne, hvoraf 
Sakskøbing kommune har 175. En stor del af disse 
billeder var indsamlet på biblioteket, inden arkivet 
blev oprettet i 1978.

Af andre aktiviteter kan nævnes det opsøgende 
arbejde, som vi i år har forstærket, og der er opnået 
gode resultater.
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Årets vel nok største begivenhed fandt sted ved 
årsskiftet, hvor vi for anden gang har gennemført en 
flytning af arkivet. Denne gang fra rådhuset til det 
nedlagte sygehus. Det har været et kæmpearbejde, 
men vi har fået mere plads og bedre arbejdsbetingel
ser. Af specielle faciliteter kan vi glæde os over, at vi 
har fået en stor brandsikker boks og et mørkekam
mer til fotoarbejde.

Besøgstallet har sat rekord med 225 besøgende, 
hvoraf mere end halvdelen har været slægtsforskere.

Lokalerne i det nye arkiv ligger i stueetagen med 
indgang fra Lunden. Besøgstiden er som hidtil hver 
torsdag kl. 15-18.

Svend Jørgensen.

Tre arkiver på Sydfalster
Sydfalster kommune har nu tre selvstændige lokal
historiske arkiver (med fælles ledelse), som dækker 
de tre gamle sogne.

Idestrup lokalhistoriske Arkiv: Idestrup Bibliotek 
(Krogløvskolen), 4872 Idestrup, telf. 84 85 25 eller 
84 80 46. Åbent 1. og 3. tirsdag kl. 18.30-20.00.

Væggerløse sogns lokalhistoriske Arkiv: Vægger- 
løse Bibliotek, Stoubyvej 3, 4873 Væggerløse, telf. 
87 72 84. Åbent 2. og 4. tirsdag kl. 18.00-20.00.

Arkivet for Skelby-Gedesby-Gedser: Gedser Bib
liotek, Skolegade 2, 4874 Gedser, telf. 87 92 84 eller 
87 90 31.

Elsebeth Hornstrup, 
Væggerløse Bibliotek.

Lokalhistorisk Arkiv i Rødby
Nu er det ved at være spændende, for der er ved at 
være sammenhæng i både indsamlingen af arkivalier 
og i det indsamlede. De mål, arkivet har sat sig for 
et år siden, er indfriet. I hvert fald hvad arbejdet 
angår.

Den væsentligste aflevering, vi har fået i årets løb, 
er en del billeder fra Hotel Rødby fra omkring 1890- 
1910 samt opgørelse, verserende sager og regninger 
fra ombygningen af hotellet. Den aflevering blev der 
holdt udstilling på i Den Danske Bank, og senere 
flyttedes den til Vesterled.

Der er i årets løb kommet en del foreningsproto
koller, små privatarkiver og mange enkeltbilleder.

Det har ikke været et år, hvor de nye arkivalier 
har fyldt meget på vore hylder, men i mange andre 
henseender har interessen været stor.

Arkivets mange opgaver:
Hver uge siden midten af marts 1985 har arkivet 

gennemsnitligt haft ca. 10 henvendelser. Det drejer 
sig om f.eks. afleveringer, forespørgsler til avisar
kiv, forespørgsler om billeder, anmodninger om be

søg, opsøgende arbejde i forbindelse med forret
ningsophør, flytning og meget andet.

Henvendelser fra hele landet om forespørgsler 
ang. personer, billeder o.a. indgår naturligvis også i 
det føromtalte gennemsnitstal.

Besøgstallet har været meget fint i det forløbne år. 
Ikke alene om mandagen, hvor arkivet er åbent, har 
der været mange, men også i de tilfælde, hvor f.eks. 
familier, bestyrelser eller hele foreninger har været 
gæster.

En del af det udadvendte arbejde er udstillinger, 
og her har vi været en tur i Sparekassen Rødby med 
sports- og ungdomsbilleder. Så har vi haft den før
omtalte udstilling om Hotel Rødby kørende. Og i 
forbindelse med årsmødet er der arrangeret udstil
ling i Sparekassen Lolland, Rødbyhavn afd.

Det er kun takket være frivillige medarbejdere, 
som ikke får løn, at vi kan sætte udstillinger op. Ud
stillingerne giver bonus i form af mange afleveringer 
og afleveringer til affotografering.

Lokalhistorisk uge skal nok ikke være en årlig tra
dition, men i løbet af et par år kommer den igen. 
Ugen var inspireret af en konference, som arkivets 
medarbejdere deltog i i oktober 1984.

Der blev lavet en mindre udstilling af havne- og 
skibsbilleder og så tre mødeaftener i løbet af samme 
uge. Desuden var der åbent hus på arkivet en lørdag 
eftermiddag. Vi havde i denne uge besøg af 250 men
nesker, d.v.s. fuldt hus hver af de tre aftener. Der 
blev budt på arkæologiaften, ældre beboere i Rød
byhavn fortalte, og man så gamle Rødby-billeder fra 
Gregers Andersens samling.

Lokalhistorikere fra Midt- og Vestlolland har væ
ret samlet til møde på arkivet. Her drøftedes erfarin
ger. Vi fortalte om foreningsregistrering og vores 
nye form for billedregistrering.

På arkivets ordinære fjordtur den 3. juli var der 
naturligvis fuld bus! Også andre ture har været kørt. 
Flere foreninger har været interesseret, og dermed 
har vi været i kontakt med mere end 300 mennesker i 
den sammenhæng.

Et undervisningseksperiment omkring fjordens 
historie har været prøvet med held og resulteret i en 
cykeltur rundt i den udtørrede fjord, en tur på 40 
km. Når dette skrift er udkommet, er den 50. fjord
tur kørt, og mere end 2400 mennesker har deltaget. 
Den første fjordtur blev kørt for Historisk Samfund 
for Lolland-Falster i 1977.

Endelig har Lokalhistorisk Arkiv været leverandør 
af meget historisk materiale til en bog om Sports
rådet i Rødby gennem 40 år. Bogen vil udkomme i 
løbet af vinteren.

Alle topografiske billeder (billeder af huse, gårde, 
forretninger m.v.) er nu registreret. De kan såmænd 
tastes ind i en EDB-diskette, hvis det bliver nødven
digt engang. Næste år kommer turen til de personal- 
historiske billeder.
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Mere end 80 pct. af de henvendelser, arkivet fâr, 
er om billeder. Billedsamlingen vokser med flere 
hundrede hvert år. Samtidig bliver vort affotografe
ringsbudget større, da en del naturligvis vil have de
res billeder igen.

Lokalhistorisk arkiv i 13 år er ikke kun en sjov 
hobby for de nære medarbejdere. Det er blevet en 
del af de mange menneskers hverdag; det tyder først 
og fremmest de mange henvendelser på, og dernæst 
har der været stor deltagelse i møder og arrangemen
ter. Endelig er lokalhistorie et godt samtaleemne, 
som folk kan berige hinanden med. Tiden går, og 
ungdommen er bestemt ikke fremmed over for lo
kalhistorien. Det er der mange ting, der tyder på, 
både i forbindelse med afleveringer af arkivalier og 
i form af undervisningen i lokalhistorie.

Hans Ivar Bentsen.

Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv
I Ravnsborg-arkivet er der ikke sket de store sensa
tioner i det forløbne år. Vi har modtaget en del bille
der, som vi er i gang med at registrere, og vi har også 
bl.a. fået et par personarkiver. Fra Chr. Bendsen, 
Nakskov, har vi fået nogle af lærer Bendsens efter
ladte skrivelser og billeder. Bendsen var lærer ved 
Lindet skole, ligesom han var en kendt foredrags
holder.

Desuden har vi fra Müthel Olsen, Sundby L, mod
taget en del arkivalier fra gdr. Müthels dødsbo i 
Nøbbet.

Efter at vi har fået kirkebogskopier, har der været 
forespørgsler fra hele landet, hvilket bekræfter, at 
der er brug for de lokalhistoriske arkiver.

Da Ravnsborg kommune er meget langstrakt - fra 
Tårs og til et stykke øst for Birket - kniber det med 
at få kontakt med den østlige del af kommunen; vi 
ville gerne have en arbejdsvillig medarbejder dér.

O. Møller Jensen.

Idestrup lokalhistoriske Arkiv
Arkivet arbejder som hidtil og i samme lokale ved 
Sognebiblioteket på Krogløvskolen.

Vi har den fornøjelse at have mange besøg og ta
ger det som udtryk for, at der er en mening med ar
kivet og arbejdet.

Arkivalier af enhver art og billedmateriale af for
skellig slags får vi stadig ind, og især billeder har 
hurtigt de besøgendes interesse. Fornylig har vi mod
taget en meget gammel håndsyet fane med Frederik 
VIIs navnetræk og fire kors (græsk) på den ene side, 
på den anden side er bogstaverne F. W. J. S. syet på. 
Vi forsøger at finde ud af dens oprindelse, og hvor
for den er lavet; måske kan nogle af årbogens læsere 
hjælpe os?

Ellen Kimer, Tjæreby, har skrevet om sin barn
doms by, Sillestrup, om alle huse/gårde, mennesker, 
der boede dér og meget mere. E. K. har kaldt be
skrivelsen »Et tidsbillede fra ca. midt i tyverne til ca. 
midt i trediverne«. Et værdifuldt supplement til sog
nets historie; det ville være dejligt, om der i hver by 
var en sådan skrivelysten dame eller herre med sam
me gode hukommelse.

Vi har åbent 1. og 3. tirsdag i måneden eller evt. 
efter aftale.

Agnete Graae Jensen.

Lokalhistorisk Arkiv i
Nysted kommune
Det er med glæde, vi efterkommer opfordringen fra 
Lolland-Falsters historiske Samfund til at yde et bi
drag til årbogen. Ingen anden publikation i landsde
len samler de samme oplysninger, der i hvert fald for 
arkiverne er uvurderlige.

I Lokalhistorisk Arkiv i Nysted kommune er der 
sket meget i det forløbne år. I forsommeren kunne vi 
flytte ind i to nye lokaler i den tidligere stationsbyg
ning, hvor der også er indrettet rutebilstation. Vi 
modtog mange gaver og værdifulde arkivalier, bl.a. 
fra en lille nyttig gruppe af tidligere Nysted-borgere, 
der overalt i landet spejder efter arkivalier med rele
vans til Nysted-området.

I april måned fik vi på rådhuset overrakt 7.000 kr. 
fra Tuborgs grønne Fond. Pengene er øremærket til 
et tone- og talefilmprojekt på basis af en række lo
kalhistoriske korte stumfilm, der blev optaget i åre
ne 1942-1954 af nu afdøde bagermester Henrik Han
sen. Filmfotograf og TV-reporter Ole Koch Jensen, 
Sakskøbing, har lovet at bistå os med projektets 
gennemførelse, der ialt vil koste omkring 42.000 kr., 
og i skrivende stund er der gode udsigter til, at vi når 
dette mål.

I slutningen af april havde vi - på opfordring af 
byrådet og det kulturelle udvalg - arrangeret en min
deaften om besættelsen. Dette arrangement gennem
førtes i Skansepavillonen. Vi havde ventet et halvt 
hundrede interesserede. Der kom over 200, så vi 
måtte hente ekstra stole på byens skoler. Mange af 
deltagerne var børn og helt unge mennesker, og vi 
havde bl.a. fremstillet en lokalhistorisk film: »Be
sættelse og Befrielse«, der bl.a. bragte mange bille
der af de tyske tropper på Stubberupgården, hvor 
der nu er bilmuseum.

I eftersommeren fik vi endelig råd til den informa
tionsbrochure, vi længe har savnet.

Ud over at modtage mange arkivalier har vi også 
optaget en del bånd. Hele mødet i Skansepavillonen 
er optaget på bånd. Desuden får vi rådighed over et 
videobånd fra Nysted købstads 575 års jubilæum i 
1984.
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De lolland-falsterske arkiver er flinke til at udveksle 
arkivalier, der naturligt hører hjemme i andre lokal
historiske arkiver. Dette foto fra Nysted er et sådant 
eksempel. En vågen medarbejder i Sakskøbing lokal
historiske Arkiv fandt billedet, og et nærmere studium 
røbede, at der på den parkerede tohjulede transport
vogn til venstre i billedet står »Nysted Postkontor«. 
Billedet er fra århundredets begyndelse, da postvæse
net havde til huse på det sted, hvor Handelsbanken nu 
har opført en delvis ny bygning. Bemærk i øvrigt de 
mange sjove detaljer: Moderen med barnevognen til 
venstre ved Slotsgade. Børnene, der har stillet sig op, 
og diligencen, der kommer med posten fra Nykøbing. 
På brostenene i forgrunden ses dejlige hestepærer. Ret 
en provinsidyl kort efter århundredskiftet.
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For det kommende år har vi igen store planer på 
beddingen: Den lokalhistoriske tone- og talefilm - 
med bidrag fra dem, der var med dengang - skal re
digeres. Og måske skal vi flytte endnu en gang - til 
nyere og smukkere rammer. Mere tør jeg først røbe 
i årbogen 1986.

Arkivgruppen omfatter i dag en halv snes interes
serede, der bliver suppleret, når særlige behov er til 
stede.

I årets løb har vi bidraget med mange oplysninger 
til slægtsforskere. Endnu har vi ikke selv haft kræf
ter til denne vigtige opgave, men det kommer måske 
den dag, vi får en interesseret med i vores hyggelige 
gruppe, der mødes hver onsdag på den gamle sta
tion. Aage Poder.

Arkiverne har brug for en tryksag til at fortælle om
rådets beboere om, hvad arbejdet går ud på. Mange 
hører eller læser noget om arkiverne, men derfor bli
ver de ligesom ikke helt nærværende. En brochure 
kan animere til det bedste, nemlig at aflægge arkivet 
et besøg og blive klar over det arbejde, som gøres, 
for at lokalhistorien ikke bliver smidt væk.

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted kommune har givet 
et godt eksempel på, hvorledes en brochure kan la
ves med et fint resultat. Den tre-fløjede brochure 
præsenterer sig i et pænt udstyr og med det nødven
dige indhold. Det er om, hvad arkivet modtager, om 
besøg, særlige aktiviteter, og at man kan komme 
med i en arbejdsgruppe. Vedtægterne for arkivet, 
som er en selvejende institution, er også med.

Nysted-arkivet har valgt ikke at bringe navne på 
ledelsen, og det kan være klogt, thi hvis der sker æn
dringer i navnene, så bliver brochuren straks ligesom 
lidt uaktuel. Hvis man vil have ledelsen præsenteret, 
er det lettere med en selvstændig seddel, som let og 
billigt kan udskiftes.

Hvis arkiver tænker på at udgive brochurer, så 
kan de rekvirere et godt eksempel fra Nysted.

V.H.

Lokalhistorisk Arkiv for 
Maribo kommune
Maribo kommune har i år været på den anden ende 
på grund af administrationsbyggeriet. Administra
tionsbygningen, som ligger centralt i byen, blev ind
viet den 28. august 1985, hvor der var megen festivi
tas. Arkivet var selvfølgelig med til at gøre dagene 
festlige med en udstilling om det gamle Maribo i fest 
og hverdag, og den blev i én weekend set af 7-8.000 
mennesker.

Desforuden har arkivet en løbende udstilling på 
Maribo Amtssygehus, som er til stor glæde for pa
tienterne; det giver megen samtale mellem dem om, 
hvor i kommunen de forskellige billeder kommer 
fra. Dette kan give nye og værdifulde oplysninger 
til arkivet. Foruden ovennævnte udstillinger har ar
kivet hvert år en udstilling i Sparekassens smøge. 
Denne gang var emnerne for udstillingen delt op i 
fire afsnit: Søerne, landliv, handelsliv og byfester. 
Denne udstilling er meget besøgt hvert år.

Den 30. april 1985 holdt arkivet en mindeaften for 
40-året efter befrielsen. Aftenens emne var Monica 
Wichfeldt, hvor arkivets formand gav en levende be
retning om hendes liv og i særdeleshed om hendes 
virke i modstandskampen under krigen.

Et meget interessant besøg på arkivet var en 3. 
klasse fra Bandholm Skole - dejlige umiddelbare 
børn, som kom med mange gode og fornuftige 
spørgsmål om livet i gamle dage. De fik lært en del 
om Maribo kommune, hvilke sogne kommunen be
står af, hvilke skove der ligger i området, hvilke byer 
arkivet dækker o.s.v. Dagen var en oplevelse både 
for børnene og for arkivet.

Indleveringer til arkivet foregår stadig - og arkivet 
håber, at flere og flere finder arkivet værdifuldt for 
kommunen, at de vil melde sig ind som medlem af 
arkivet, idet arkivets drift hviler på medlemskontin
genter.

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 19.00-21.00. 
Max Broms, 

arkivleder.
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Årbøger og lokalhistoriske skrifter om 
Lolland-Falster

Årbøgerne
Boghandlerpris: 60 kr.
Medlemspris: 35 kr.
Af tidligere årgange findes: 1966 - 1968 - 1969 - 1970 
1971 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984
Årbogen 1913 - genoptryk: Medlemspris 50 kr., 
boghandlerpris 75 kr.

Historiske skrifter
Immanuel Felter: Maribo domkirke 1416-1966.
Boghandlerpris: 40 kr. Medlemspris: 30 kr.
Svend Pedersen: Min læretid på Sydfalster. 
Boghandlerpris: 40 kr. Medlemspris: 30 kr.
Familiebruget på Lolland-Falster. Husmands
bevægelsen gennem 75 år, 6. marts 1981.
Boghandlerpris: 40 kr. Medlemspris: 30 kr.
A. F. Heyn: Nysted kommune - historisk set. 
Boghandlerpris: 50 kr. Medlemspris 40 kr.
Ove H. Nielsen: Holeby kommune - historisk set. 
Pris: 50 kr.

Disse historiske skrifter og årbøgerne kan bestilles 
ved henvendelse til kassereren, Bodil Clausen, Van- 
torevej 62, 4880 Nysted, tlf. 87 11 12 eller 87 13 02. 
Forsendelsen sker plus porto.

Køb - Salg - Bytte
Medlemmerne kan under denne rubrik få optaget 
gratis oplysninger om ønsker med hensyn til at købe, 
sælge eller bytte lokalhistoriske værker og årbøger. 
Det angives tydeligt, hvad det drejer sig om - for lo
kalhistoriske værker forfattere, titler og udgivelses
år og for årbøgerne hvilke årstal. Priserne bør i givet 
fald også oplyses.

Oplysningerne, som vedføjes navn, adresse og om 
muligt også telefonnummer, indsendes skriftligt til 
samfundet hvert år inden 1. oktober. Køb, salg eller 
bytte sker direkte mellem de interesserede, idet sam
fundet ikke medvirker.

Andre skrifter
Ved henvendelse til Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 
Museumsgade 1, 4930 Maribo, tlf. 88 11 01, kan be
stilles følgende skrifter plus porto:
Else-Marie Boyhus: Lolland-Falster - en historisk 
billedbog. Pris: 30 kr.
Else-Marie Boyhus: Maribo - historisk set. Pris: 75 
kr.
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Lolland-Falsters historiske Samfund
Oprettet 27. juni 1912

ÆRESMEDLEM
Handelsgartner J. Bek Petersen, Nakskov.

BESTYRELSEN
Vælges lige år:
Redaktør Verner Hansen, Museumsgade 3,4930 Ma
ribo, tlf. 88 34 98 (formand). Lærer Jens Larsen, Pe
ter Freuchensvej 23, 4800 Nykøbing F., tlf. 85 75 44 
(næstformand). Assistent Aina Krumins, Rosningen- 
vej 7, 4953 Vesterborg, tlf. 93 91 15. Barneplejerske 
Ketty Lykke Jensen, Nygade 13, 4863 Eskilstrup, tlf. 
83 60 97. Greve Einar Reventlow, Rudbjerggaard, 
4983 Dannemare, tlf. 94 43 80. Fru Ina Antonsen, 
Rådhusgade 1,4990 Sakskøbing, tlf. 89 41 65 (sekre
tær).

Vælges ulige år:
Gdr. Mogens Sommer, Klodskovvej 58, Byskov, 
4863 Eskilstrup, tlf. 83 64 87. Fru Bodil Clausen, 
Vantorevej 62, 4880 Nysted, tlf. 87 11 12 ell. 87 13 02 
(kasserer). Skoleinspektør A. F. Heyn, Adelgade 52, 
4880 Nysted, tlf. 87 15 07. Fru Kristine Asser Hansen, 
Lundeskolevej 6, 4850 Stubbekøbing, tlf. 84 40 12. 
Lærer Hans Ivar Bentsen, Hagelundsvej 15, 4970 
Rødby, tlf. 90 14 30.

Bestyrelsessuppleanter:
Kontorchef Hans Andersen, Sløssevej 19, 4894 0. 
Ulslev.
Birgit Elmlund Brendstrup, Hjelm Byvej 38, 4990 
Sakskøbing.

Revisorer:
Postmester Aage Poder, Jernbanegade 22, 4880 Ny
sted.
Urmager Jørgen Krøll, Adelgade 48, 4880 Nysted.
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Generalforsamlingen 1985
afholdtes torsdag den 30. maj i Bangs Have i Mari
bo. Formanden, Verner Hansen, bød velkommen og 
meddelte, at bestyrelsen foreslog, at handelsgartner 
J. Bek Petersen, Nakskov, udnævntes til æresmed
lem.

Bek Petersen har i højeste grad fortjent denne ud
nævnelse, idet han har udøvet en helt enestående 
indsats på det lokalhistoriske område.

Det var i 1951, at Bek Petersen kom ind i samfun
dets bestyrelse, og han holdt trofast ved lige til 1984. 
Han har været et meget flittigt medlem, der meget 
nødig svigtede møderne, og han var altid parat til at 
påtage sig et arbejde, som blev udført på bedste må
de. Det var ikke mindst som guide på samfundets tu
re, at Bek Petersen kom til at virke. Han sparede 
aldrig på anstrengelser og tid for grundigt at sætte 
sig ind i, hvad der skulle besøges og ses. Det gav ham 
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et godt grundlag for med sand fortælleglæde at brin
ge sin store viden til deltagerne, som virkelig fik et 
udbytte med hjem.

I Nakskov har Bek Petersen på mange måder ta
get del i det lokalhistoriske arbejde ud fra en sand 
kærlighed til sin by og egn. Bek Petersen er i høj 
grad kommet til at stå som »Nakskovs lokalhistori
ker« - altid parat til at fortælle og vise rundt ud fra 
det værdifulde at kunne huske det, der var stiftet be
kendtskab med ved egne studier.

Det er med stor glæde, at samfundet giver Bek Pe
tersen et æresbrev og en medalje som bevis på hans 
udnævnelse til æresmedlem og med håbet om, at 
han fortsat kan dyrke en meget stor fritidsinteresse.

Mange lokalhistoriske aktiviteter
I beretningen opstillede formanden en status over lo
kalhistoriske aktiviteter i landsdelen. Der er umåde
lig meget at glæde sig over, og bl.a. kan nævnes: 
Projektet Nakskov 1900-1940, som er startet med 
støtte fra forskellige sider og ikke mindst med Lol
land-Falsters Stiftsmuseum som den drivende fak
tor. Det er egentlig en nyskabelse, at man vil fore
tage en »dybdegravning« af en kortere periode i en 
bys udvikling. Der er ingen tvivl om, at det kan give 
et stort og omfattende materiale, der kan blive til 
gavn på mange måder, og det bliver spændende at se 
det færdige projekt, og hvad der vil følge efter.

Arbejdet med oprettelse af et traktormuseum på 
Nordfalster vil forhåbentlig krones med held. Det 
har den gode baggrund, at det i høj grad er et lokalt 
initiativ og ikke fremsat af nogen udefra. Forhå
bentlig kommer der et godt resultat ud af det, og så
danne mindre specialmuseer kan nok bedre lykkes, 
end hvis man vil prøve at samle en masse forskellige 
ting.

Bestræbelserne for at bevare den gamle polakka
serne i Tågerup hører også til det, som må nævnes 
med en anerkendelse. Det er på høje tid, hvis man 
skal redde et sådant værdifuldt minde fra et vigtigt 
kapitel i Lolland-Falsters historie.

Det er også værdifuldt, at der virkelig er sat ind 
for at sikre og skabe et grundlag for Pederstrups 
fremtid. Det må hilses med megen tilfredshed, at 
støttekredsen har fået en så god opbakning, som til
fældet er. Det vigtige er ikke alene at redde bygnin
gerne og få dem sat i stand, men at der også kommer 
nogle gode ideer med hensyn til brugen, der ligesom 
skal til, for at det kan blive fuldendt.

Det er også noget godt nyt, at der nu er taget fat 
på arbejdet med at skabe et stort egnsspil. Det er tea
tergruppen »Masken«s initiativ med »På herrens 
Mark«, der fortæller om nogle dramatiske begiven
heder i Falsters historie. Initiativet fortjener at få en 
virkelig stor opbakning, når forestillingerne skal fin
de sted i juni og juli måneder. Der vil sikkert ud af 
bestræbelserne komme en del erfaringer, som kan 

bruges andre steder, hvor der overvejes opførelse af 
egnsspil, der er værdifulde med hensyn til at fortælle 
lokalhistorie på en populær måde.

Det må også noteres, at der er en værdifuld stig
ning med hensyn til lokalhistoriske udgivelser - og 
også af en stigende kvalitet. Af en særlig karakter 
må nævnes de registranter over bygninger, som kom
munerne udgiver og ofrer en del penge på. Det sti
gende antal arkivårsskrifter er også med til at forøge 
den lokalhistoriske litteratur, som der mærkes en 
god interesse for.

En stigning må også noteres med hensyn til lokal
historiske foredrag, hvilket der er mange initiativ
tagere til. Folkeuniversitetsforeninger, oplysnings
forbund, museer, arkiver og mange andre.

En stor begivenhed i den forløbne tid havde også 
et lokalhistorisk præg. Det var fejringen af 40-året 
for Danmarks befrielse. Her var der tale om mange 
forskellige initiativer, og bag mindet om den glæde
lige begivenhed var der også adskilligt, som fortalte 
om, hvordan de lokale forhold på Lolland-Falster 
var for de 40-50 år tilbage. Der har været rejst 
spørgsmålet om alt, hvad der kunne fortælle om 
Lolland-Falster op til besættelsen, under besættel
sen og efter, ikke burde samles på ét sted. Det kan 
lyde godt, men jeg tror, at lokalemæssige, arbejds
mæssige og økonomiske forhold vil være store hin
dringer.

Tre faktorer
Det lokalhistoriske arbejde på Lolland-Falster re
præsenteres i det væsentlige af tre faktorer: muse
erne, arkiverne og de lokalhistoriske foreninger - 
både for et større område som samfundet, men også 
nogle for en mindre lokal enhed.

Det forekommer ligesom, at der er nogle gode 
tegn på, at man rykker hinanden nærmere i et sam
arbejde, som vil kunne blive til stor gavn. Samfun
det har heldigvis kunnet give et bidrag til, at samar
bejdet kan blive stærkere. Det skete med, at der i ok
tober blev holdt en »lokalhistorisk dag«, hvortil alle 
interesserede blev indbudt. Dagen fik en opbakning 
og start, så det var en vellykket begyndelse til et ar
bejde, som bør fortsættes.

Arkiverne og de lokalhistoriske foreninger står i 
den samme position, nemlig at det er frie, folkelige 
bevægelser, der skyldes et lokalt initiativ.

Arkiverne repræsenterer »det nære samfund« og 
har deri en vældig styrke. Det er ligesom, at kommu
nerne er begyndt at vise større forståelse for arkiver
nes arbejde, blandt andet ved at hjælpe til bedre lo
kaleforhold. Kommunerne betragter i stigende grad 
arkiverne som en del af deres kulturpolitik i lighed 
med biblioteker og andet.

I den forbindelse er der grund til at udtale et håb 
om, at Storstrømsamtets undervisnings- og kultur
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udvalg ville tage det lokalhistoriske arbejde mere 
med på det kulturelle område i lighed med teater, 
musik o.s.v. Samfundet får et pænt tilskud fra Stor
strømsamtet, men vi ville gerne ligesom mere med i 
»det kulturelle billede«. Der findes et amtsmuseums
råd, men dette har nogle specielle faglige opgaver og 
er vist ikke egnet til at være et samlet kulturhistorisk 
organ.

Samfundet ville gerne ind i et nærmere samarbejde 
med arkivernes amtskreds. Det er dog ligesom, at 
amtskredsen har været noget hæmmet på grund af 
bestræbelserne for at klare et åbenbart vanskeligt 
formandsspørgsmål.

Samfundets arrangementer
Når der er nævnt en række forskellige lokalhistori
ske aktiviteter, så er det for at fremhæve, at samfun
det ikke har »sure rønnebær« med hensyn til noget, 
som vi mener at have »eneret« på. Vi er glade for 
alt, hvad der sker og vil gerne støtte, så vidt det er 
muligt. Hovedsagen må være, at det lokalhistoriske 
arbejde spreder sig over så mange felter som muligt 
og inddrager stadig større befolkningskredse.

Samfundet har haft et meget aktivt år med en del 
initiativer. Der blev for første gang udsendt et pro
gram til medlemmerne, og selv om det er en ret bety
delig udgift, så er det absolut et behov, som opfyl
des. Der er også adskillige medlemmer, som har ud
trykt tilfredshed med at få et samlet program og der
med holde styr på, hvad der sker.

Af de ting, som foregik, kan nævnes, at der i for
bindelse med generalforsamlingen i Frejlev var et 
foredrag af Margareta Balle Petersen om »Forsam
lingshusene på Lolland-Falster« - et interessant em
ne, som der forhåbentlig senere kommer mere frem 
om.

Sommerstævnet på Nørre Vedby Møllebakke i 
samarbejde med folkeuniversitetsforeningerne er 
blevet en fast begivenhed, som mange er glade for. 
Der blev talt af museumsinspektør Else-Marie Boy- 
hus, og i øvrigt var arrangementet præget af en hyg
gelig stemning.

Der var en meget oplevelsesrig efterårstur til Rød
by Fjord, hvor Hans Ivar Bentsen var en fortræffe
lig vejviser, så deltagerne fik et godt udbytte. Dagen 
sluttede på Lollands Højskole med et foredrag, og vi 
fik en gæstfri modtagelse af forstanderparret.

Et godt arrangement var en to-dagestur til Samsø, 
og der var kun tilfredshed med forløbet. Det viste 
sig, at der var interesse for to-dagesture, og derfor 
vil vi en anden gang prøve det igen.

Vigtige bogudgivelser
Året har været helt enestående med hensyn til bog
udgivelser. Først kom den store og interessante bog 
om Nysted, som Heyn stod for og fik et fint resultat 

ud af. Nysted kommune gav et godt økonomisk bi
drag til, at udgivelsen kunne finde sted.

Efter opfordringer fra mange medlemmer blev der 
genfremstillet en ny udgave af den første årbog fra 
1913. Den blev næsten pænere end selve originalen, 
og indholdet fandt vi ingen grund til at røre ved, 
men lade det være uændret.

Årbogen, som alle medlemmer får gennem kon
tingentet, blev af en usædvanlig størrelse, idet den 
kom op på 190 sider, hvilket er ved at være noget i 
retning af en rekord.

Det kan naturligvis ikke være anderledes, end at 
udgivelsen af tre sådanne bøger må belaste økono
mien. Det er jo sådan, at en bog ikke kan sælges 
samme år, som den er udgivet, og derfor bliver bog
udgivelser en investering for det kommende år, hvor 
indtægterne efterhånden melder sig. Hvad angår 
spørgsmålet om bogudgivelser, så vil jeg i øvrigt 
gerne vende tilbage til det under den fremtidige virk
somhed.

I samfundet er der foregået en virksomhed, så 
langt som økonomi og frivillige arbejdskræfter mu
liggør det. Samfundet føler trang til at takke de 
mange, som på en eller anden måde har ydet støtte, 
og vi har også en tak at bringe for det samarbejde, 
der har været om det lokalhistoriske arbejde på Lol- 
land-Falster.

Kassereren, Bodil Clausen, forelagde regnskabet, 
som balancerede med 159.274 kr. Regnskabet, som 
gengives andet steds i årbogen, viste en skyld til Lol- 
lands-Postens Bogtrykkeri på 37.247 kr. Kontingen
tet blev uforandret fastsat til 75 kr. årlig.

75 års jubilæum i 1987
Formanden redegjorde for fremtidens virksomhed. 
Lolland-Falsters historiske Samfund blev stiftet den 
27. juni 1912. Der er således et 75 års jubilæum på 
vej, men hvordan det skal markeres, er der endnu ik
ke afgjort noget om. Det skal dog selvfølgelig fejres 
med manér.

Samfundets formål har næsten ikke ændret sig si
den starten. Formålet, siges det, søges løst ved ud
givelsen af en årbog og andre historiske skrifter samt 
- så vidt midlerne strækker til - ved afholdelse af of
fentlige møder med foredrag rundt i stiftet, udflug
ter m.v. Det er endvidere et formål at søge rejst og 
vedligeholdt sten til minde om historiske personer og 
steder.

Ud fra denne formålsparagraf skal der gøres nogle 
bemærkninger om den fremtidige virksomhed - og 
forhåbentlig til en drøftelse. Samfundet skal altså 
udgive en årbog, og det er sket hvert eneste år siden 
1913. Årbogen giver plads til en omtale af museernes 
og arkivernes virksomhed, og det er egentlig ufatte
ligt, at ikke alle benytter sig af dette gratis tilbud. 
Årbogen har også den faste rubrik »Lolland-Falster 
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i bogverdenen«, som der lægges megen vægt på, da 
det er det eneste sted, en sådan omtale finder sted. 
Efterhånden som flere arkiver udsender årsskrifter, 
kan det ikke undgås, at der bliver overlapninger med 
årbogen. Det tror jeg dog ikke betyder så meget, da 
årsskrifter og årbøger ofte går ud til forskellige men
nesker.

Det blev for en del år siden besluttet, at samfundet 
skulle udgive lokalhistoriske billedværker om kom
munerne på Lolland-Falster. Det er foreløbig blevet 
til 3 */2, nemlig Maribo, Holeby og Nysted og en del 
af Nørre Alslev kommune. Det ville ikke have været 
muligt at udsende disse bøger, hvis de ikke havde 
været en del af årbogen, thi det billiggør i høj grad 
fremstillings-omkostningerne. Medlemmerne, som 
får årbogen, sparer også penge ved, at de ikke be
høver at købe de særlige bøger. Samfundet har in
gen planer om bogudgivelser i år, thi vi må »trække 
vejret« og slæbe af på gælden efter sidste års store 
investeringsprogram.

Jens Larsens store bidrag til den sidste årbog vil 
blive udsendt som et særligt hæfte - i særlig grad 
beregnet til de mange turister, som besøger den be
rømte kirke. Udgivelsen belaster ikke samfundet, da 
det er Kippinge menighedsråd, som betaler for frem
stillingen.

Det kan ikke undgås, at vi kommer til at ligge med 
større eller mindre oplag af udgivne bøger. De søges 
afsat ved billige bogtilbud til medlemmerne eller på 
andre måder. Der må dog stadig være et lager til
bage til nye og yngre medlemmer, der ofte gerne vil 
købe tidligere udgivelser. Hvad der findes af ud
givne bøger og restoplag af årbøgerne kan i øvrigt 
altid læses i den sidst udgivne årbog.

Brug programmet
Hvad angår samfundets kommende aktiviteter skal 
henvises til det nylig udsendte program med en op
fordring om en flittig deltagelse, så der kan blive 
god tilslutning.

Med hensyn til det sidste i formålsparagraffen om 
at rejse og vedligeholde mindestene for historiske 
personer og steder, så har det en del år alene drejet 
sig om vedligeholdelsen. Det er ikke fordi, at der 
ikke kunne rejses endnu flere mindesten, men det er 

i høj grad et økonomisk spørgsmål. Samfundet har 
fået gennemført en deklaration med hensyn til en 
mindesten for biskop Balle, som står i en have i Ve
stenskov. Der var samtidig et ønske om at få stenen, 
som står bag et hegn, flyttet hen foran hegnet, da det 
ville give et bedre udseende. Kommunen ville des
værre ikke være med til dette.

Debat om bogudgivelser
Revisoren, Aage Poder, Nysted, fremsatte nogle be
tragtninger om regnskabets indtægts- og udgiftspo
ster, bl.a. med hensyn til hvor meget, som anvendes 
til bogudgivelser. Hvis der er større beholdninger af 
bøger, f.eks. om Holeby og Nysted, bør de søges af
sat for et beløb, som står i rimeligt forhold til inve
steringen. Foreningen bør naturligvis råde over et 
vist oplag, men det bør være så lille som muligt, idet 
landsdelens boghandlere vel bør påtage sig risikoen 
for at drive forlagsvirksomhed. Det bør ikke i større 
omfang være samfundets opgave. Foreningens udgi
velsesvirksomhed bør underkastes en drøftelse sær
lig med henblik på en sanering.

Formanden besvarede de fremførte betragtninger 
og påpegede, at efter samfundets vedtægter er bog
udgivelser en vigtig opgave, men det kan ikke und
gås, at det til tider kan belaste økonomien. Det kan 
ikke ventes, at boghandlerne i noget særligt omfang 
vil give sig af med bogudgivelser.

I debatten om spørgsmålet fremhævede museums
inspektør Else-Marie Boyhus den store betydning, 
det havde, at samfundet gav sig af med bogudgivel
ser, thi mange af disse ville ellers ikke udkomme.

Til bestyrelsen genvalgtes Mogens Sommer, Bodil 
Clausen, A. F. Heyn, Kristine Asser Hansen og Hans 
Ivar Bentsen. Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes 
Birgit Elmlund Brendstrup, Hjelm Byvej. Til revisor 
nyvalgtes Jørgen Krøll, Nysted. Som revisorsupple
ant nyvalgtes Eigil Christensen, Nysted. Bestyrelsen 
konstituerede sig med Verner Hansen som formand, 
Jens Larsen som næstformand og Bodil Clausen som 
kasserer. Til sekretær nyvalgtes Ina Antonsen.

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspek
tør Else-Marie Boyhus et foredrag om »Nutiden set 
som historie«, og der var heri mange interessante be
tragtninger.
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Driftsregnskab for året 1. april 1984 - 31. marts 1985

Indtægt:
Medlemskontingent ................................. 61.837,75
Tilskud:
Det Bertouch-Lehnske Fond ................... 500,00
Lollandsfonden ........................................ 500,00
Privatbanken, Rødby ............................... 300,00
Den Danske Bank, Nysted ....................... 500,00
Sparekassen Lolland ................................ 1.000,00
Sparekassen SDS Falster-Østlolland....... 2.000,00
Errindlev Sparekasse................................ 100,00
Lollands Bank, Nakskov......................... 500,00
Kulturministeriet....................................... 6.460,00
Det Raben-Levetzauske Fond................. 10.000,00

Udgift:
Dansk historisk Fællesforening............... 2.253,00
Tidsskriftet Fortid-Nutid........................ 168,00
Administration ......................................... 24.581,56
Møder og annoncer.................................. 2.154,40
Betalt til Lollands-Posten ........................ 115.960,00
Div. afregning for bogen om
Marie Grubbe............................................ 8.836,62

153.953,58
Beholdning at overføre ............................ 5.320,74

159.274,32

21.860,00
Nysted kommune (tilskud til
Nysted-bogen) .......................................... 8.000,00
Salg af Nysted-bogen ............................... 22.164,50
Salg af bøger ............................................. 14.326,75
Renter og diverse...................................... 836,12

129.025,12
Likvid beholdning pr. 1/4 1984 ............... 30.249,20

159.274,32

Status pr. 31. marts 1985
Aktiver:
Bogbeholdning ......................................... 50.000,00

Fast kapital:
Hoicks legat.............................................. 500,00

Likvid beholdning:
Bankbog nr. 816242 ................................. 93,66
Bankbog nr. 10605 .................................. 3.263,93
Giro............................................................ 1.301,67
Kontant ..................................................... 661,48

5.320,74

Passiver:
Skyld til Lollands-Postens
Bogtrykkeri .............................................. 37.247,00 

Undertegnede har d.d. gennemgået kassebog med 
tilhørende bilag.
Intet at bemærke til regnskabet eller regnskabsfø
relsen.
Beviser for bank-, sparekasse- og girobeholdning er 
forevist og fundet i orden.

Nysted, den 25. april 1985.

Aage Poder 
sign.
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Love for
Lolland-Falsters historiske Samfund

§ i.
Samfundets formål er at vække og nære 
den historiske sans ved at værne om Lol
land-Falsters historiske minder og frem
drage den stedlige historie. Dets hjemsted er 
Maribo.

§2.
Formålet søges opnået ved udgivelsen af en 
årbog og andre historiske skrifter samt, for- 
såvidt 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 
personer og steder.

Samfundet søger et samarbejde med lo
kalhistoriske arkiver og museer og ønsker at 
støtte lokalhistoriske aktiviteter på Lolland- 
Falster.

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

§4.
Samfundets bestyrelse består af 11 medlem
mer, hvoraf 6 afgår de lige årstal og 5 de 
ulige årstal. De vælges ved simpel stemme
flertal for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 
suppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år. Der 
vælges ligeledes 2 revisorer og 2 suppleanter 
ved skiftevis afgang.

Bestyrelsen vælger efter hver generalfor
samling formand, næstformand, kasserer 
og sekretær, og disse udgør et forretnings
udvalg.

Bestyrelsen nedsætter udvalg til at arbej
de med samfundet aktiviteter, således re
daktionen af årbogen, arrangementer, med

lemshvervning med mere. Bestyrelsen kan i 
givet fald udpege interesserede medlemmer 
til udvalgene.

§5.
Generalforsamlingen indkaldes ved med
delelser i dagbladene eller ved direkte ind
bydelse, der sker mindst 14 dage forud. 
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 
mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Den ordentlige generalforsamling afhol
des i maj. På denne aflægger bestyrelsen 
beretning om samfundets virksomhed i det 
forløbne regnskabsår, der løber fra 1. april 
til 31. marts, og fremlægger det reviderede 
regnskab. Endvidere foretages valg af be
styrelsesmedlemmer og revisorer.

En overordentlig generalforsamling kan 
indkaldes, når bestyrelsen finder, at der er 
grund hertil, og skal indkaldes, når mindst 
25 medlemmer stiller skriftlig forlangende 
derom, senest 1 måned efter at påkrav er 
fremsat.

Alle afgørelser på generalforsamlingen 
træffes ved simpel stemmeflertal. Vedtagel
se om ændringer i lovene og om samfundets 
opløsning skal dog, for at være gyldig, ske 
på 2 umiddelbart på hinanden med mindst 
14 dages mellemrum afholdte generalfor
samlinger efter særlig derom udgået be
kendtgørelse.

Ved beslutning om samfundets opløsning 
bestemmer den sidste generalforsamling, 
hvorledes der skal forholdes med de midler, 
samfundet til den tid måtte være i besiddel
se af.

Lovene således vedtaget på generalforsam
lingerne den 2. maj og den 6. juni 1983.
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Nye medlemmer indtil 15. oktober 1985

Johannes Markersen, Kildemarksvej 28, 
4700 Næstved.
Emmy Larsen, Syltholmsparken 58,st.tv., 
4970 Rødby.
Bjarne Andersen, Dalen,
2860 Søborg.
Jan Raagaard, Græshavevej 81,
4983 Dannemare.
Højreby kommunes Skolebibliotek, 
Reventlowskolen, 4920 Søllested.

Karen Løkkegaard Poulsen, Kirstinelundvej 1, 
4930 Maribo.
Skoleinspektør Steffen Carlsen, Torvegade 14, 
4930 Maribo.
Anne Lise Christoffersen, Kampersvænge 22, 
4930 Maribo.

Poul Mortensen, Møllevej 33,
4960 Holeby.

Cand. jur. Hans Jørgen Mortensen, 
Gammeltoftegade 10,4,tv., 
1355 København K.

Hans Andersen, Skovvej 5,
4990 Sakskøbing.

Henning Christensen, Åmosevej 27,
2700 Brønshøj.

Bent Hejlesen, Tværgade 56, 
4800 Nykøbing F.

Lærer Søren Christensen, Vadstenavej 12, 
4930 Maribo.
Agnethe Hansen, Stadionsallé 22,
4970 Rødby.
Hans Erik Kristensen, Engvej 14,
4970 Rødby.
Steen Henriksen, Grønsundsvej 275, 
4800 Nykøbing F.
K. Holm Petersen, Nørre Ørslev Ungdomsskole, 
4800 Nykøbing F.
Kirsten West Rasmussen, »Skovgård«, 
Dødmosevej 10, 4894 Øster Ulslev.
Østofte Skolebibliotek,
4930 Maribo.
Svend Aage Hansen, Em. Aarestrupsgade 48, 
4990 Sakskøbing.
Svend Ove Sørensen, Willersvej 40,
4970 Rødby.
Else Varlynge, Hov vej 17,
3060 Espergærde.
Sven Navntoft, Åvænget 13,
4891 Toreby.
Kjeld Løje, Vinkelvej 1A,
4874 Gedser.
René Allan Larsen, Nystedvej 11,
4990 Sakskøbing.
Birte Huge, Anemonevej 24,
3500 Værløse.
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