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Det er aldrig billigt 
at købe jord af Vorherre!

Afvanding og udtørring af Rødby Fjord har sin baggrund 
i det lollandske geografihistoriske billede.

For ikke mange år siden troede man næsten, ved ankomsten til Sydlolland, at man kom til verdens 
ende; i dag befinder man sig midt i Europa der.

Når man kom ned ved Rødby Fjord, som lignede en stor blæksprutte, der lå med sine lange 
arme, der skar sig ind i landet, så var det en sivomkranset, glinsende fjord. Det er det ikke mere. 
Nu er det frugtbart landbrugsland. Ovre bag fjorden, set fra Rødby, ligger der en næsten 10 meter 
høj bakke. Det er meget højt på Sydlolland. Det er Hoby Skov, og her bor en mand, som absolut er 
værd at kende, og ham vil vi stifte nærmere bekendtskab med her i dette interview af Hans Ivar 
Bentsen.

Jens Skov Jensen, proprietær, Hobygaard, 
fortæller:

- Jeg er født ved Rødby Fjord, så jeg er 
et barn af fjorden. Fjorden blev udtørret i 
1927, og jeg blev født i 1927, og derfor 
har jeg levet sammen med fjorden, og, 
som jeg plejer at sige, så må vi jo se, hvem 
af os der holder længst!

Jeg blev født på slægtsgården Hoby
gaard, som har været min bedstefars, og 
det var naturligvis min far, der havde den, 
medens jeg var barn; så har jeg drevet den, 
og nu er det min søn, så det er altså fjerde 
led, som nu driver gården.

Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg 
jo aldrig hørt om andet end fjorden. Det 
hele drejede sig om den, og det var jo gan
ske naturligt, eftersom Hobygaard havde 
75 tdr. land, da min bedstefar købte den, 
og da fjorden blev udtørret, og der blev 
mulighed for at udvide og købe mere jord,

blev der købt yderligere 150 tdr. land. Det 
var jo en tredobling af gårdens areal. Og 
det er klart, at det havde en meget stor 
betydning for selve gården og i det hele 
taget for vores liv og levned på Hoby
gaard.

Min bedstefar udvidede gården med en 
mægtig stor svinestald, og vor kostald blev 
dobbelt så stor; det var altsammen som 
følge af, at der kom større arealer til, og at 
der derfor kunne høstes mere.

Hvad kan du huske fra din tidligste barn
dom?
- Mit første indtryk af fjorden går vel til
bage til, hvor jeg har været en 5-6 år. Jeg 
kørte gerne med min bedstefar derud om 
formiddagen, når det var godt vejr, og så 
hentede vi tagrørstørv på steder, hvor tag
rørene var gået ud, efter at vandet var væk. 
Her lå der sådan nogle store flader af tag-
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rør. Dem huggede vi i firkanter på ca. 20- 
25 cm i areal, og dem tog vi med hjem til 
smågrisene.

Min bedstefar var meget interesseret i 
dyr i det hele taget og gik meget ind for 
svineavl, og han fortalte os børn, at små- 
grise havde godt af at gå og nusle i de der 
sivbunker eller tagrørstørv.

Efterhånden som jeg blev lidt ældre, fik 
jeg et noget andet indtryk af fjorden. Vi 
var 3 drenge på gården, og det blev vores 
job at samle sten mellem brakgrøfterne (de 
grøblede render). Markerne var nemlig 
inddelt, så der var en brakgrøft for hver 12 
m. Brakgrøfterne blev gravet, for at man 
kunne aflede overfladevandet, for marker
ne var ikke drænet endnu. Mellem brak
grøfterne blev der ofte sået til med korn, 
eller der blev lagt kartofler om forsomme
ren.

Det var lidt hen på sommeren, før vi 
kunne begynde at så i fjorden på grund af, 
at de lave arealer holdt på fugtigheden. Og 
så var det arbejdet for os 3 drenge at gå og 
pille sten, og vi havde de bekendte chile
salpetersække til det brug. Vi kaldte dem 
hundesække, for der var et bulldoghunde
hoved på sækken, og de var en meter høje!

Når vi havde fyldt en sæk, fik vi 10 øre, 
og jeg kan huske, at vi i hvert fald skulle 
bukke os noget for at fylde sådan en sæk! 
Vi havde hver en lille spand, som vi gik og 
samlede sten i og tømte den så over i sæk
ken. Siden kom så karlene og kørte sten
sækkene væk.

Det var et af mine første indtryk af fjor
den.

Fjorden havde også sine gode sider 
Jeg mener selv, at jeg har en stor samling 
af stenøkser og af rav og af hjortetakker,

Jens Skov Jensen's 
»Blå bog«

Født 1927 på Hobygård i Gloslunde 
sogn.

Aim. skolegang, senere ophold på 
Lollands Højskole 1942-43.

Lyngby Landbrugsskole 1949-50. 
Lært landbrug.

Gift med Inger Jensen 1951.
Overtog Hobygård efter sin far 
1965.
Købte Limstensgård i Pilehave 
1973, og drev disse to gårde sam
men til 1991, hvorefter en søn og 
svigersøn overtog dem.

TILLIDSHVERV:
Gloslunde-Græshave jagtforenings 
bestyrelse fra 1958-1978.

Medlem af Maribo Amts Økonomi
ske Selskabs bestyrelse 1965-83.

Formand for Landvindingslaget 
Rødby Fjord fra 1972.

Formand for Rødby Fjords Lods
ejerlag fra 1984.

FRITIDSINTERESSER:
Jagt, rejser bl.a. haverejser i det 
meste af Europa.
Rejst i Kina fra nord til syd.

Jens Skov Jensen
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som har været brugt til fiskeri eller andet i 
fjorden fra stenaldermandens tid.

Vandet kunne løbe ud, men ikke ind!
Vi sporer straks din historiske interesse for, 
hvad der ligger i den jord, der blev i fjor
den efter udtørringen, men hele den fjord
udtørring har jo også sin store baggrund i 
dette, at man jo mange, mange år i forve
jen havde fået bygget digerne. Hvilken be
tydning mener du, Jens Skov Jensen, at det 
har for eftertiden, at vi netop fik digebyg
geriet på det tidspunkt?

- Diget blev bygget efter 1872. Før 1872 
havde man kun ganske lave diger langs 
med Østersøkysten. Efter den store storm
flod den 13. november 1872, hvor det gik 
frygteligt til her på Sydlolland, hvor flere 
mennesker druknede, og husdyr gik til, og 
hus og hjem med, så byggede man det sto
re dige ved Østersøkysten, og samtidig 
med, at man byggede diget, satte man slu
ser i ved Kramnitze, og det var en af årsa
gerne til, at man så småt begyndte at tale 
om, at fjorden skulle udtørres.

Før den tid tror jeg nok, at man havde 
udtørring i tankerne, men man kunne ikke 
overse det, med det grej man havde. Før 
1870 havde man ikke det maskineri, som 
man fik senere. Men det, at slusen blev sat 
i, så vandet kunne løbe ud af fjorden men 
ikke løbe ind, det gjorde så meget, at 
egnens beboere langs med fjorden opdage
de, at hvis vandet faldt en fod i Rødbyfjor- 
den, så havde man flere hundrede tdr. land 
inddæmmet, altså jord, som der ikke stod 
vand på, selvom der var højvande i Øster
søen! Og det var egentlig årsagen til, at 
den tanke for alvor kom frem, at man skul
le udtørre fjorden samtidig.

Når man tænker tilbage på årene 1872 
og fremad, så var der i de år mange her i 
landet, der sagde, at »hvad udad tabes, 
skal indad vindes!« Man begyndte i Jyl

land, anført af Dalgas, med at opdyrke 
heden. Men herovre på øerne havde vi jo 
ikke nogen hede, vi kunne opdyrke, så vi 
var ladt lidt i stikken. Men vi havde fjorde, 
og vi havde vige, og særligt her på Sydlol
land, der har vi mellem 5 og 6 inddæmnin
ger og afvandinger, hvoraf vores berømte 
Rødby Fjord er den største. Og det var 
også en af årsagerne til, at man skulle have 
mere land ind. Man skulle have lidt mere 
jord at dyrke på, nu da Sønderjylland var 
gået til.

Hvad er egentlig sydkystens forhistorie?
- Fra gammel tid var der 2 steder, vandet 
kunne løbe ind i Rødby Fjord. Det ene sted 
var Dragsminde, og det andet var Kramnit
ze. Fra begge indløb sejlede man til Feh- 
mern bl.a. med kvæg og med korn, som 
man eksporterede en hel del af fra Rødby! 
Dragsminde sandede til og mistede sin be
tydning med tiden. Ved Kramnitze der
imod var der så stærk gennemstrømning til 
og fra Rødbyfjorden, så der blev ikke san
det til. Der blev så anbragt sluser.

Hvem udførte det store digearbejde på den 
63 km lange strækning ?
- Det gjorde fortrinsvis svenske arbejdere. 
Man havde ikke så meget arbejdskraft her, 
i hvert fald ikke på Sydlolland. Det var 
svenske arbejdere, der blev antaget til det 
arbejde, og danske ingeniørtropper fra 
Næstved. De var hernede og arbejde på 
diget i de 3 år, som det tog at bygge diget. 
Og det var ikke med gravemaskiner - det 
var med trillebøre!

Hvis man i dag kører langs med diget 
fra Kramnitze og kører mod Humminge, 
så har man lige på sin højre hånd nord for 
diget de store fyldgrave, og den jord, der 
har ligget der, har arbejderne gravet ud, 
kørt op og lagt på diget. Derfor hedder det 
fyldgrave. Det arbejde blev lavet med tril
lebøre, simpelthen!
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Udtørring Rødby Fjord 1927. 
Gra ve ma sk in en a rhejder.

Selv kan jeg jo naturligvis ikke huske 
det, men jeg har fået fortalt, at ældre men
nesker, som jo gerne er imod alt nyt, de 
sagde: »Det kan I lige så godt lade være 
med, det er jo bare sand, I graver op, det er 
ikke andet end sand, I har her!« Nu kunne 
man jo godt komme ned til leret i fyldgra
vene, og så gjorde man det, at man vente
de med at tage leret til slut, og så lagde 
man en lerskorpe henover sandet, for så 
kunne man så i det. Man kunne jo ikke så i 
sandet, for det ville jo flyve væk. Men 

man gemte altså leret til sidst og lagde det 
øverst, og så kunne der sås græs i det.

Det viser sig jo, at digerne står endnu i 
dag. De har modstået de store isskruninger 
gennem tiderne. Tidligere kunne man 
næsten blive sat fast, hvis man cyklede 
eller red på diget, men nu i dag er der lavet 
cykelsti, der er lagt stabilgrus på, og der er 
plantet roser, og det er den herligste cykel
tur, man kan få. Helt fra Maglehøj og til 
Rødbyhavn kan man køre på cykel, og 
man kan se ud over Rødby Fjord på den 
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ene side og Østersøen på den anden. Så 
diget har altså kunnet holde til det, men 
man må jo stadig væk køre sten på og 
lægge ud i havstokken, for havet tager hele 
tiden af diget.

Hvordan gik det med fiskeriet, efter at 
digerne var blevet bygget, inde i fjorden?
- Der skete ingenting, hverken med jagt 
eller fiskeri. Kun det, at da man fik sat slu
serne i ved Kramnitze, så kunne vandet 
løbe ud, men det kunne ikke løbe ind, så 
hver gang vandet faldt, havde man et lidt 
større areal, som man kunne slå græs og 
tagrør på. Og her er det vigtigt at nævne 
tagrør, for det var en stor indtægt for dem, 
der havde jord ned til fjorden, fjordejerne. 
De kunne slå hø og tagrør. I de meget, 
meget tørre somre, hvor man ikke havde 
noget til besætningerne, køer og heste, da 
slog man tagrør, og det var et meget, 
meget fint fodertilskud. Og det var jo 
sådan, at når fjorden blev mindre, så var 
der mere at slå. Og det var et af de incita
menter, der førte til, at nogen kom på den 
ide, at »nu skal vi have fjorden udtørret, 
for det kan jo nok godt betale sig at få lidt 
mere jord at dyrke på!«

Det var jo altså sådan, at forløberen til 
det og forudsætningen for, at udtørringen 
af Rødby Fjord kunne lade sig gøre, det 
var diget!

Pumpestationerne bliver til!
I dag er der en stor, flot pumpestation ved 
Kramnitze, men det er jo ikke den første, 
det er nærmere den tredje, og Jens Skov 
Jensen ved selvfølgelig alt om pumpesta
tioner, fordi han er formand for Rødby 
Fjords Pumpelav.

Hvornår begyndte man egentlig at pumpe 
vand ud i fjorden, Jens Skov Jensen?
- Det startede man med allerede i 1868- 
69, hvor man byggede den første pumpe

station. Det var før stormfloden. Den før
ste pumpestation blev bygget, hvor den 
nuværende Kramnitzegaard ligger, og der 
installerede man en dampmaskine på 25 
hk, som trak vandsneglen, og så begyndte 
man at pumpe for at udtørre fjorden. Det 
var en engelsk konsul i Nakskov, der star
tede dette projekt. Han havde fået tilladel
se af staten til at afvande fjorden, og hvis 
han kunne afvande den, måtte han sælge af 
den, men staten skulle have en vis procent.

Jeg tror lige, vi med det samme skal 
nævne, at det var Det lollandske Digelag, 
da det blev etableret, der fik rettighederne 
over Rødby Fjord; tidligere var det staten, 
der ejede fjorden; der var trods alt visse 
indtægter af fjorden. Man kunne leje jagt 
og fiskeri i fjorden, og man kunne leje rør
skæret. Det var gerne fiskerne ved Kram
nitze, der havde fiskeriet, og det var land
mændene langs med fjorden, der havde 
rørskæret, og det betalte man for til staten.

Da diget blev rejst, hvilket var meget 
bekosteligt, skulle det også vedligeholdes. 
Så gjorde staten det, at den sagde til dige
laget: »I får Rødby Fjord til evig eje. Hvad 
der kommer ind, det må I så bruge til ved
ligeholdelse af diget.« På kontoen i Nak
skov skulle der ligge et vist beløb til dige
laget, hvis man fik tømt Rødbyfjorden.

Det første pumpeforsøg
Og de pumpede og pumpede, da de ende
lig havde fået startet; såvidt jeg ved, starte
de de udpumpningen i marts måned, pum
pemesteren og 2 assistenter. Det svandt 
ikke ret meget i fjorden, det kunne næsten 
ikke ses.

Så fortælles det, og det er vist pålideligt, 
at pumpemesteren og hans 2 assistenter, 
der havde arbejdet hver dag siden marts 
måned, nu ville til Rødby marked, det var 
altid i juli. De spurgte nu et par af fiskerne, 
om ikke de kunne overtage arbejdet, i 
hvert fald en dags tid, mens de var til mar-
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Udgravninger til pumpestationen i Kramnitze.

ked, for de ville så gerne have en fridag. 
Det ville fiskerne gerne, så kunne de tjene 
lidt på det, og de syntes, det kunne være 
meget sjovt at være fyrbødere.

Og fiskerne begyndte at fyre! De tænk
te, at hvis ikke sådan en som pumpemeste
ren og hans assistenter kunne tømme fjor
den, så ku’ de! Og de fyrede, og de fyrede, 
men altså, på en dampmaskine er der 
sådan en nål, der viser, at når man når op 
på den røde streg, så skal man altså holde 
lidt igen, for man må ikke blive ved med 
at fylde kul på. Men det løb de lidt sur i, 
de blev bare ved med at fylde kul på, og 
dampen stod op, men lige pludselig, så 
sprang hele molevitten i luften! Der stod 
kun 2 mure tilbage, resten røg i luften! 

Disse mure, det er dem, der står nede på 
Kramnitzegården nu. Hvis man går ind og 
ser på Kramnitzegården, så kan man se de 
to mure, de er en meter tykke, for det skul
le de være dengang, hvis de skulle kunne 
tåle rystelserne fra dampmaskinen. Men 
altså, der blev ikke nogen afvanding der i 
1869-70, og bagefter kom stormfloden, og 
så var det altså slut! Så kunne man ikke 
mere, og englænderen trak så følehornene 
til sig igen.

Pumpning nr. 2
Så kom vi frem til 1924, 25 og 26. Det 
gærede stadigvæk i lodsejerne langs med 
Rødby Fjord, at nu skulle vi have afvandet 
fjorden, og det førte til, at ingeniør H. M.
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Markersen i Rødby kom ind i billedet, og 
der blev taget en del vandprøver af fjor
den. Man mente også, at der var mulighed 
for at afvande den, og fjordens beskaffen
hed var til det, så det kunne betale sig. Der 
stod et stort bråvallaslag!

Der skulle stemmes om projektet, lods
ejerne skulle sige god for det, så der blev 
indkaldt til stort møde i Rødby, og dem på 
den høje jord var naturligvis modstandere 
af planen, og dem på den lave jord ville 
naturligvis gerne være med, så de kunne få 
afvandet deres jord, og de kunne få lidt 
mere jord til deres ejendom.

Hvordan var planen for afvandingen?
- Ingeniør Markersen sendte et forslag ud 
om afvanding af Rødbyfjord. Det vil sige, 
der var ikke ét, men tre forslag, for der var 
et meget billigt og et dyrt forslag, og så et 
der lå midt imellem. Så man havde tre 
muligheder. Hvis man havde taget det 
dyreste i 1926 og 27, så kunne man have 
fået den rigtige afvanding af Rødby Fjord, 
men man valgte det midterste, idet man 
mente, at »sådan midt imellem, det er god 
landmandsskik, hverken ja eller nej, men 
sådan midt imellem, så går det nok!«

Man fik sat 2 Holeby Diesel maskiner 
på 400 hk op, og så fik man købt 2 Hera 
hævertpumper fra Holland, så man kunne 
køre med 21/? kubikmeter i sekundet for 
hver maskine. Og det var jo meget, men da 
det var hævertpumper, kunne man kun 
køre til en vis dybde, da der så kom luft 
ind. Så skulle man vente med at starte 
igen, til vandet var steget et par meter i 
fjorden. Det var lidt uheldigt.

Projektet blev godkendt, og man be
gyndte at bygge det i 1926, og i 1927 stod 
det færdigt. Der havde været en hel del 
forarbejde naturligvis, inde i Rødby Fjord. 
Man havde haft en stor sandsuger derinde, 
der sejlede fra Kramnitze og fulgte sejlren
den ind til kirkenoret i Rødby. Samtidig 

med at de sejlede, havde de nogle store 
gravskovle, der gravede render. Der kunne 
vandet så sive hen. Det var ingeniørernes 
forslag, og det viste sig også, at det holdt 
stik. Man begyndte vel at pumpe i septem
ber måned, den tørreste tid, man kunne 
forestille sig. Når først man så havde pum
pet i 3 døgn, da kunne man begynde at se 
bare pletter ud i Rødbyfjorden.

Og nu begyndte man at grave kanalerne. 
Det foregik ved håndkraft, og det var med 
trillebør, og det var et stort arbejde, for 
kanalerne inde i selve fjordområdet stræk
ker sig vel over 23-24 km, så det var ikke 
bare sådan et lille projekt. Men der var jo 
mange folk om at gøre arbejdet.

En afvanding er ikke nogen udtørring
- Jeg vil sige, at der fik vi en afvanding af 
Rødbyfjorden. Vi fik ikke nogen udtørring, 
men det kompromis måtte man så leve 
med, og det kunne man gøre under de for
hold i 1927, 28 og 29 og frem til nutiden, 
som jeg nu ikke lige vil fortælle om nu, 
fordi jorden i Rødbyfjorden var baseret på, 
at man skulle bruge den til græsning. På de 
store gårde havde man store besætninger 
af køer og heste og ungkreaturer, og man 
regnede ud, at man kunne dyrke korn på 
den gode jord, og så kunne man bruge 
fjordjorden til græsning. Og det blev brugt 
i stor stil. De store gårde havde malkema
skiner derude, f.eks. det havde Sædinge- 
gård og Hobygaard og flere andre. Det var 
sådan på Hobygaard, at fodermesteren og 
hans medhjælpere kørte derud og malkede 
om morgenen. Det var såre godt.

Hvad kostede jorden, når man erhvervede 
den?
- Der er altid nedsat en landvindingskom
mission, når man laver et arbejde. I en af 
kommissionens paragraffer stod der: Det 
er kun lodsejere til Rødby Fjord, der kan 
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købe jord i fjorden. Det er ejerne langs 
med fjorden, der har fortrinsret. De skal 
tilbydes jord først. Det var digelaget, der 
var sælger, og 3-4 mand blev så sendt 
rundt til de forskellige lodsejere for at sæl
ge jorden. De gik fra dør til dør.

Der var næsten ingen, der ville købe! 
De pudsede ikke hunden på dem, der kom, 
men næsten! Der var jo nogle, der var 
modstandere af, at fjorden blev udtørret, 
og det var ikke sjovt at komme ind til 
sådan en mand og skulle til at sælge ham 
jord. Det gik meget, meget langsomt. 
Digelaget og pumpelaget, som nu var ble
vet etableret, skulle bruge penge, det 
kostede jo penge at køre pumperne o.s.v.

Men man kunne også leje et stykke jord, 
og så vidt jeg husker, gav man 2 tdr. korn i 
forpagtning, og man lejede kun for 1 år ad 
gangen. Digelaget satte så hegn op, dem 
kan man se flere steder i fjorden nu. Det 
var flækkede egepæle, de samme står også 
på digerne, og så blev der slået glattråd på. 
Digelaget måtte overtage jorden og så for
pagte den ud.

Men efterhånden gik det sådan, at land
mændene blev lidt mere interesserede i at 
købe jord, og der blev lidt mere salg i det.

Blev al jorden solgt?
- Næh, det gjorde den ikke, for der lå jord 
i fjorden efter krigen, som stadig ikke var 
solgt. Jorden blev lagt ud til græs, og det 
var godt. Der var nogle af os, f.eks. os på 
Hobygården, som lå nær ved fjorden, vi 
havde allerhøjst 1 km til fjorden, så vi lå jo 
meget, meget fint for at dyrke jorden, og 
derfor købte far og bedstefar ret store area
ler derude, så vi var nok nogle af de første, 
der begyndte at så korn og forskellige 
andre afgrøder derude.

I 1931 eller 32, da fik vi ind over Syd
lolland et regnskyl eller en tordenskylle, så 
hele fjorden stod under vand! Kornet gik 
til; de, der havde høstet hø og sat i stakke, 

måtte se høstakkene sejle rundt i fjorden, 
og såvidt jeg husker, gik der 3 uger, før 
man fik pumpet vandet ud, og efter at der 
havde stået vand på afgrøderne i 3 uger, 
var de jo fuldstændigt ødelagte. Vi havde 
på Hobygaarden en stor havremark, har 
jeg ladet mig fortælle, og den var jo gået 
til. Så prøvede man at slå den af med 
slåmaskine og køre det hjem til dyrene, 
men de ville ikke æde det, det må have 
smagt af fjordvand og 1er og plutte! Det 
var en katastrofe for dem, der havde købt 
jorden. Modstanderne glædede sig og sag
de, »der kan I se, det gik, som vi sagde, 
det kunne aldrig lade sig gøre!« Men det 
kunne det jo.

Men nu til prisen, den var jo også meget 
afgørende.

Det fortælles, at en tønde korn i 
1930’eme kostede 18-20 kr., og man kun
ne købe en tønde land jord i Rødbyfjorden 
for 75-200 kr. pr. tønde land. Det vil sige, 
der skulle jo ikke andet end 7-8 tdr. kom 
til allerhøjst, så havde man købt en tønde 
land jord. Så kan man sige, hvad er billigt? 
Det er aldrig billigt at købe jord af Vorher
re. Og man købte faktisk jorden af Vorher
re. Den havde ikke været dyrket før.

Det var jo ikke sådan, at man lige kunne 
begynde at pløje og harve, der var et stort, 
stort forarbejde. Store sten skulle flyttes 
først, og i hvert fald i de første 2 år kunne 
man ikke færdes i fjorden, hverken med 
hest eller vogn.

På Hobygården havde vi lavet bære
børe, jeg har heldigvis en af dem endnu. 
To mand gik med bærebøren og lastede 
den med sten og gik så i land med den, og 
det var jo et kæmpearbejde! Man satte 
dyndsko på hestene, idet man kunne få 
nogle brede plader, som blev sat under 
hestenes sko, så de ikke sank så dybt i, når 
de gik derude, og de kunne jo så trække 
som en slæde hen over dyndet.
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Knstof Hansen og hans medhjælper høster den før
ste afgrøde i Rødbyfjord, efter hans svigerfar Lau
rits Nielsens udtalelser - 4 fold hyg og 7 fold flinte
sten.

Når man sådan kigger i bakspejlet og 
ser tilbage, naturligvis som et barn af fjor
den, og jeg kan sige, at jeg er fjordbonde, 
for jeg har levet næsten hele mit liv i fjor
den, så tænker man jo på, at man kunne 
købe jorden for en 5-6-7 tdr. korn. I dag 
giver man 400 tdr. kom en en td. land, så 
det er mærkeligt at tænke på. Men det kun
ne jeg ikke se dengang, for så havde man 
jo nok købt lidt mere. Man ser derude i 
fjorden, at der er købt store arealer op. En 
af grundene til det var, at de oprindelig var 
usælgelige, og hvis man kører igennem 
fjorden i dag, så ser man, at de store area
ler, de ligger ude midt i fjorden, og det er 
fordi, de, der i første omgang købte op, de 
købte inde ved land, for så tænkte de, at så 
havde de en mulighed for at komme ud til. 

jorden, for man havde jo nok ikke kunnet 
forestille sig dengang, at man nogensinde 
fik et område, hvor der gik veje.

Det landskab, der tegnede sig, da fjor
den var udtørret og kanalerne gravet, 
hvordan så det ud?
- Til at begynde med var det een store fla
de, det lignede næsten Sahara, dækket med 
sten. Efterhånden som jorden blev solgt, 
blev arealet inddelt i parceller eller i mar
ker, og hovedparten blev sået til med græs. 
For da havde man jo store besætninger på 
gårdene langs med fjorden. Det var navn
ligt det, der blev købt jord til i starten. De 
første, der købte jord, havde jo slet ikke 
tænkt sig, at man kunne komme til at dyr
ke sukkerroer eller hvede eller asparges 
eller gulerødder, som man så siden kom 
til. Næh, det skulle baseres på græsning, 
for så kunne man spare den gode jord 
hjemme ved gården.

Da fjorden var udtørret, og så godt som 
det meste areal var solgt, så blev der dan
net et lodsejerlag. Det var Laurids Hansen, 
Hersø, der var formand for det, og det var 
også ham, der var primus motor i det. 
Lodsejerlagets primære betydning var, at 
det kunne gå ind og være garant for samt
lige lodsejere i Rødby eller med pumpela
get, eller hvad det nu kunne være, så var 
lodsejerlaget der, det var sådan en instans, 
man kunne henvende sig til, så ikke man 
selv skulle løbe de forskellige på dørene.

Ydermere var Laurids Hansen en meget 
stor plantningsmand, og det er i hvert fald 
ham, vi kan takke for, at Rødby Fjord ser 
ud, som den gør i dag, med Minde
anlægget og læbælterne. Det er Laurids 
Hansens værk.

Begyndte man at dyrke noget jord, da man 
kom ind i halvtredserne?
- Ja, se, vores årgang, vi bruger altid det 
her med »før krigen« og »efter krigen«.
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Pumpestationen under bygning ca. 1966, den gamle 
pumpestation er der endnu.

Efter krigen skete der en lille revolution 
indenfor landbruget. Der kom Ferguson 
traktorer, og med dem gled besætningerne 
ud, og så stod man der med Rødby Fjord 
med de store græsningsarealer. Dem havde 
man faktisk ikke noget at bruge til. Nu 
skulle man så til at dyrke korn og roer og 
ærter og gulerødder, og hvad man ellers 
kunne finde på. Det var først i halvtredser
ne. Men så kom det problem, at den pum
pestation, man havde, slet ikke var baseret 
på egentlig dyrkning af jord. Det var kun 
baseret på en vandstandssænkning og ikke 
på, at man kunne pumpe vandet ud, så 
man kunne dræne. Det kunne man ikke 

med den gamle pumpestation. Den havde 
kørt med gasgenerator under krigen, og de 
2 maskiner kørte faktisk »på pumperne«.

Hvis de rigtig skulle køre, så havde vi 
gerne en montør fra Holeby til at gå og 
skrue på dem, og det var jo ikke holdbart, 
når man skulle til at dyrke jorden og dræne 
m.m.

Så kom vi ind på tanken om en ny pum
pestation. Det var først i halvtredserne.

Man kan vel godt sige, at strukturændrin
gen var årsag til den nye pumpestation ?
- Hele strukturændringen, som landbruget 
foretog dengang, gjorde, at man simpelt
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hen var nødsaget til at dræne, det havde 
man ikke gjort før, der var brakgrøfter, 
som jeg før har fortalt om, for hver 12 
meter, så vandet kunne komme af.

Men når man skal dyrke havre og andre 
langtidsafgrøder, så skal der drænes. Og 
for at man kan dræne, skal drænledningen 
ligge så langt nede i jorden som ca. 120 
cm, og det kunne vi slet ikke arbejde med, 
der var ikke kapacitet til at hæve vandet 
tilstrækkeligt med det gamle pumpeværk, 
vi kørte med.

Nu begyndte man så forberedelserne til 
en ny pumpestation. Man nedsatte en ny 
landvindingskommission, og her kom der 
andre afstemningsregler; man skulle til at 
stemme efter enheder og ikke efter »hove
der«. Det blev en helt anden sag, for enhe
der, det er noget, der bliver pålignet area
lerne, og jo dybere arealerne er, jo flere 
enheder har man. Det regner man ud i for
hold til dagligt vande i Østersøen, og ved 
lav jord ganger man op med en eller anden 
faktor, og så får man de enheder, der bliver 
lagt på arealerne. Der blev så stemt efter 
det, da vi skulle stemme om en ny pum
pestation.

Men vi skulle helt frem til 1966, før pum
pestationen stod klar?
- Pumpestationen blev påbegyndt i 1962. 
Man gravede kanalerne og støbte de store 
fundamenter, så der gik jo trods alt nogle 
år, det gør der jo gerne. Der gik vel en 3-4 
år. Der var naturligvis en del modstand 
mod projektet, for det var jo mange, man
ge penge at ofre på fjorden.

Den nye pumpestation var projekteret til 
at koste 6 millioner kr. Når man så tænker 
på 6 millioner, og selve fjorden var på 
3.000 ha ca., selve fjordområdet, så er det 
sådan, at 6 millioner, det giver man jo for 
en bondegård i dag, så det er jo ikke ret 
mange penge, der blev ofret pr. td. land for 
at få sat en ny pumpestation op. Og yder

mere så var der jo også lidt statstilskud 
knyttet til.

Inden man begyndte at sænke vandstanden 
i fjorden og tilrettelægge dræning og ud
dybning af kanalerne og bygge pumpesta
tion, var man jo begyndt at dyrke jorden i 
stor stil, allerede der i slutningen af halv
tredserne?
- Ja, det var man, men det blev jo også 
derefter. I 1957 havde vi også en vandflod, 
den 1. juli tror jeg, det var, og store arealer 
i fjorden gik til. Alene hos os på Hoby- 
gaarden pløjede vi ca. 120-130 tdr. land 
ned, som vi ikke kunne høste, for jorden 
var ikke drænet, og vi kunne ikke køre 
med nogensomhelst maskiner. Det kan vi 
jo altså nu med den nye pumpestation, 
hvor dræningen er i orden. Og det er de 
alle steder i fjorden.

Men så kom jo et andet problem: Denne 
uddybning af kanalerne medførte så et 
endnu større rensningsproblem af kanaler
ne, og det ved jeg, at du har haft meget 
med at gøre. Hvordan kan man bedst til
rettelægge en oprensning af kanalerne og 
samtidig få slået siderne med græs?
- Det var jo et stort problem førhen; før 
man havde maskinerne, blev det jo gjort 
med håndkraft. Da gik man på siderne og 
slog med en le og trak græs og andet op. 
Nu i vores tid, altså de sidste 10-15 år, har 
man jo maskiner til det. Man kører langs 
med kanalerne og slår græsset, men den 
medalje har en bagside, for der får man 
ikke alt græsset op, og så ryger det ud i 
kanalen og ned til pumpestationen og går i 
ristene dernede. Derfor har vi for nu 2 år 
siden fået sat et vældigt renseanlæg i gang 
nede ved pumpestationen, fuldstændigt 
automatisk, som renser foran ristene alt, 
hvad der kommer af græs, plastic, grene 
o.s.v. Det er en meget, meget stor hjælp, 
for det var efterhånden blevet næsten 
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uoverkommeligt for os at holde ristene 
rene. Den nye pumpestation pumper meget 
kraftigt, idet vi jo pumper de der 20.000 1 i 
sekundet, så der er tryk på!

Hvor rene er kanalerne ?
- Selve kanalerne, hvor rene er de, eller er 
de forurenede, det er der jo delte meninger 
om, men de er ikke forurenede! I hvert 
fald i de sidste 10 år har kanalerne i Rødby 
Fjord været rene, og for 2 år siden satte vi 
græskarper ud, for det hed sig, at vi skulle 
holde kanalerne rene i bunden, og så gik 
de der og græssede op og ned ad siderne, 
og det fungerede. Vi satte vel en 120 stk. 
ud, nogle mægtige krabater, og de bliver, 
ca. 40 år gamle. De yngler ikke her, for 
vores klima er ikke til det. Såvidt vi kan se 
indtil nu, er det kun en 3-4 stk., vi har 
mistet, de er kommet ud til ristene og er så 
blevet trukket op, ellers er de ude i kana
lerne. Men for at der skulle være ræson i 
det, skulle vi op på flere tusinde for at hol
de kanalerne rene. Men så har vi nu for 
ganske få år siden købt en amfibiebåd med 
slåmaskine i bunden og i siderne. Så sejler 
man op og ned ad kanalerne, og så slår 
knivene, hvad der er. Det er faktisk ikke 
noget problem mere. Men inden da var 
problemet vokset, efterhånden som vandet 
var blevet renere, det vil jeg gerne fortæl
le, for i min ungdom og i de første år, jeg 
havde med pumpestationen at gøre, da 
kørte Højbygaard Papirfabrik og Højby- 
gaard Saftstation og Sukkerfabrik, og om 
efteråret, når de startede, så var det helt 
sikkert, så blev kanalerne »rene«, for al 
deres spildevand blev lukket ud - og det 
tog al vegetationen, der var i kanalerne.

Du har haft med pumpestationen at gøre i 
hvor mange år?
- Siden den nye pumpestation blev påbe
gyndt i 1962. Fra at det var et pumpelag 
tidligere, så startede den nye pumpestation 

med en helt ny bestyrelse, og så blev det et 
landvindingslag, og det har jeg så været 
formand for i et par og tyve år.

Er det det største landvindingslag her i 
Danmark?
- Ja, jeg plejer gerne at sige, at man skal jo 
ikke sætte sit eget lys under en skæppe, og 
det er det største landvindingslag i Nord
europa! Vi afvander 20.000 ha årligt!

Et liv som fjordbonde
Jens Skov Jensen, du er jo fjordbonde med 
liv og sjæl. De tfor har du også måttet gå 
ind i et arbejde, der har strakt sig over 
mere end en generation. Fortæl lidt mere 
om din baggrund!
- Ja, jeg levede jo med mine forældre og 
min bedstefar, som sagt på Hobygaarden. 
Min bedstefar overtog Hobygaarden 1912, 
og min far overtog den i 1937 fra sin far, 
og jeg overtog den i 1965 fra mine foræl
dre. Med hensyn til den mellemliggende 
tid, hvor man skulle dygtiggøre sig som 
landmand, der lå det jo ligesom i luften, at 
jeg skulle være landmand. Jeg havde gået 
og tænkt over, at jeg skulle være skytte, så 
det var jo noget andet at drive jord. Jeg 
havde nu heller ikke den største lyst til, det 
må jeg erkende. Jeg ville hellere være 
skytte dengang. Men min far mente, at det 
var da den rene galimatias at blive skytte, 
når man var den eneste til at overtage 
Hobygaarden.

Hobygaarden ligger naturligvis i Hoby, 
den ligger lige langs med fjorden, på kan
ten af den. Jeg har jo haft megen tilknyt
ning til fjorden. Da man begyndte at sælge 
jord i fjorden, købte min bedstefar snart 
forholdsvis store arealer derude. Hoby
gaarden var kun på 75 tdr. land, men efter
hånden er den næste firedoblet, så hele mit 
liv og virke har forbindelse med fjorden. 
Hvis jeg have kørt i fjorden i en uge og 
dårligt været hjemme, så sagde min kone 
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(i daglig tale kalder jeg hende fru Jensen), 
»Så, nu har Jens Jensen fået fjordkuller!« 
Det sagde børnene også.

På den måde kan man vel sige, at dit 
arbejde og din hobby var een og samme 
ting ?
- Ja, det var det, og det er det stadigvæk, 
og det ligger selvfølgelig én i blodet, for i 
fjorden har jeg nok haft de fleste af mine 
timer. Nu har jeg solgt de fleste af mine 
tdr. jord uden at miste tilknytningen til 
den, og det er jo også den fordel ved fjor
den: Der var og er stadigvæk en stor og 
god jagt.

Du har jo været med i forskellige landbo
organisationer. Kan du fortælle lidt om 
det?
- Ja, jeg har været med i Landboungdom
men, f.eks. Det var i mine unge dage. Og 
så har jeg været med i bestyrelsen for 
Maribo Amts økonomiske Selskab. Det er 
vel en af de ældste landboforeninger her i 
landet. Jeg har været sognerepræsentant 
for det i en hel del år. Nu er det sluttet 
sammen med landboforeningen.

Politisk har jeg aldrig gjort mig. Jeg har 
ikke været medlem af noget politisk parti, 
det har ikke haft min interesse. Men så har 
jeg været i jagtforeningens bestyrelse, kas
serer i vores jagtforening.

Landvindingslaget har altid haft min 
største interesse, siden jeg for over 20 år 
siden blev formand for det. Jeg forsøger jo 
nu at trappe mit arbejde lidt ned, så jeg får 
mere tid til at tage mig af Landvindingsla
get, og det er jeg glad for.

Lodsejerlaget har jeg været formand for 
de sidste 7-8 år og har været i bestyrelsen i 
10-15 år, og det har jo også min interesse, 
og det har også noget med fjorden at gøre.

Så har du rejst! Hvorfor rejser du ud i ver
den, er Hoby ikke nok?

- Jo, det burde det være. Men det var jo 
sådan, at min kone og jeg foretog en rejse 
til Kina, og det var en meget interessant 
rejse. Det var før, nogen rigtigt var be
gyndt at rejse til Kina.

Og det har også lidt med fjorden at gøre. 
For vi har et landsblad her i landet for 
landboforeningerne, og her var omtalt 
nogen, der ville besøge os på Hobygaar- 
den, for de havde hørt om os. Det var lige, 
da vi havde bygget gården op på ny, da 
den gamle Hobygaard brændte, og så var 
det jo et moderne landbrug, man her kunne 
se. Landsbladet var nede og besøge os, og 
vi var naturligvis i fjorden også, så pum
pestationen og blev interviewet, og her i 
landet er det sådan, at inde på den kinesi
ske ambassade i København, der bliver al 
lekture læst, også det, der står i landsbla
det. Og der stod noget om Hobygaarden, 
og om, at min kone og jeg, vi arbejdede på 
samme hammel, og det var noget, kineser
ne forstod, for det brugte de også. Så blev 
vi inviteret ind på ambassaden i Køben
havn, og jeg tænkte jo, hvorfor nu det, 
hvad har vi nu gjort? Men det var på grund 
af, at de ville tale med os, og det viste sig, 
at de ville godt have, at vi rejste en tur til 
Kina!

Ja, men, hillemænd, sagde jeg, det er da 
ikke noget, man sådan lige gør! Men vi 
skulle ikke tage os noget af noget, for den 
kinesiske ambassade ville være guide og 
til dels også vært på turen. Så vi var altså 
her fra landet en 10-12 deltagere, der fik 
en rejse til Kina. Det var folk fra forskelli
ge samfundslag, der var en smed og en 
amtmand og forskellige andre, og så var 
der jo altså mig som bondemand, og min 
kone.

Vi havde naturligvis en meget, meget 
interessant tur. Vi rejste igennem hele 
Kina, fra nord til syd.

Jeg kan fortælle et lille intermezzo her
fra. Vi stod i den forbudte by, og de har en
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Den gamle Hoby gård. Foto 1939.

sal der, hvor der er et bestemt sted, hvor, 
når solen skinner ned der, så falder den 
nøjagtigt på en globus på gulvet, og det 
blev fortalt os, at det er verdens midte det 
her! Det var det gamle Kina - landet i 
midten! Det kunne jeg ikke forstå, og jeg 
sagde jo så til vores guide, at jeg mente, at 
verdens midte, det var hjemme i Hoby, og 
det kunne de så ikke forstå, for de vidste jo 
ikke, hvad Hoby var. De kendte ikke noget 
til Danmark, de kendte Skandinavien.

Der var også en anden tildragelse. På rej
sen kom I forbi nogen, der var ude at tær
ske på en speciel måde?
- Ja, det var ris, de høstede. Og ris tærsker 
de med sådan en lille mejetærsker, kan

man måske kalde det, men det var det jo 
ikke, det var sådan en trækasse, så stod 
man og trådte den med benene, ligesom 
man træder en cykel. Der gik 2 slanger 
rundt i kassen. Her holdt man neget på, så 
kærnerne blev banket af. Det var næsten 
som hjemme, når man i gamle dage skulle 
tærske langhalm. Og jeg fik bussen til at 
holde og gik ind og så på det, der var jo en 
hel flok kinesere, og de var enormt betaget 
af mig, ja, jeg hører jo ikke til de mindste, 
men når man går og kigger, så rager man 
altså dobbelt så meget op, som de gør, og 
jeg var henne og prøve at træde deres 
maskine. Vores guide kom også, og så be
gyndte hun jo at fortælle, at kinesernes 
marker var meget små, de arbejdede jo 
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næsten i kvadratalen, altså meget små mar
ker. Og guiden fortalte dem så, at den 
mand, der stod derhenne og trådte nu, 
mens kineserne fyldte ris i, det var sådan 
en, der havde et lille landbrug oppe i det 
høje nord, men det var meget, meget 
større, end de egentlig kunne tænke sig til. 
Vi kørte jo med traktorer, mens de kørte 
med vandbøfler.

Den rejse, du var på der, den var vel af 
stor betydning? Og du brugte den også til 
at fortælle andre om?
- Ja, vi tog en hel del billeder, og vi har jo 
været rundt i forskellige foreninger, land
boforeninger og husmoderforeninger, ja, 
mange, mange steder har vi været. Og det 
var jo også med i tanken, det kunne man 
mærke inde på ambassaden, at det var vig
tigt, at Kina blev gjort kendt, at der var 
nogen, der havde været det og kom hjem 
og fortalte fra det virkelige Kina.

Hobygaarden er jo i dag en stor, moderne 
gård med mange faciliteter. Hvad er det 
for faciliteter, hvad kan I på den gård?
- Den nye Hobygaard er jo en moderne 
gård, og det ligner ikke en gård men en 
fabrik, og det er næsten også som en 
fabrik. Og af faciliteter, der er det, ligesom 
når man kommer ind på en fabrik, der er 
kontor med alt moderne udstyr til, som 
man bruger i dag, computer og ting og 
sager, og der er naturligvis toilet og bade
rum, og så er der et fuldt moderne værk
sted, hvor vi kan reparere alle vores 
maskiner, ting og sager, og så har vi en 
stor maskinhal og en vaskehal og et gød
ningsrum, så vi kan få vores gødning hjem 
om efteråret, når det er billigst, og opbeva

re den der, og så har vi et stort pladetør
ringsanlæg, hvor vi kan tørre 10.000 tdr. 
på pladelager.

For 4-5 år siden fik jeg besøg af Dansk 
Slægtsforskningsforening, som også skulle 
se Hobygaarden. På det tidspunkt var der 
en mulighed for mig for at rejse en minde
sten over mig selv. Det er jo ikke sikkert, 
at der er andre, der får gjort det, når man er 
væk, og jeg sagde så til fru Jensen, hvad 
mener du nu, skal vi så ikke? Nej, sagde 
hun, en mindesten her på Hobygaarden 
med vores bedsteforældre, forældre og 
vores navne på med årstal og datoer? Det 
mente fru Jensen ikke, nej. Men det blev 
altså gjort! Der blev rejst en pæn stor sten 
med slægtens navne og årstal på. Og det 
var altså en udløber af, at vi havde besøg 
af Dansk Slægtsforskningsforening.

Er der en fremtid for en fjordbonde, en ny 
jjordbonde, din søn eksempelvis?
- Det mener jeg da. Godt nok hører man jo 
nu gisninger om, at der er jord nok nu, og 
man skal braklægge, og så skal man brak
lægge noget af den dårligste jord, og på 
den måde mente man jo så, at man kunne 
braklægge jord i fjorden. Det var jo så 
nemt. Man kunne bare lukke vandet ind 
igen, og så, i løbet af en måneds tid eller 
to, så havde man Rødby Fjord igen. Men 
jeg mener naturligvis ikke, at det er en løs
ning. Alle de timer, og alt det arbejde, der 
er lagt igennem 4 generationer, bliver det 
jo nu efterhånden, og den femte er på vej 
for de fleste lodsejere, så mener jeg ikke, 
at man bare kan lukke vandet ind igen og 
lade 7 og 9 være lige og så få rødspætterne 
og ålene tilbage. Det bliver en dårlig 
løsning.
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Gedesby Rytterskole
Af Allan Tønnesen

Det første udbredte og centralt styrede skolebyggeri i Danmark - de såkaldte »Rytterskoler« - er 
tidligere beskrevet i samfundets årbog for 1962 i Viggo Larsens grundige artikel: »Rytterskolerne 
på Lolland-Falster« - Blandt dem er Gedesby skole - hvad angår tidsrummet 1859-88 - ligeledes 
tidligere behandlet i en af vore årbøger ved udsendelsen i 1978 af Svend Petersens »Min læretid på 
Sydfalster« - I nedenstående artikel af arkivar, cand.mag. Allan Tønnesen, København, får vi en 
spændende bygningshistorisk skildring af Gedesby skole fra dens opførelse som rytterskole og helt 
frem til dens ophør som skole i 1961, skrevet ud fra en ganske særlig interesse for emnet.

Frederik IVs skoler
I 1721 besluttede kong Frederik IV, at der 
på krongodset, der da var inddelt i rytter
distrikter, skulle opføres skoler for landbe
folkningens børn, ialt 240 skoler fordelt 
med 113 på Sjælland, 10 på Møn, 27 på 
Falster, 11 på Lolland, 20 på Fyn og 59 i 
Jylland. De lollandske og falsterske skoler 
blev opført af murmester Chr. Fritscher, 
der fik 550 rd. pr. skolebygning.

Alle skolerne blev opført efter samme 
tegning, der antagelig er udført af enten 
Johan Cornelius Krieger eller Lars Erich
sen. Krieger var landbygmester og fik i 
disse år ansvaret for opførelsen af en lang 
række offentlige bygninger, først og frem
mest Fredensborg slot, og efter Køben
havns brand 1728 gav han typetegninger 
til genopførelsen af byens huse. Lars 
Erichsen var en dygtig murmester, som 
især efter Københavns brand fik mange 
offentlige og private byggeopgaver.

Tegningen viser en regulær bygning 
med en hovedfacade på fem fag: fire vin
duer med en dør i midten. Bagsiden havde 
en mere uregulær inddeling. Huset bestod 
af tre afsnit: lærerens bolig, skolestuen og 
stalden. Lærerboligen bestod af dagligstue, 

sengekammer, køkken med åbent ildsted 
og bagerovn samt et spisekammer. I nogle 
tilfælde var der to bilæggerovne, i andre 
måtte en enkelt sørge for opvarmning af 
såvel lærerbolig som skolestue.

Ydermurene skulle som nævnt være af 
grundmur, skillerummene af bindingsværk 
og soltørrede sten, og alle gulvene af 
brændte mursten. Omkring hele bygningen 
løb en kraftig, profileret gesims, der ifølge 
optegnelser blev malet blå. Det karakteri
stiske, helvalmede tag blev lagt med røde 
tagsten, og til at optage tagdryppet blev 
der rundt om bygningen lagt brolægning; 
også i stalden var der brolagt. Alt tømmer 
var norsk fyr, men karmene til yderdørene 
og til vinduerne samt rammer og poste var 
af eg. Der var tre yder- og fem inderdøre, 
17 vinduer (dvs. vinduesrammer) hvert 
med 24 blyindfattede ruder. Indvendig var 
vinduerne malet røde, udvendig perlegrå, 
ligesom skodderne.

Skolen i Gedesby
De fleste skildringer af rytterskolernes hi
storie koncentrerer sig om begyndelsen og 
følger så udviklingen til 1763, da hele ryt
terdistriktsordningen blev opløst. Her skal 
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det forsøges at følge en enkelt skolebyg
nings historie til i dag. Skolen i Gedesby, 
Danmarks sydligste sogn, er ved sine byg
ningsmæssige forhold, anvendelse som læ
rerbolig og endelig salg til privat side 
typisk for rytterskolernes historie.

Det blev pålagt rytterdistriktskommis
sionerne at vurdere, hvor de nye skoler 
mest hensigtsmæssigt kunne placeres. I 
den anledning blev der i 1721 foretaget en 
opgørelse over det hartkorn, der hørte til 
hvert sogn, idet de nye skoler så vidt 
muligt skulle ligge midt i et område be
stående af 280 tdr. hartkorn. For Gedesby 
sogns vedkommende blev det opgjort til 
221 tdr., 4 skpr., men med tillæg af nogle 
gårde af nabosognet Skelby kom man op 
på de eftertragtede 280 tdr.

Det blev endvidere oplyst, at et eksiste
rende skolehus i Gedesby var på 10 fag, og 
at der også i forvejen var skoler i Stavreby, 
Højet og Væggerløse, alle med forskelligt 
fagantal1’.

Der blev altså indgået kontrakt med Chr. 
Fritscher om opførelse af ialt 38 skolebyg
ninger på Lolland og Falster. Han havde 
ganske vist indleveret et overslag, som 
endte med et beløb på 623 rdl. 727? sk., 
men havde dog den 20. marts 1722 skrevet 
under på kontraktens vilkår, dvs. 550 rd. 
pr. skole. Dog fik han ændret betalingsfri
sterne, hvilket Rentekammeret kunne gå 
ind for, »thi Manden er bekiendt for en 
ærlig og Skikkelig Mand, men ei af de 
Kræfter hand kand giøre saadan forlaug 
som Lars Erichsen«. Rentekammerets ind
stilling fik Frederik IV's påtegnede appro
bation den 30. marts 1722.

Det er langt fra, at arbejdet med skoler
nes opførelse kan følges i detaljer. Ikke 
engang det præcise opførelsesår for de 
enkelte skoler kendes. Fritscher fik i 1722 
ialt udbetalt 5.500 rd. svarende til 10 sko
ler, og det samme gentog sig i 1723 og 
1724, mens de sidste otte blev opført i 

17252). Indskrifttavlernes »1721« går såle
des ikke på opførelsen af skolebygninger
ne, men kun på kongens beslutning om det 
store projekts iværksættelse.

Ved afleveringsforretningen viste det 
sig, at Fritscher havde fraveget tegningen 
på enkelte punkter. Bygningerne havde 
ikke helt den befalede højde; til gengæld 
havde han muret en bue over dørene og 
gjort gesimsen 7? alen høj3).

Placeringen af skolen i Gedesby er 
mærkelig. Modsat de fleste andre falster
ske rytterskoler har den aldrig ligget med 
facaden ud til bygaden. I dag ligger op
kørslen fra vejen nord om ejendommen, og 
før 1973 var adgangen fra vest ved siden 
af indgangen til kirkegården. Så længe 
nogen kan huske, har bygningens nordside 
været opfattet som hovedfacaden, idet den 
vendte ud til skolegården, og det var her, 
rytterskoletavlen var anbragt. Det er imid
lertid den uregelmæssige bagside, mens 
den oprindelige hovedfacade med dens 
regulære fordeling af vinduer og (nu til
muret) dør vender mod syd og grænser op 
til kirkegården. Ser man på udskiftnings
kortet fra 1804, fremgår det, at kirkegår
den siden da er blevet udvidet med tre 
smalle lodder og en gårdtoft, mens adgan-

Sandsynligvis den eneste bevarede af de tegninger, 
der blev anvendt ved opførelsen af rytterskolerne. 
Fra den lille forstue fører døre ind til lærerens bolig 
og til skolestuen med de to store faste borde. Såvel 
lærerens stue som skolestuen opvarmes afen bilæg
gerovn med indfyring fra køkkenets store åbne skor
sten, hvortil der også er tilsluttet en lukket bager
ovn. Kun væggene ved skorstenen er vist i fuld mur, 
de øvrige skillevægge er af spinkelt bindingsværk. 
Til højre for skolestuen, med indgang fra bagsiden, 
er en afdeling for brænde og småkreaturer. Rytter
skoletavlen over døren er ikke vist. L. Ä. Viborg. 
Koldinghus rytterdistrikt 1717-1765. Forskelligt kir
ker og tiender, skoler og degneboliger vedrørende. 
G.Ryt. 9-21.
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gen til skolen allerede da var ad en lille 
stikvej fra nord. Den oprindelige adgang 
må således have været enten ad en vej bag 
om kirkegården, der da har været langt 
mindre end i dag, eller over selve kirke
gården, der i lighed med, hvad der kendes 
andre steder, måske ligefrem har været 
brugt som legeplads for skolebørnene.

Igennem resten af 1700-tallet dukker 
Gedesby skole kun op i kilderne i et par 
glimt. I 1757 blev der i henhold til en kgl. 
resolution af 27. marts samme år afholdt 
syn over alle de 27 kongelige kirker på 
Falster ved fire håndværksmestre. I Gedes
by bemærkede de to nye vindueskarme og 
rammer af eg samt nye vinduer. Murer-, 
tømrer-, smede- og glarmesterarbejdet be
fandtes »i reparationsstand«, undtagen tre 
vinduesskodder og to dørkarme, »som er 
forældet og tjener ikke at reparere«.

I 1768 blev der foretaget en ny indde
ling af det falsterske hartkorn til de konge
lige skoler. Gedesby sogn repræsenterede 
fortsat 221 tdr., 4 skpr., og med lidt færre 
gårde fra Skelby blev der nu tillagt skolen 
265 td. 7 skpr.4).

Skoleholdernes navne er dog kendt. 
Allerede i 1713 nævnes Peiter Hansen 
Hielm, der virkede i Gedesby, til han som 
60-årig trak sig tilbage fra embedet i 1742. 
Han blev efterfulgt af Christian Rasmus
sen Bondesen, der ægtede en datter af for
gængeren samme år, han tiltrådte, hvorfor 
man tør gætte på, at svigerfaderen, der året 
før var blevet enkemand, har fået et af
tægtskammer i skolen. Bondesen dør i 
embedet i 1778, ca. 67 år gammel. Hans 
efterfølger var Niels Lauridsen Cruckow, 
der virkede her, til han i 1796 blev degn i 
Torkilstrup, hvor der lå en anden af Frede
rik IV's skoler. Ved folketællingen i 1787 
optræder han som 37-årig og ugift, og hus
standen består i øvrigt kun af tjenestepigen 
Ane Olsdatter. Men allerede samme år ind
gik han ægteskab med Dorthe Kirstine 

Minert. Han døde 1802. Efter Cruckow 
fulgte Ole Lassen, der var født i Herning 
1766 og student fra Horsens 1789. I 1801 
giftede han sig med Christine Sophie Møl
ler, der som han selv døde den 3. septem
ber 18265). Kirkebogen giver ikke antyd
ning af forklaring på det dobbelte døds
fald. Man kan gætte på en ulykke, en for
brydelse eller selvmord, måske snarest det 
sidste.

Lærer Lassen og skolen i udhuset 
Ved folketællingen i 1801, da Ole Lassen 
var nygift, bestod husstanden foruden af 
ham selv og hans 30-årige kone af et ti
årigt plejebarn, Jens Borgaard Oiling, og 
de to tjenestepiger Mette Kirstine Anders- 
datter og Birte Jensdatter6’. Lassen må i 
øvrigt have været en dygtig og respekteret 
mand, for han udnævntes til inspektør for 
det i 1802 opførte fyrtårn på Gedser Odde.

I 1804 var Lolland-Falster blevet et 
selvstændigt stift, og antagelig i den anled
ning udsendte sognepræsterne indberetnin
ger om skolevæsenet på landet. Pastor 
Knudsen i Skelby-Gedesby pastorat anfør
te bl.a.: »Til Gedesby skole hører 31 gård- 
og omtrent 60 husmænd. Børnenes antal er 
mellem 70 og 80. Skolen forestås af den 
over min ros langt ophøjede konstituerede 
fyrinspektør Ole Lassen, som såvidt jeg 
ved, er Deres Højærværdighed Biskoppen 
bekendt fra en meget fordelagtig side som 
lærer ved den døtreskole i København, 
hvorved Deres Højærværdighed såvidt jeg 
ved var direktør«7’.

70-80 børn er mange for en enkelt lærer, 
der kun råder over et klasseværelse på 70- 
100 kvadratalen, også selv om de deles op 
i to hold med skolegang hver anden dag, 
som det var normalt på landet. Lærerboli
gen var heller ikke egnet til en familie med 
børn.

I Frederiksborg og Kronborg amter hav
de man taget konsekvensen af de ind-
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Kobberstik af et af reliefferne på Frederik IV's sar
kofag i Roskilde Domkirke. Blandt de fortjenstfuldt 
handlinger, den henfarne konge mindes for på sar
kofagens relieffer, er oprettelsen af rytterskolerne i 
1721. De mageligt henslængte lærdomsmuser op
muntrer landsbyskolelæreren, der ses foran en grup
pe flittige skolebørn. Skolebygningen har i kobber
stikkerens gengivelse fået en ekstra etage. Ind skrift- 
tavlen over døren ses tydeligt. Efter L. de Thurah: 
Den danske Vitruvius II, 1747. Tavle 89.

skrænkede pladsforhold i rytterskolerne 
ved i 1795 at lade kaptajn og landinspektør 
Recke nedrive væggen mellem skolestuen 
og tørvehuset eller stalden, som så inddro
ges i skolestuen. Til gengæld blev der så 
taget et fag af denne til et pigekammer og 
udvidelse af lærerens dagligstue81. Foran
dringen betød altså en udvidelse af lærer
boligen og ikke af skolestuen. Noget til
svarende synes at være sket i Gedesby. En 
brandtaksation opregner i 1817 følgende 
rum: tre stuer (de to med bræddegulv), to 
kamre, et køkken og en forstue9*. Stalden 
omtales ikke; til gengæld er der et kammer 
mere end i den oprindelige indretning.

I Gedesby blev pladsmangelen i under
visningslokalet søgt afhjulpet på flere 
måder. Dels blev i 1808 en del huse og 
gårde overført til Skelby, hvad der betød, 
at der under Gedesby skole kun kom til at 
høre 28 gårde og 56 huse10’.

Dels gik skoleholder Lassen selv i ak
tion for at forbedre sine personlige og sko
lens forhold. Han opførte en udhuslænge 
på 4 fag, 6 al bred, til hestestald og lo. 
Yderligere havde han selv erhvervet en 
stor gårdtoft ved siden af skolen, der var 
blevet ledig, efter at gårdmand Peder Krøll 
havde udflyttet sin gård i 1804. Her opfør
te han en ny bygning, der i 1806 beskrives 
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som en bindingsværksbygning med stråtag 
og murede vægge af brændte sten, 11 fag 
lang, 10 al. bred, indrettet til stue, kammer 
og køkken i 5 fag og portrum og lade i 6 
fag, hvortil kom en tilbygning på østsiden 
til kostald10.

I 1809 skrev Lassen en længere pro 
memoria til skolekommissionen. Han gjor
de heri rede for, hvorledes Gedesby skole 
med sine over 70 børn behøvede en bety
delig udvidelse og foreslog, at kommissio
nen overtog den gårdsplads, han havde 
købt af Peder Krøll, og det hus han her 
havde opført først og fremmest for at skaf
fe plads til afgrøden fra den jordlod, der 
var blevet tillagt lærerembedet ved ud
skiftningen i 1804. Huset beskriver han 
som liggende med enderne i syd og nord, 
af 13 fag bindingsværk (han regner åben
bart kostalden med) og med den søndre 
ende »tæt ind til skolens fortov«. Da Las
sen manglede pigekamre i selve skolen, 
havde han i nybygningens søndre ende 
ladet indrette 3 fag til bolig med 2 vinduer 
i vest og 2 i øst. I stedet for at udvide den 
egentlige skolebygning, hvad der åbenbart 
havde været på tale, foreslår han, at syd
enden i det nye bindingsværkshus - evt. 
udvidet med et fag - indrettes til en skole
stue, »der både kan blive stor, rummelig 
nok og sa lys, som man vil have samme, 
da vinduer kan, som i de nye oprettede 
skoler, anbringes på 3 sider. Det omtalte 
hus med grund samt den lo og hestestald 
på 4 fag, som han havde ladet opføre ved 
skolens østende, og et hønse- og fårehus 
ville han overlade kommissionen for 
brandvurderingens pris, 550 rd. Hvis kom
missionen skulle ønske at købe hele plad
sen med stengærder, var prisen 850 rd., 
men »for skolens og dens bekvemmelig
heds skyld« var han dog villig til at gå ned 
til 800 rd.

Pastor Knudsen anbefalede forslaget og 
tilføjede for egen regning, at alternativet 

var at slå et skillerum ned i skolen, hvor
ved dog læreren ville blive berøvet et 
værelse, som han på ingen måde kunne 
undvære af den i forvejen begrænsede 
plads. Et hjørne af kirkegården, som var 
anvist læreren til haveplads, var »næppe så 
stor, at han med sin lille familie kan høste 
så mange urter, han kunne bruge i en 
måned«. Han anfører også, at Lassen har 
ondt ved at skaffe renterne til grundkøbet 
af sine ringe indkomster.

Endelig lægger skolepatronen, Gedser- 
gårds ejer, kammerråd J. C. Friis sit vægti
ge ord ind til fordel for det lassenske for
slag. Han oplyser, at det er af ham, Lassen 
har lånt de 800 rd. og tilbyder at skænke 
100 rd. og lade de resterende 700 blive 
stående på 1. prioritet.

Sagen blev imidlertid først afgjort med 
Danske Kancellis resolution af 23. marts 
1811, hvorefter Lassens tilbud om overla
delse af de 11 fag hus og øvrige småhuse 
for 680 rd. tiltrådtes. Med Friis’ donation 
er summen altså blevet bragt ned på 580 
rd. Det store stykke jord var - som det 
fremgår - ikke indbefattet i det af Kancel
liet resolverede, og Friis meldte sig snart 
igen med forslag om, at der søgtes lån til 
køb af dette for 300 rd. bl.a. for at kirke
gården kunne få den til skolelæreren 
udlånte plads tilbage12’. Den 9. juli tingly
stes et lån på 893 rd. fra Hospitalet i 
Nykøbing, som satte skolekommissionen i 
stand til at afkøbe lærer Lassen hans hus 
med gård og haveplads. Lånet var betalt 
udi 184313’.

Først fire år efter at Lassen havde frem
sat sit forslag om skolestuens indretning i 
bindingsværkslængen, synes dette at være 
blevet en realitet. I 1813 kunne pastor 
Knudsen nemlig i sin årlige indberetning 
anføre, at skolen »i år har fået en meget 
god, hensigtsmæssig skolestue«14’. Om 
regningen fra Rasmus Jørgensen for 200 
lersten året efter er en forsinket rest af
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Tegning med påskriften »Gedesby Skole og Kirke 
før Stormfloden 1872. Træet er et Valnøddetræ, som 
faldt 1872«. Tegningen viser skolens sydside efter 
udvidelsen 1837-38. Det andet vindue fra højre er 
det fag, hvor hovedindgangsdøren med indskrifttav
len over oprindelig var. Original i »Falster Min
der«.

ombygningen, oplyses ikke. Snarest er der 
dog tale om indvendige ændringer af det 
gamle skolehus, som jo alene skulle være 
lærerbolig15’.

Endnu i 1817 sætter glarmesteren ruder 
i både »den gamle skolestue« (fire små 
ruder) og »den nye skolestue« (to større 
ruder). Af en regning 1819 fremgår, at 
skolehuset - som det kunne ventes - var 
stråtækt16’.

Da overflytningen var afsluttet, udarbej
dede Lassen i 1813 en fortegnelse over 

inventaret i skolen; den giver et godt ind
tryk af indlæringsmidler og lærebøger: »3 
lange og 1 kort bord og 2 nye skråliggende 
borde, 1 sort tavle til at skrive på. 1 ny 
bogreol, 2 lange og 4 korte bænke, 1 ny 
forhøjning til skolelæreren, 8 regnetavler, 
1 gi. jemkakkelovn.

Bøger: 1 hovedprotokol, 1 flidjournal, 
Thiemes Godmand 15 stk., Carl Traug 
Thieme 29 stk., Rønnes læsebøger 30 stk., 
Tonboes bibelhistorie 29 stk., 1 dansk 
bibel, Balles Bibellæsning 1. og 2. del i 4 
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bind, Nyeste Bondepractica 1 stk., 2 nye 
salmebøger noget forslidte, Nød- og hjæl
pebog for bondestanden 1 stk., Håndbog 
for den læsende ungdom 1 stk., D. S. 
Birchs Metodelære 1 stk. , Biskop Boisens 
Bibelhistorie foræret af hr. kammerråd 
Friis 4 stk., 17 regnetavler«l7).

At Lassens bindingsværkshus alligevel 
ikke var så god en løsning på pladsproble
met, viser et overslag fra murermester J. 
Mundte 1820 på reparationsarbejder. Bl.a. 
foreslog han skolestuens vægge nypudset 
med mørtel, idet de tidligere kun havde 
været pudset med 1er og nu var meget for
faldne. Tømmeret, stolper og løsholter 
skulle berøres (beslås med rør), berappes 
og pudses. Endelig skulle væggene hvid
tes, og loftet males med kalkfarve. I det 
gamle skolehus foreslog han hvidtning 
m.v., murerarbejde i værelserne samt i et 
kammer, hvor gulvet var lagt med sten, 
men nu opslidt og forfaldent, nylagt med 
brædder. Mundte fik betaling for arbejder
ne samme år.

I 1824 var det udhusene, der måtte repa
reres. 100 lersten blev leveret, og adskilli
ge vægge opmuret, som var »ufalden« af 
regnl8).

Med skolelærer Ole Lassen gik det til
bage. I 1818 anfører sognepræsten i sin 
årlige indberetning: »Lassen, student. 
Hans poster som lærer forestår seminari
sten Eskildsen, da hans syn forbyder ham 
selv at forestå skolen«, og året efter: »Den
ne skolelærer, som har stær på det ene øje 
og ser kuns lidet med det andet, har fra 1. 
november fået til medhjælper seminaristen 
Lund«. I 1820 omtales Lassen som en 
videnskabelig og dannet mand, mens det 
stadig var seminarist Lund, der forestod 
skolen. To år senere hedder det: »Hr. 
inspektør (dvs. fyrinspektør) Lassen fore
står alene kirkesangen; skolen bestyres af 
en seminarist, som i forrige år den meste 
tid var hr. Lund, der ved flid, fremgang og 

opførsel vandt rosværdigt bifald, efter ham 
fulgte seminarist Hartvig Korff, som ved 
flid og fremgang giver de bedste forhåb
ninger«.

Kombinationen Lassen - Korff fungere
de tilsyneladende udmærket. I 1824 var 
sognepræstens kommentar: »Hr. inspektør 
Lassen forestår kirkesangen til megen op
byggelse for menigheden. Substitut Korff: 
flid og fremgang, sædelig og anstændig«.

Men i 1824 gav Lassen op. »Træt af 
skoleundervisningen, den mit liv fra den 
tidligste ungdom, privat og offentlig har 
været opofret både i og uden for Falster, 
svag på synet, som er udmattet af mer end 
22 års usædvanlig megen nattevågen, og 
endelig overbevist af nytten af, at skolen i 
Gedesby erholder en fast lærer i stedet for 
en afvekslende ...«, således lyder indled
ningen til Ole Lassens afskedsansøgning 
til skolekommissionen. Han ønskede dog 
at beholde kirkesangen med dertil hørende 
indtægter og endvidere magelæg af en 
ham tilhørende »hus haveplads« vest for 
skolens egentlige have med en anden øst
for, »hvorpå jeg, så snart min evne det til
lader, eller jeg dertil kan erholde penge, 
ønskede at opføre en liden bolig for min 
enke«l9). Af sammenhængen synes det at 
fremgå, at Lassen regner med at skulle bli
ve boende i lærerboligen, og at han stadig 
fungerede som inspektør ved Gedser fyr.

Det ser ud til, at Lassen fik sine krav 
opfyldt, men han fortsatte dog som lærer 
af navn helt til 1. juni 1825. Tre måneder 
senere døde både han og konen.

Lærer Ko iff og 
den tilbyggede skolestue 
Seminarist Korff', der i flere år havde vare
taget Ole Lassens skolelærerforpligtelser, 
ansøgte nu om det ledige embede, og han 
havde åbenbart vundet både sognets og 
skolepatronen, C. Friis’ tillid, for sidst-
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Gedesby rytterskole set fra sydvest. De sidste tre 
vinduesfag markerer den påbyggede skolestue fra 
1837-38. På dette tidspunkt er den blevet opdelt i 
flere mindre rum og inddraget i lærerboligen, og 
der er i gavlen blevet anbragt en havedør ind til 
dagligstuen. Den lille dør fører ind til et oplagsrum. 
Bag vinduet i tagetagen havde lærer Marquard 
Pedersens sønner deres lille værelse. Foto af Carl 
Østen 1942.

nævnte lovede ham stillingen under forud
sætning af, at biskoppen ikke havde noget 
at udsætte på ham som lærer. Biskop Boi
sen stillede imidlertid nogle betingelser, 
som Friis ikke kunne acceptere, og han 
afgav den 19. juni 1825 et usædvanligt 
skarpt svar, hvori han fremførte, at det kun 
tilkom biskoppen at kalde lærere til degne
skoler, som f.eks. den i Skelby. »Efter for
anførte oplysninger påtvivler jeg ikke, at 
Deres Højærværdighed vil tiltræde min 

formening, at jeg nemlig ene og alene er 
berettiget til at kalde skolelærer i Gedesby 
sogn, hvor jeg ejer sognets hele hartkorn, 
256 td., på 4 td. nær, som hører under 
præstekaldet, og at seminarist Korff, der
som han fremdeles ønsker at få skolen, af 
mig dertil vil blive kaldet«2()). Korff fik 
embedet!

Johan Hartvig Korff var født 1802 i 
Halsted på Lolland og blev 20 år gammel 
seminarist fra Vesterborg seminarium. 
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Som nævnt havde Ole Lassen afløst Niels 
Cruckow, da denne i 1796 blev degn i Tor- 
kilstrup. Da Cruckow døde i 1802, blev 
han efterfulgt af Peder Nicolaj Lassen, der 
var en ældre broder til skolelæreren i 
Gedesby, og forbindelsen mellem de to 
falsterske sogne fortsatte, idet Korff i 1825 
efter at være blevet udnævnt til lærer i 
Gedesby ægtede en datter af P. N. Lassen i 
Torkilstrup, Karen Cathrine, født 18022l). 
Skolen i Torkilstrup var for øvrigt også en 
af Frederik IV’s skoler.

Hvad skolens bygninger angår, var for
holdene stadig ikke gode. I 1824 indberet
tede skolekommissionen, at skolestuen be
høvede at udvides, men i 1825 var mang
lerne afhjulpet221.

I forbindelse med disse arbejder opstod 
der en kontrovers mellem skolekommis
sionen og flere af byens husmænd, som 
nægtede at udføre kalkslagerarbejde, idet 
de påberåbte sig, at dette ikke kunne hen
regnes under det i skolereglementets § 54 
nævnte håndlangerarbejde. Sagen blev 
indgivet til amtsskoledirektionens afgørel
se, men hvordan det endte, fremgår ikke23’.

1825 var tillige året, hvor »den indbyr
des undervisning« blev indført, dvs. den 
forkætrede praksis, der gik ud på, at de 
større børn underviste de mindre børn i de 
færdigheder, de allerede havde tilegnet sig. 
I Gedesby blev der anskaffet »lister til 
løbenr. og tabeller ... Listerne er ej opslåe
de, fordi tabellerne ikke er færdige, men 
bevaret indtil videre«. J. W. Schultz i Ny
købing leverede 80 ark pappapir til tabel
ler, og desuden modtog skolen fire borde 
og fire bænke samt et sandbord med til
hørende bænk24). Sandbordet var en lang 
flad kasse til fugtigt sand, hvori der kunne 
skrives, og som kunne viskes ren ved at 
føre et stykke træ langs bordets ramme 
henover det skrevne.

Den indbyrdes undervisning foregik 
efter ophængte stavetabeller ved hjælp af 

et militærisk organiseret rokeringssystem. 
Frederik VI var meget interesseret i syste
met, der stammede fra England, men efter 
hans død forsvandt denne lidet populære 
undervisningsform lidt efter lidt. Den blev 
helt afskaffet med skoleloven af 185625’.

Ved siden af den indbyrdes undervis
ning er der en anden fornyelse inden for 
undervisningen også i disse år. I skolelo
ven af 1814 var gymnastikundervisning 
for drenge blevet påbudt og yderligere ind
skærpet i 1828. I 1829 indsendte Skelby- 
Gedesby skolekommission en status over 
skoleklassen til amtsskoledirektionen med 
anmodning om tilladelse til at påligne be
boerne restbeløbet i forbindelse med 
anskaffelse af »de fornødne apparater til 
den gymnastiske undervisnings indførelse 
i pastoratets 3 skoler i den tredie eller den 
mest indskrænkede grad«26).

Det ser dog ikke ud til, at sagen er kom
met i orden lige med det samme at dømme 
efter en kvittering fra skolelærer Korff i 
1834 for udbetaling af 1 rd. 3 m. 14 s. for 
udlagt jord til gymnastikplads. En tilsva
rende udgift forekommer de følgende år27). 
Skolelæreren har altså stillet en del af sin 
havejord til rådighed for opstilling af rib
ber, bomme m.m.

I 1831 indberetter præsten, E. C. Bryg
man til stiftet: »Skolen behøver en tilbyg
ning, da der er for liden lejlighed til en gift 
familie«28’. Man skulle ellers synes, at 
lærerboligen måtte opfattes som god og 
rummelig, efter at skolen var blevet flyttet 
over i lærer Lassens bindingsværksbyg
ning. I de følgende 12 år omtales ingen 
mangler af betydning, men heller ikke at 
den i 1831 påpegede mangel skulle være 
afhjulpet. Ikke desto mindre synes der i 
disse år at være foretaget en radikal foran
dring af den gamle skolebygning.

Lærer Svend Petersen, der kom til Ge
desby i 1859, fortæller i sine erindringer: 
»... i tidens løb var skolebygningen under-
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Postkort med luftfoto ca. 1955 af Gedesby kirke med 
omgivelser set fra sydøst. Rytterskolen ses yderst til 
højre i billedet, og til venstre for den »den røde sko
le«, opført 1886. Indgangspartiet midt på sydsiden 
er senere sløjfet og erstattet af to vinduer, antagelig 
da bygningen i 1961 blev nedlagt som skole. Kirken 
er en gotisk bygning, som i 1854 blev stærkt ombyg
get af arkitekt O. M. Glahn; hele sydsiden blev 
ommuret, og det hidtidige trætårn erstattet af en 
tagrytter.

en tid, da skolelokalet endog var blevet 
forlagt til udhuset. Så havde man bygget et 
nyt skolelokale i forlængelse af og i stil 
med det oprindelige skolehus ...«29).

Situationen med skolestuen i udhuset 
refererer tydeligt nok til Ole Lassens bin
dingsværksbygning, og tilbygningen til 
den forlængelse af det oprindelige skole
hus mod vest med tre vinduesfag, som kan 
iagttages i dag. Spørgsmålet er: hvornår 
blev disse tre fag opført? De var der i

1859, men kan næppe have været der i 
1831, da pastor Brygman fandt, at skolen 
behøvede en tilbygning. En række 
udgiftsposter peger på, at den er foretaget i 
årene 1836-38. Den mest oplysende reg
ning er fra Jens Nielsen i december 1838. 
Den omfatter oplægning af 8 tylter lægter 
og derpå »tagpotter« med understrygning, 
afretning af spærværket, opsætning af to 
nye gavle, indsætning af 5 fag vinduer 
med karm, lægning af bræddegulv i skole-
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karm, lægning af bræddegulv i skolestuen 
og stengulv i gangen samt udspækning og 
hvidtning af skolen udvendig og indvendig 
og lægning af loft i skolebygningen. Lærer 
Korff udlagde et beløb til indkøb af en stor 
fyrreplanke, til sokler ved skolens repara
tion og for lersten til en kaminskorsten og 
dennes »murning«30).

Selv om regnskabsmaterialet er uklart, 
synes udvidelsen således at være sket 
1837-38. Herpå peger endnu et forhold. 
Da der i 1985 blev lagt nyt gulv i et rum i 
den nuværende bygnings nordvestlige del, 
fandtes tæt ved gavlen en stor, flad sten 
med det indhuggede årstal: »1837«.

Hvis man ud fra de eksisterende forhold 
skal beskrive, hvad der er sket, er det føl
gende: Vestgavlen er blevet nedbrudt, og 
langsiderne forlænget med 6,33 m, der på 
sydsiden fik 2 fag vinduer og på nordsiden 
1 + 7? fag. Gavlen fik halvvalm og et fag 
vinduer til loftrummet. Østgavlen blev ret
tet op til en spidsgavl med et vindue til 
loftsrummet.

Den nye skolestue blev, efter hvad lærer 
Petersen oplyser, på 10 x 12 alen, hvilket 
svarer til hele tilbygningen samt et fag af 
den gamle skolebygning, dvs. den gamle 
lærerboligs spisekammer og sengekam
mer.

Da arbejdet med opførelsen af den nye 
skolestue var afsluttet, blev den gamle bin
dingsværksbygning solgt på auktion den 
24. april 1840. I skolens regnskab figure
rer det som »Et ved Gedesby skole væren
de gammelt ubrugbart hus solgt til nedbry
delse efter amtsskoledirektionens ordre af 
16. marts 1840. Det var enden på Ole Las
sens bindingsværksbygning og den 25-åri- 
ge periode, hvor skolen var indrettet her.

De følgende år viser kun småudgifter. 
Nogle af dem skal anføres, da de giver op
lysninger af interesse.

I 1842 blev der anskaffet en kakkelovn 
til lærerens dagligstue, og lærerboligens 
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rum blev hvidtet. Ved denne lejlighed får 
vi så oplysning om, hvor mange og hvilke 
de bestod af på denne tid: dagligstuen, 
sovekammeret, gangen, pigekammeret, 
køkkenet og spisekammeret. Det gamle 
spisekammer var jo inddraget til skolestue 
og forstue, men antagelig har man så til 
dette formål indrettet det gamle pigekam
mer; pigekammeret kan så være blevet 
indrettet på loftet ved en af gavlene, hvor 
der i dag er nogle små loftsværelser. Også 
dette år optræder der en udgift til brædder, 
572 tylt, til loftet, åbenbart til resten af 
bygningen.

I 1843 får vi bekræftet, at der må have 
været en skorsten i skolestuen, for dette år 
blev røret på kakkelovnen istandsat. Det er 
vanskeligt at forestille sig den placeret 
meget anderledes end den eksisterende 
vestlige skorsten, hvilket indebærer, at den 
har stået nogenlunde midt i skolestuen.

Samme år fik Carsten Hansen i Gedesby 
2 rd. for at have forfærdiget en stol til brug 
for skolelæreren i Gedesby skole, antage
lig til et kateder.

I 1845 blev en gavl beklædt med rør, en 
særlig falstersk måde at beskytte lerkline
de bindingsværksbygninger på. Det drejer 
sig vel om det i 1841 reparerede udhus, 
ligesom to dages udført tækkearbejde må 
vedrøre dette hus.

Året efter blev »ligevægtstræddet« 
istandsat med tre fødder og »springmaski
nen« repareret, åbenbart nogle af skolens 
gymnastikredskaber31 ’.

Skolens lærer havde i hele denne perio
de været Johan Hartvig Korff. Ved folke
tællingen i 1834, da han og hans kone beg
ge var 32 år, bestod familien i øvrigt af 
sønnerne Johan Peter Oluf og Nicolai Las
sen Korff på henholdsvis 8 og 6 år samt 
datteren Lene Christine Katrine på 2 år. 
Hertil kom to tjenestepiger. Seks år senere 
anføres den ældste søn ikke mere, han er 
velsagtens anbragt ved en latinskole eller



Nordsiden af Gedesby rytterskole. Den oprindelige 
bagside, der nu udgør facaden mod gårdspladsen, 
den tidligere skolegård, er ret ændret. Vinduet 
yderst til venstre markerer den oprindelige indgang 
til fårestien. Døren til højre herfor, der må være 
etableret midt i 1800-tallet, var oprindelig et vin
due, der sammen med det næste vindue gav lys til 
skolestuen. Det halvt skjulte vindue ved nedløbs
røret er stadig køkkenvindue, ligesom indgangen til 
køkkenet endnu er på sit oprindelige sted. Vindfan
get er antagelig opsat i begyndelsen af 1900-årene. 

Bag det lille vindue var spisekammeret i Frederik 
IV s skole. Midt mellem dette og det følgende vindue 
er byggeskellet mellem den oprindelige skolebyg
ning og udvidelsen fra 1837-38. Her sad indskrift
tavlen, inden den fjernedes i 1961. De to små vin
duer i soklen giver lys til den viktualiekælder, der 
etableredes efter nedlæggelsen af den påbyggede 
skolestue i 1886. De blev sløjfet sidst i 1970’erne. 
Til venstre i billedet ses sydenden af udhuset fra ca. 
1890. Midt i skolegården står flagstangen fra 1945. 
Foto: Allan Tønnesen 1973.

lignende; til gengæld er familien blevet 
forøget med en datter, Sophie, på 5 år. Der 
er kun een tjenestepige, Karen Johannes- 
datter på 27 år, født i Øster Kippinge; hun 
var der også i 1834 og optræder endnu i 
folketællingen 1850. I 1845 er kun de to 
døtre hjemme, men i 1850 er den da 22- 
årige søn, Nicolai, vendt hjem, måske kun 

for en kort bemærkning; af hjemmeboende 
børn nævnes i øvrigt kun den 15-årige 
Sophie32).

Korff blev imidlertid ramt af sygdom. 
Gennem flere år skrantede han, og han for
måede ikke at opretholde undervisningens 
standard. Han døde 1858, kun 56 år gam
mel.
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Lærer Svend Petersen
Hans efterfølger blev Svend Petersen, den 
bekendteste af lærerne ved Gedesby skole. 
Han var født på Vejle-egnen i 1824 og 
blev i 1851 - efter 5 års militærtjeneste 
med deltagelse i den første slesvigske krig 
- optaget på Jelling Seminarium, hvorfra 
han dimitteredes 1853 med karakteren 
»meget duelig«. Efter nogle år som lærer i 
Hyrup ved Flensborg søgte han i 1858 det 
ledige embede i Gedesby og fik det. I 
januar 1859 ankom han til byen, hvor han 
indrettede sig i skolen, til hans kone, Chri
stine Langmack og deres ældste barn slut
tede sig til ham et par måneder senere.

Svend Petersen havde indlagt sig særlig 
fortjeneste ved at have skrevet sine erin
dringer og især ved sin levende skildring 
af stormflodskatastrofen i november 1872, 
som han oplevede på nærmeste hold. Han 
var lærer i Gedesby til 1888, da han tog 
sin afsked på grund af svagelighed. Sine 
sidste mange år levede han i København, 
hvor han døde i 1917 i den høje alder af 93 
år.

Skoleforholdene i Gedesby lod ved hans 
overtagelse af embedet meget tilbage at 
ønske som følge af Korffs langvarige syg
dom. Han måtte altså tage hårdt fat for at 
få genoprettet børnenes og befolkningens 
moral, hvad der ikke var helt let.

Skolens udbygninger var i dårlig stand, 
da familien Petersen ankom. »Ladebygnin
gen kunne ikke rumme og nogenlunde be
skytte jordens afgrøder, og stalden var 
nærmest kun et skur, hvori der ikke kunne 
være tale om på en nogenlunde forsvarlig 
måde at huse kreaturer ved vintertid. Men 
heldigvis var det forår, og i sommerens løb 
fik jeg, dels ved sognerådets imødekom
menhed og dels ved egne pekuniære til
skud, alting bragt i nogenlunde stand, før 
vinteren kom«33’.

Svend Petersen havde det heller ikke 
godt med klimaet i skolestuen. Der var 
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ingen ventilation, hvad der var uhyre gene
rende på grund af børnenes skindklæder, 
der var præpareret med ildelugtende sæl
tran. Han måtte forbyde anvendelsen af 
denne tran og fik desuden indrettet en pri
mitiv ventilation ved at lægge et rør gen
nem muren under gulvet og op gennem 
kakkelovnen.

Først i 1886 blev der opført en ny skole
bygning341. Det var en enetages bygning i 
røde sten og med skifertag, placeret nord 
for kirken og parallelt med denne, tæt ved 
bygaden. Bygningen fik midt på sydsiden 
en muret kvist over indgangspartiet, der på 
begge sider flankeredes af tre fag vinduer. 
Den havde to rummelige klasseværelser og 
en lejlighed til den andenlærer, der nu blev 
ansat.

Førstelæreren blev boende i den gamle 
bygning, der nu efter skolestuens nedlæg
gelse måtte betegnes som overordentlig 
rummelig. Det store skolelokale er - uvist 
hvornår, og måske i flere omgange - ble
vet opdelt i en række mindre rum: to stuer 
mod syd og spisekammer og redskabsrum 
mod nord.

Der blev også opført et udhus ved sko
len. Det blev placeret nord-syd, nord for 
den gamle skolebygnings østende, så det 
kom til at udgøre afgrænsningen til denne 
side af den skolegård, som antagelig siden 
udvidelsen af skolelodden i begyndelsen af 
1800-tallet havde været placeret her. Ad
gangen til skolens bygninger og skolegår
den foregik på det frie areal mellem den 
nye skolebygning og skellet til kirkegården.

Udhuset var af bindingsværk på gårdsi
den og af grundmur på de andre sider. 
Taget var lavt og dækket af tagpap. Det 
indeholdt brændselsrum, sandrum, stald, 
vaskehus og latriner til børnene. Et ganske 
tilsvarende hus blev i 1893 opført ved 
Staureby skole af murermester Rasmus 
Drejer35’, der antagelig også har stået for 
opførelsen af Gedesby skoles udhus. Hvis



Førstelærer P. Marquard Pedersen peger på Gedes
by skoles indskrifttavle, mens den endnu var anbragt 
på Frederik IVs skolebygning. Foto. Carl Østen ca. 
1950.

opførelsen er sket allerede i 1886, er det 
sandsynligt, at han også har bygget selve 
den nye skolebygning.

Tiden efter Svend Petersen
Efter Svend Petersens afgang som første
lærer i 1888, blev Nikolai Christiansen 
hans afløser. Hans embedsperiode varede 
helt til 1929 og mindes endnu af ældre 
folk med blandede følelser. At der herske
de orden i skolen, og at han var streng, 
hersker der enighed om, men hvor enkelte 
fandt, at han var en dygtig lærer, der ville 

børnene det godt, er det overvejende ind
tryk, at han var en tyrannisk, nærmest sadi
stisk person, uden kærlighed til børnene og 
uden pædagogiske evner36’. Det var almin
deligt, at han indledte en skoledag med 
ordene: »Nu skal I fanden gale mig have 
nogle stryg«, og lod handling følge ord ved 
hjælp af spanskrøret. Utroligt at befolknin
gen efter 30 år med den humane Svend 
Petersen fandt sig i denne behandling gen
nem 40 år.

Både i Christiansens og hans efterføl
gers tid var det skik, at præsten, der da 
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havde sin præstegård i Skelby, skiftede til 
kjole i lærerboligen. Det foregik i forstuen, 
ved vintertid efter at kjolen først var blevet 
lunet ved kakkelovnen.

I 1929 blev Nikolai Christiansen afløst 
som førstelærer af P. Marquard Pedersen 
(1892-1975), der sammen med sin kone, 
Hedvig Pedersen, residerede i rytterskolen 
de næste mere end 30 år.

Da Marquard Pedersen tiltrådte, blev 
der ud for køkkenindgangen etableret et 
lille vindfang af træ.

Værelserne mod syd blev i hans tid be
nyttet som følger (regnet fra vest): daglig
stue, spisestue, kontor, soveværelse. I det 
nordøstlige hjørne var der børneværelse, 
og af de to små loftskamre blev det ene 
også brugt som børneværelse (»drengenes 
værelse«) og det andet som pigekammer37*.

Da lærerparret kunne fejre sølvbryllup, 
blev der bekostet indretningen af et bade
værelse i bygningen. Det skete ved, at det 
halve blev skilt fra børneværelset i det nor
døstlige hjørne. Der var da allerede blevet 
indlagt rindende vand i huset. I 1929 fore
gik vandforsyningen ved en pumpe i køk
kenet fra ejendommens brønd.

I foråret 1945 blev der rejst en 15 m høj 
flagstang midt på skolegården. Baggrun
den var forventningen om den snarlige af
slutning på Danmarks besættelse38*. Denne 
flagstang blev ødelagt under en storm i 
efteråret 1986.

Marquard Pedersen var stærkt interesse
ret i havebrug, hvad den store have gav 
ham gode muligheder for. Det var ham, 
der plantede den vin og den blåregn, der 
stadig gror op ad rytterskolens sydmur. 
Han gik af i 1961 og tilbragte sit 12-årige 
otium i Sundby ved Nykøbing. Han blev 
begravet i »lærergravstedet« på Gedesby 
kirkegård, lige uden for rytterskolens vin
duer.

I 1961 blev centralskolen »Østersøsko- 
len« opført mellem Gedesby og Gedser, og 

Frederik IV’s tavler på rytterskolerne i 
Gedesby og Staureby blev i den anledning 
fjernet fra deres oprindelige plads og i ste
det indmuret i forhallen til den nye skole.

I de følgende år blev såvel rytterskolen 
som »den røde skole« (fra 1886) benyttet 
som lærerbolig for henholdsvis N. U. 
Emborg og Peder Nørgaard med familier. I 
1973 blev grunden delt og bygningerne 
solgt, rytterskolen med udhus til Tom 
Petersen og Ilona Hansen, mens »den røde 
skole« blev overtaget af de hidtidige be
boere, Lone og Peder Nørgaard. Udhuset 
blev i de følgende år ombygget til udstil
lings- og salgslokale. Rytterskolen blev i 
1982 overtaget af Astrid og Allan Tønne- 
sen.
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Det tyske luftvåbens 
radarstillinger på 

Lolland-Falster 1942-45
Af Jens Erik Christiansen

Den tyske besættelse af Danmark er nu en periode, der ligger et halvt århundrede tilbage i tiden. 
Det indebærer, at mennesker, som oplevede besættelsestiden på første hånd, efterhånden vil være 
vanskelige at finde. Og med dem i erindringen om de sidste spor af f.eks. de tyske installationer, 
der endnu findes sparsomt rundt omkring i det landskab, vi færdes i. - Lærer Jens Erik Christian
sen er på sin hjemegn kommet på sporet af et radarfundament. Med det som udgangspunkt for en 
videre efterforskning giver han her en engageret fremstilling af den tyske radarovervågning af Lol
land-Falster fra krigens dage og udfylder dermed et tomrum i den del af besættelsestidens historie, 
som omfatter vor landsdel.

En forårsaften i 1990 opsøgte jeg gårdejer 
Kaj Christensen, Nøbbølle Hede nord for 
Horslunde for at spørge, om der under kri
gen havde ligget nogle store 6-kantede be
tonfundamenter på hans marker. Til min 
store overraskelse svarede han, at det hav
de der.

Og det blev anledningen til, at jeg siden 
har været engageret i et arbejde med at 
indsamle oplysninger om tyske militære 
anlæg fra 2. verdenskrig, i første række 
radarstationer og især på Lolland-Falster.

Oplysningerne videregives til Falsters 
Minder, for så vidt angår anlæggene på 
Falster, til Skov- og Naturstyrelsen, hvor 
orlogskaptajn Peter Thorning Christensen i 
disse år foretager en registrering af alle be
fæstningsanlæg af jord og beton fra perio

den 1858-1975, og endelig til oberstløjt
nant Michael Svejgaard, Karup, der har 
lagt et meget stort arbejde i at indsamle 
oplysninger om alle tyske radaranlæg i 
landet.

Han havde netop i den forbindelse fore
spurgt på Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 
om man dér havde kendskab til et tysk 
militært anlæg nord for Horslunde. Museet 
lod spørgsmålet gå videre til mig, og jeg 
skrev til Svejgaard, at der på Lollands 
højeste naturlige punkt (25 m) ved Hors
lunde havde stået et ca. 50 m højt tårn, af 
befolkningen kaldet »tyskertåmet«, og at 
der formentlig var tale om en luftmelde- 
post.

Få dage efter ringede Svejgaard til mig 
og sagde, at han godt kendte »tyskertår-
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Fig J. De tyske radarstationer i Danmark i efteråret 
1943. De 3 ikke-fuldførte stillinger er indtegnet med 
punkterede cirkler. Desuden er Ferkel på Femern 
opgivet.
Efter Carsten Petersen: Luftkrig over Danmark. Bd. 
III. Bollerup Boghandels Forlag.
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net«. Det var i øvrigt ikke en luftmelde- 
post, men et radiorelætåm, der havde stået 
i forbindelse med tilsvarende anlæg på 
Femern, Østfyn (ved Gudme) og Vestsjæl
land (ved Slagelse).

Nej, han havde oplysninger om, at der 
ca. 2 km nordligere, på Nøbbølle Hede, 
skulle have ligget en radarstation. Jeg var 
meget skeptisk over for Svejgaards oplys
ninger, for jeg har aldrig læst endsige hørt 
om noget sådant. Men jeg lovede at under
søge sagen.

Svejgaard anbefalede mig at spørge 
efter store, 6-kantede pyramideformede 
betonfundamenter, for det var hans erfa
ring, at havde der på et tidspunkt været 
sådan nogle, ville folk på egnen kunne 
huske det.

Min nysgerrighed var blevet vakt, og 
allerede samme aften cyklede jeg ud og 
ringede på hos Kaj Christensen.

Det har været min opgave, ved undersø
gelser i marken og ved samtaler med loka
le folk, at få af- eller bekræftet de oplys
ninger, Svejgaard og Thorning Christensen 
allerede er i besiddelse af samt at få samlet 
yderligere informationer, inden det hele 
går i den store glemmebog.

Det har ført mig rundt til en del - i 
sagens natur - ældre mennesker, der alle 
har været fantastisk imødekommende, og 
som meget beredvilligt har ransaget deres 
hukommelse om forhold, der ligger op til 
50 år tilbage. Desuden har de overladt mig 
fotografier af de tyske anlæg, ja, endog en 
dags-dato på et stk. tysk radarstation fik 
jeg at se.

Men specielt vil jeg fremhæve de helt 
enestående farvedias, som Aage Boding, 
Sundby, tog i maj 1945, her desværre kun 
gengivet i sort/hvid.

På Lolland-Falster blev der etableret fire 
eller måske rettere tre og en halv radarsta
tion, idet det viste sig, at anlægget på Nøb
bølle Hede aldrig blev færdiggjort.

Den tyske marine (Kriegsmarine) havde 
anlæg ved Gedser (på området ved den nu
værende marinestation øst for fyret) og 
ved Tårs på Vestlolland. Disse anlæg skul
le overvåge skibstrafikken og observere de 
allierede fly, der om natten fra lav højde 
udlagde miner i farvandene.

Det tyske luftvåben (Luftwaffe) havde 
foruden den aldrig fuldførte på Nordlol- 
land, en radarstation på Hasselø syd for 
Nykøbing.

Der skal i det følgende specielt redegø
res for Luftwaffes 2 anlæg.

Danmark inddrages i det tyske 
luftforsvar
Hvis man for 51 år siden, i sommeren 
1942, havde bevæget sig rundt i landet, 
ville man med ca. 80 km’s mellemrum på 
en række ofte lidt afsidesbeliggende steder 
have oplevet en voldsom byggeaktivitet. 
Det var Luftwaffe, der var i færd med at 
opføre knap en snes nye radarstationer. 
Arsagen til denne kraftige udbygning var, 
at det engelske luftvåben, Royal Air Force 
(RAF), var begyndt at anvende langtræk
kende 4-motorers bombemaskiner til deres 
natlige angreb på de tyske byer. Når det 
gjaldt de nordtyske byer, kunne de omfly
ve det stærke luftforsvar i Tyskland ved at 
lægge ruten ind over Danmark. Det var 
godt nok længere, men det var mere sik
kert. Vi får dermed de store overflyvnin
ger, som de, der har oplevet’’dem, aldrig 
glemmer.

Det tyske modtræk var en stor udvidelse 
af natj agerfors varet i Danmark. Men nat
jagerne skulle vide, hvor fjenden befandt 
sig, og det eneste, der kunne give svaret på 
det, var et passende antal radarstationer 
fordelt over hele landet.

På figur 1 ses, hvordan stort set hele 
Danmark var dækket ind. Cirklerne svarer 
til dem, der fandtes på det 11,7 gange 13,7 
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m store vægkort i jagerkontrolbunkeren 
ved flyvepladsen i Grove (nu Flyvestation 
Karup).

Hasselø
En radarstation bestod af en baraklejr og 
nogle tekniske anlæg, hvoraf de største var 
anbragt i terrænet rundt om lejren.

På Hasselø lå baraklejren syd for den 
nuværende Hasselø Tværvej.

Hovednerven i anlægget var den såkald
te T-barak, hvis grundplan, som navnet 
siger, udgjorde et T. Midterpartiet var for
højet ca. 1 m, og denne del af bygningen lå 
helt ud til og vinkelret på vejen. I forlæn
gelse af T-barakken lå en murstensbarak, 
sandsynligvis til mandskabet. Øst for den
ne lå en såkaldt 100-mandsbarak, også af 
mursten.

Desuden var der en del træbarakker, der 
har fungeret som værksteder, garager eller 
har indeholdt tekniske anlæg. De vigtigste 
bygninger af træ, bl.a. T-barakken og 
transformatorstationen, er på et tidspunkt 
blevet omgivet af mure (tysk: Splinter- 
Mauer), der skulle beskytte mod granat- 
og bombesplinter.

Inde i baraklejren fandtes af tekniske 
anlæg 4 radiomaster, bl.a. et radiofyr og et 
lysfyr. Når Lolland-Falsters Venstreblad i 
en artikel den 18. maj 1945 skriver: »En 
kort periode kunne man om aftenen se, at 
der blev leget med en lyskaster ...«, må det 
være lysfyret, der menes. En lyskaster 
giver kun mening sammen med antiluft
skyts, og intet tyder på, at noget sådant har 
været opstillet på Hasselø.

Radaranlæggene
Sydøst for lejren anbragtes et radarapparat 
af typen Freya. Det var en søgeradar med 
en opgivet rækkevidde på 200 km, men i 
praksis nok noget kortere. Denne type 
kunne ret præcist angive retning og af
stand til et fly, men kun meget upræcist 

flyvehøjden. Freya’en blev betjent af 4 
mand, der sad i en kabine under antennen.

Nord og vest for baraklejren opstilledes 
2 ens radarapparater af typen Würzburg 
Riese (kæmpe). De stod på 6-kantede 
betonfundamenter og havde en parabol
antenne med en diameter på 7,5 m. Uden 
kendskab til radar blev disse paraboler af 
samtiden opfattet som lytteapparater, og 
derfor støder man ofte på betegnelsen »lyt
teposter«. Denne type kunne ud over ret
ning og afstand også måle flyvehøjden. Til 
gengæld var dens rækkevidde under halv
delen af Freya’ens. Betjeningsmandskabet, 
7 mand, var anbragt i en trang kabine bag 
antennen.

Ved begge Würzburg’er var der mindre 
barakker indeholdende mandskabslokaler 
og formentlig en nødgenerator for det til
fælde, at den offentlige strømforsyning 
skulle falde ud.

Barakkerne ved den nordligste radar 
blev, fordi de lå tæt ved en gård, camoufle
ret som landbrugsbygninger med vinduer 
og bindingsværk påmalet og med slørings
net, der skulle illudere som stråtag.

Ved den vestligste radar lå barakkerne 
tæt ved et dige og må have været dækket 
af sløringsnet.

Sandsynligvis har barakkerne begge ste
der været omgivet af en Splinter-Mauer.

Opførelsen af baraklejren og støbningen 
af fundamenterne har kunnet gennemføres 
på få uger, da der har været tale om et 
standardbyggeri. Installationen af de tekni
ske anlæg har derimod varet flere måne
der, fordi det krævede medvirken af spe
cialister.

Natjagerforsvaret
Når der var 2 Würzburg Riese’r, hænger 
det sammen med den måde, natjagerfor
svaret foregik på.

Hasselø, eller Faultier, som den hed i 
tysk kodesprog, var en radarstation af 2.
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Billedet der påviste den 3. Yagi-Freya/Köthen-radar 
i Danmark. Nederst mandskabskabinen. 1 baggrun
den baraklejren med radiomaster og T-barakken. 
Foto: Aage Boding, Sundby.

klasse, der sammen med en tilsvarende 
(Krokodil) ved Kongelunden på Amager 
var underlagt en station (Seehund) af 1. 
klasse ved Tybjerg nord for Næstved. Den
ne stod så igen i forbindelse med jagerkon- 
trolbunkeren ved Grove, hvorfra hele luft
forsvaret af Danmark ledtes.

Luftwaffe havde ofte på grundlag af 
vejrudsigten og en forøget radiotrafik i 
luftrummet over England en klar fornem
melse af, hvornår luftangreb kunne ventes. 
Det første rigtige varsel om overflyvning 
af Danmark fik man fra de langtrækkende 
radarstationer på den jyske vestkyst.

Hvis man i jagerkontrolbunkeren skøn
nede, at Faultier (dovendyr) ville blive
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overfløjet, beordredes en natjager af sted, 
og den lå så og kredsede rundt om statio
nen, »holdt på plads« af radiofyret, der i 
morse udsendte et bestemt bogstav, eller i 
nogle tilfælde af lysfyret, der blinkede 
samme bogstav.

Samtidig indfangede og fulgte den ene 
Würzburg, kaldet Riese blau (i nogle kil
der Riese grün), natjageren på sin skærm, 
og nu ventede man kun på byttet.

Freya’en og den anden Würzburg - Rie
se rot - var indstillet i den retning, hvorfra 
de engelske maskiner mest sandsynligt vil
le komme. De 2 radartyper aftegnede ikke, 
som vi kender det i dag, målene på en 
panoramaskærm med radaren i centrum.



Den vestligste Würzburg Riese i Fautier fotograferet 
fra syd 1945.
Foto. Frank Mikkelsen, Hasse lø.

Dens virkemåde kan nærmest sammenlig
nes med at lyse ud i mørket med en lygte. 
Et afsnit af himlen blev afsøgt, men blev 
intet indfanget i radarstrålen, drejedes 
antennen lidt, og afsøgningen fortsatte i 
naboområdet.

Normalt ville Freya’en med sin længere 
rækkevidde først opdage målet, en engelsk 
bombemaskine. Når denne var tæt nok på, 
d.v.s. under 80 km, overgik målfølgningen 
til Riese rot, men bomberen skulle helt ind 
på 50-60 km’s afstand fra radaren, før 
måleresultaterne var tilstrækkelig nøjagti
ge til, at jagten for alvor kunne begynde.

Fra de 2 Riese’r blev der til operations
rummet i T-barakken løbende meldt om af

stand og retning til de 2 maskiner samt 
deres flyvehøjde, og deres position kunne 
vises på et plottebord, hvorpå der var et 
kort over stationens område.

På grundlag af disse oplysninger kunne 
jagerkontrolofficeren over radioen føre 
natjageren så tæt ind på den engelske 
maskine, at den kunne opfanges på jage
rens egen radar. Da denne ikke var virk
som på afstande under 200 m, måtte pilo
ten flyve i blinde, indtil han eventuelt fik 
øje på målet.

Fandt nedskydning sted, vendte jageren 
tilbage til venterummet over radarstatio
nen for igen at blive indfanget af Riese 
blau, hvorefter en ny jagt kunne begynde.
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Tegning af jage rkontrolskibet »Togo«, der i to pe
rioder var opankret i Storebælt.
Fra K.O. Hoffmann: Die Geschichte der Luftnach- 
richten-truppe.

Tegning af pejletårnet til Y-linien. Øverst pejle- 
antennen. Tårnet på Hasselø har formentlig været 
af samme konstruktion. Til højre sendemasten. 
(Tegning: Michaël Svejgaard).

Det samme var tilfældet, hvis jagten 
glippede, og det skete hyppigt, for der var 
mange fejlmuligheder i systemet. Bl.a. 
skulle kortet på plottebordet skiftes, når 
målet var mellem 36 og 40 km fra Würz- 
burg’en. Denne proces kunne tage op mod 
et halvt minut, og i dette tidsrum kunne 
målet ikke plottes, og muligheden for, det 
blev tabt, var stor. Disse nærkort svarer 
formentlig til cirklerne på det store over
sigtskort i bunkeren ved Grove.

Når bombemaskinerne vendte tilbage 
efter at have kastet deres last over en tysk 
by, var natjagerne, efter de var tanket op, 
klar til ny indsats.

Alarmraketter
Hvornår Faultier var operationsklar, vides 
ikke, men det må have været efter septem
ber 1942, sandsynligvis først omkring års
skiftet 42/43.

Baraklejren og de tekniske anlæg har 
været omgivet af pigtrådshegn, tilsynela
dende kun med en eller to tråde. Arne 
Nielsen, Nykøbing, fortæller, at han under
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Fotografi af et af radaranlæggene i yderste klitræk
ke i »Ringelnatter«. Radaren er en »Würzburg Rie
se«, og der var to af denne type med ca. 100 meters 
afstand. Fundamenterne findes let i dag.

noget gravearbejde i nærheden af et hegn 
oplevede, at en sten sprang op og ramte en 
tråd, hvorved nogle alarmraketter blev ud
løst. Der er iøvrigt intet, der peger på, at 
der har været anlæg til nærforsvar, eksem-

FREYA LZ(C)
Tegning af Freya LZ(C). Nederst mandskabskabi
nen. Det er uklart, om den i »Faultier« var omgivet 
af en »splinter-Mauer«.
(Tegning: Michaël Svejgaard).

pelvis løbegrave og maskingeværstillinger, 
heller ikke mod krigens slutning, hvor 
sådanne anlæg kan ses påbegyndt ved 
radarstillingen på Ærø. Minefelter har hel
ler ikke været anlagt.

Y-linier
Formentlig i 1943 blev Faultier udstyret 
med 2 såkaldte Y-linier, der hver bestod af 
en radiosender og -modtager, samt et pej- 
leapparat på toppen af et ca. 15 m højt 
trætårn. Det ene tårn lå umiddelbart syd 
for lejren, det andet sydvest for.

Systemet med Y-linier fungerede på den 
måde, at radiosenderen hvert 20. sekund 
udsendte en tone, der blev modtaget og 
returneret af et apparat i den tyske jager, 
hvorved afstanden til den kunne beregnes. 
Fra tårnet kunne man pejle retningen, og 
flyvehøjden fik man oplyst hos piloten.

Ideen var, at man nu kunne lede et 
angreb på 2 fjendtlige maskiner samtidig, 
idet begge Würzburg’eme skulle fungere 
som Riese rot, og man med Y-linieme 
kunne dirigere 2 jagere.

Af en eller anden grund blev systemet 
hurtigt reduceret, for tårnet sydvest for lej
ren stod kun i meget kort tid.

Mod slutningen af krigen blev der lige 
nord for lejren opstillet endnu en søgeradar, 
en Yagi-Freya/Köthen, en type, hvoraf der 
kun kendes 3 eksemplarer i Danmark.

Nøbbølle Hede
På Nøbbølle Hede gik man planmæssigt i 
gang med at støbe fundamenter og opføre 
baraklejr samt en enkelt barak ved det syd
ligste fundament. Men herefter gik det 
hele i stå, og stillingen blev aldrig gjort 
færdig. Det samme forløb kan iagttages 
ved yderligere 2 stationer, nemlig Skalken- 
drup nord for Nyborg og Busene Have øst 
for Klintholm Havn på Møn.

Noget tyder på, at man endnu i efteråret 
1943 regner med at færdiggøre Nøbbølle
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Tysk militærkort fra 2. verdenskrig over Nøbbølle 
Hede. Angivelsen af det nordligste fundaments pla
cering er noget usikker. Ba. = Baraklejr, Fu. = Fun
dament, B. = Barak.

Hede og Klintholm, for på et udsnit af det 
store kort i bunkeren ved Grove, der blev 
taget i brug i december 1943, kan man se, 
at der er afsat punkterede cirkler om de 2 
stationer. Ved Skalkendrup er der ingen 
cirkel, hvilket indicerer, at den var opgivet.

Forfatteren Anders Bjørn vad har fra 
KTAS fået oplyst, at tyskerne i juli 1942 
bestilte privattelefonledninger fra Seehund 
(Tybjerg) og til telefoncentralerne i Avn- 
slev på Fyn, Klintholm og Utterslev ved 
Horslunde.

Endvidere har Kaj Christensen til mig 
oplyst, at der blev ført en højspændings

ledning frem til området (den aftager i dag 
strøm fra en vindmølle).

Hvorfor de 3 radarstillinger blev opgi
vet, er i dag et mysterium. Der kan gættes 
på mandskabs- og/eller materielmangel.

Som det fremgår af kortet over radarstil
lingerne i Danmark (figur 1), kom de 
manglende stationer til at betyde et hul i 
radardækningen ned gennem Storebælt, og 
tilsyneladende har hullet været et problem 
for Luftwaffe.

Da man i efteråret 1943 fik udrustet 
fragtmotorskibet »Togo« som en flydende 
jagerkontrolstation med en Freya, en 
Würzburg Riese og 2 Y-linier, placeredes 
det først i farvandet nord for Langeland. 
Her lå det til januar 1944, hvor det blev 
flyttet til Den finske Bugt, men vendte til
bage til Storebælt fra august til december 
1944. Sidst i krigen blev det anvendt til 
flygtningetransportskib i Østersøen.

Ironisk nok var skibets første offer en 
tysk jagermaskine, der ikke havde fået at 
vide, at en øvelse var blevet aflyst, hvorfor 
den, under et fingeret angreb på skibet, 
blev beskudt af dets luftværnskanoner. 
Piloten klarede akkurat at nødlande på 
Fyn.

Det ufærdige anlæg på Nøbbølle Hede 
blev bevogtet af få ældre soldater, og alle
rede i sommeren 1944 blev barakkerne pil
let ned og muligvis ført til Bornholm.

Det sydligste af fundamenterne blev 
bortsprængt i sommeren 1945 og anvendt 
som vejfyld. Det andet fundament stod til i 
begyndelsen af 1950’erne.

Tæt ved stranden i Busene Have og på 
stranden lige nord for marinestationen i 
Gedser kan man stadig se fundamenter til 
Würzburg Riese, sidstnævnte sted dog 
støbt oven på et tidligere kanonfundament.

Kodenavne
I Luftwaffe var der tradition for at hente 
kodenavne til de tekniske anlæg fra natu
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ren. Således fik alle radarstationer dyre
navne. For lettere at huske deres geografi
ske placering valgte man et dyrenavn, hvis 
første bogstav - i nogle tilfælde også både 
2. og 3. bogstav - var identisk med forbog
stavet i en vigtig nærliggende lokalitet, 
f.eks. Hermelin for Herning, Krokodil for 
København, Seehund (sælhund) for Sjæl
land, Faultier (dovendyr) for Falster og 
Ferkel (gris) for Femern. Der skal nok ikke 
lægges nogen dybere symbolik i navnene.

Mandskabet
Mandskabet på Faultier kom fra det 22. 
Luftnachrichten-Regiment. Ved befrielsen 
blev styrken opgjort til 3 officerer, chef var 
løjtnant Hans Miiller, og 88 soldater, hvil
ket må være under normalt styrketal.

Der har tillige været kvindeligt hjælpe
personale (Hilferinnen), men deres antal 
angives ikke. Måske er de glemt i optæl
lingen, måske er de overført til anden tje
neste, fordi Faultier stort set havde mistet 
sin betydning. Dels behøvede de allierede 
maskiner ikke længere at tage omvejen ind 
over Danmark, dels havde tyskerne reelt 
ikke nogen jagere at indsætte. Det kvinde
lige personale kan også være flyttet under 
indtryk af muligheden for en russisk land
gang på Falster.

Forhold til lokalbefolkningen 
Hele radarstillingen har naturligvis været 
til gene for landmændene på Hasselø. Men 
forholdet mellem tyskerne og den lokale 
befolkning forløb gnidningsfrit undtagen i 
den allersidste periode, hvor vi må formo
de, at soldaternes nerver har været på høj
kant.

Gårdejer Aage Corneliussen fortæller 
således, at man dér på gården uden proble
mer havde kunnet benytte markvejen, der 
gik midt gennem det område, hvor Fre- 
ya’en stod. Men pludselig og uden forkla
ring blev det forbudt.

Endvidere skriver Lolland-Falsters Ven
streblad (18.5.1945) om »... den modbyde
lige episode for nogen tid siden, hvor et 
par unge tyske løjsere skød gennem vin
duet til Hasselø skole, fordi de ikke mente, 
der var tilstrækkelig godt mørkelagt. Hvis 
de pågældende endnu befinder sig på Has
selø, var der måske anledning til at få 
undersøgt denne sag, hvor danske menne
skeliv blev sat i fare.«

Sandsynligvis har de tyske soldater også 
følt, at deres liv var i fare på grund af en 
danskers sløsede mørklægning på et tids
punkt, hvor de allierede totalt beherskede 
luftrummet, og hvor frygten for et luft
angreb var konstant.

Sabotageforsøg mod Faultier
Den danske modstandsbevægelse har i 
mindst 3 tilfælde været særdeles interesse
ret i anlæggene på Hasselø. Første gang 
var allerede i august 1942, endnu før stil
lingen var færdig. Henning Christensen, 
der var lærling på sukkerfabrikken i Nykø
bing, prøvede da sammen med en kamme
rat, Knut Sørensen, at sætte ild på den 
største af barakkerne ved hjælp af 2 hjem
melavede brandbomber.

I en samtale med museumsinspektør 
Esben Kjeldbæk, Frihedsmuseet, fortæller 
han: (her gengivet i udskrift af lydbåndet): 
»Vi forsøgte engang i sommeren 42 at 
brænde nogle tyske barakker af, der var 
under opførelse, og der havde vi fået noget 
udmærket materiale, troede vi, her fra Kø
benhavn, dem respekterede vi jo højt, hvad 
vi sådan fik centralt fra, og der havde vi 
fået et par brandbomber, hvor der bare 
skulle sættes en tændstik til lunten, og så 
stillede vi de her brandbomber ind og 
tændte lunten, og så gik vi igen (1er), og 
der skete ikke noget. Vi havde jo ikke fået 
nogen instruktion om, der gik en halv time 
eller fem minutter, så vi turde ikke rigtig 
gå tilbage med det samme, selvom vi selv- 
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følgelig var overbeviste om, at der var et 
eller andet galt«.

»Jeg har senere fået at vide, at fejlen 
ved den brandbombe var, at den ikke kun
ne tåle at blive transporteret alt for meget, 
kemikalierne var ikke lige tunge, og når de 
blev rystet, så sank det tunge til bunds«.

»Vi gik engang der over senere, en 
måneds tids senere, for at se, hvordan lan
det lå; men der sad en politibetjent udenfor
1 en høstak, så vi ... vi ville jo ikke i 
karambolage med ham, og vi kunne jo 
ikke undgå, at han lagde mærke til os, så 
vi lod det være og gik igen«.

Esben Kjeldbæk oplyser, at fundet af de
2 bomber i barakken på Hasselø gav poli
tiet anledning til at formode, at der nu 
fandtes en landsomfattende sabotageorga
nisation. Man havde nemlig fundet forsa
gede bomber med samme indhold andre 
steder i landet. Det var også ganske rigtigt 
det illegale Danmarks kommunistiske Par
ti, der stod bag.

Efterretningstjenesten
I juli 1943 var det den danske militære 
efterretningstjeneste, der viste interesse for 
Hasselø-stillingen. Efterretningstjenesten 
havde efter aftale med tyskerne fået lov til 
at fungere videre efter april 1940. Men 
meget hurtigt blev tjenestens opmærksom
hed rettet mod besættelsesmagten, og via 
Sverige blev yderst værdifulde oplysnin
ger sendt til England.

Endnu før en række af radarstationerne 
var i funktion, kendte englænderne deres 
nøjagtige position.

Interessen for Faultier i 1943 var et be
stillingsarbejde fra RAF, men kaptajn Per 
Winkel, der officielt havde den indenland
ske efterretningstjeneste på Sjælland og 
Lolland-Falster under sig, løb under arbej
dets udførelse ind i visse problemer, sand
synligvis fordi tyskerne var ved at blive 
mistænksomme.

Faultier-stillingens forskellige anlæg indtegnet på et 
tysk militærkort fra 2. verdenskrig. Ba. = Baraklejr, 
W.R. = Würzburg Riese, Fr. = Freya.

I værket »Ligaen. Den danske efterret
ningstjeneste 1940-45« har Hans Christian 
Bjerg på grundlag af Winkels optegnelser 
skildret episoden således (Bd. 1, s. 121):

»Symptomatisk for tyskernes skærpede 
holdning var de vanskeligheder, Winkel 
løb ind i, da han i slutningen af juli 1943 
var på tur i Sydsjælland og Falster for at se

/ sommeren 1945 tog RAF luftfotos af det meste af 
Danmark. Af i dag ukendte årsager kom Nordlol- 
land ikke med.
Her ses Hasselø med Hasselø by nederst.
De fleste af Faultiers installationer afsløres tydeligt 
af de brud, der er opstået i markernes mønster.
1. Baraklejren. 2. T-barakken. 3. Freya-radar. Be
mærk markvejen i venstre side af stillingen. 4. 
Würzburg Riese. De slørede barakker ses som en af
lang, lys plet nord for radaren. 5. Würzburg Riese. 
Barakkerne ligger mellem gården og radaren. 6. 
Y-linien. Bemærk tårnets lange skygge. 7. Her stod 
det andet Y-linietårn. 8. Yagi-Freya/Köthen-radar. 
Da den er ny opstillet, er den vanskelig at finde på 
fotoet.
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på tyske telefonledninger, som englænder
ne havde spurgt om. Winkel fulgte lednin
gerne til Hasselø-lejren ved Nykøbing E 
Her stod han ud for at notere på sit kort og 
blev overrasket af en tysk patrulje og 
under protest ført til lejren. Winkel bad her 
den tyske officer om at sætte sig i forbin
delse med Abwehrstelle Dänemark (den 
tyske efterretningstjeneste) for at få be
kræftet, at han var ude »i lovligt ærinde i 
fuld overensstemmelse med tyske og dan
ske aftaler«. Det hele endte med, at der 5-6 
timer efter ankom 2 officerer fra Abwehr i 
København sammen med Nordentoft. 
Sagen endte i mindelighed med, at Winkel 
afgav en erklæring om, at han ikke havde 
været ude for at spionere. Da sagen nåede 
den tyske øverstkommanderendes bord, 
blev sagens udgang underkendt, og det 
blev forlangt, at Winkel blev ført til Berlin 
til nærmere afhøring. Generalstabens 
Efterretningssektion afgav derpå en nær
mere redegørelse om sagen, hvorunder 
man påberåbte sig, at Winkel tidligere 
sammen med von Grone havde beset til
svarende installationer. Englænderne fik 
de ønskede oplysninger, men at der ikke 
skete mere i sagen, skyldtes utvivlsomt de 
mange andre ting, der skete i august 
1943«.

Endelig har Elmond Sørensen, Hasselø, 
fortalt, at han af en kammerat, der var 
medlem af BOPA, blev bedt om at fotogra
fere radaranlæggene. Billederne er for
mentlig sendt til England.

»Post mortern«
Ved tyskernes kapitulation i maj 1945 kun
ne englænderne overtage et fuldt funk
tionsdygtigt radarsystem i Danmark. I juni 
og juli samme år gennemførte RAF sam
men med det tyske betjeningsmandskab en 
række øvelser kaldet »Post mortern« (= 
efter døden). Hensigten var at undersøge 
systemets virkemåde i en række situatio

ner, hvorunder man ville afprøve effekten 
af de modforanstaltninger, de allierede 
havde udviklet. Mest kendt af disse er de 
stanniolstrimler, der efter en af de store 
overflyvninger, kunne findes i tusindvis. 
Strimlerne, af englænderne kaldet Win
dow, af tyskerne Düppel, blev fra slutnin
gen af juli 1943 rutinemæssigt kastet ud 
fra bombemaskinerne. Da strimlerne re
flekterede radarstrålen og på apparatet af
tegnedes som fly, kunne store dele af det 
tyske radarsystem lammes.

Faultier indgik dog ikke i »Post mor
tern«, og i det hele taget ser det ikke ud til, 
at englænderne har ofret stillingen megen 
opmærksomhed.

De tekniske anlæg sløjfes
Det blev overladt til de danske myndighe
der at fjerne anlæggene. En oplysning går 
på, at englænderne sprængte Faultiers 2 
Freya’er i luften.

De 2 nykøbingensere Arne Nielsen og 
Carl Svendsen har sandsynligvis hørt 
noget om, at anlæggene skulle fjernes, for 
de rettede henvendelse til Forsvarsministe
riet og forespurgte, om de kunne købe de 
tekniske anlæg med henblik på afmonte
ring og salg af eventuelle brugbare dele. 
Ministeriet henviste til politimesteren i 
Nykøbing, og denne igen til politiassistent 
Simonsen. Forhandlingerne om købet fore
gik hjemme hos Simonsen, og Arne Niel
sen fortæller, at de bød 650 kr. for det hele. 
Simonsen lod dem imidlertid forstå, at der 
var andre interesserede købere, at tilbuddet 
nok var i underkanten. Efter store betæn
keligheder gik de 200 kr. op i buddet, hvil
ket svarede til 4 ugelønninger. »Men det 
blev nu en meget god forretning for os,« 
siger Arne Nielsen.

Under afmonteringen af den ene para
bolantenne var Arne Nielsen ved at få den 
ned over sig, men han slap »heldigt« med 
et flækket ben.
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Mandskabskabineme på de to Würz
burg’er blev solgt til kunstmaler Nils Nil
sen, der fik dem transporteret til Marielyst, 
hvor de blev svejset sammen og anvendt 
som sommerhus. Og som sådan fungerer 
de endnu, omend der i tidens løb er foreta
get en del om- og tilbygninger.

Flygtningelejr
På Hasselø håbede de berørte landmænd, 
at de hurtigt kunne komme af med de 
tyske anlæg, så de igen kunne komme til at 
dyrke jorden. I alt drejede det sig om mere 
end 20 tdr. land.

Men det kom til at gå anderledes.
I sommeren 1945 stod de danske myn

digheder med et flygtningeproblem, der 
siger spar to til alt, hvad vi kender af den 
slags i dag. Omkring 250.000 flygtninge, 
hovedsagelig kvinder og børn fra de østli
ge dele af det tyske rige, befandt sig i Dan
mark. Tilbage til Tyskland måtte de ikke 
komme, da de allierede besættelsesmagter 
syntes, de havde problemer nok. På grund 
af sin tætte beliggenhed til Tyskland var en 
stor del af flygtningene havnet her i lands
delen, og det tegnede nu til, at de skulle 
blive her i længere tid, måske i årevis.

Ret hurtigt blev det besluttet at anvende 
Hasselø-lejren til flygtninge og lade den 
udbygge kraftigt. Alle tyske barakker fra 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster blev 
ført til Hasselø, foruden at mange nye blev 
rejst, hvorved der blev skaffet plads til 
3.800 flygtninge.

I foråret 1947 blev lejren som den sidste 
i landsdelen nedlagt, og det hele blev 
sløjfet.

I dag er der intet synligt tilbage, måske 
eksisterer kablet, der forbandt T-barakken 
med den første Freya, endnu. Men Frank 
Mikkelsen, Hasselø, fortæller, at på en 
mark, hvor baraklejren lå, kan man finde 
porcelænsskår, hvis tilknytning til Hitlers 
1 .OOO-års rige ikke er til at tage fejl af.
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Andelssvineslagteriet 
i Nykøbing F.

Af Henning Bro

I 1989 ophørte produktionen på Lolland-Falsters andelssvineslagteri i Nykøbing E, og i sommeren 
1992 blev det store bygningskompleks nedrevet. Som en slags post festum kaster nærværende arti
kel nogle lysglimt over virksomhedens historie. Artiklen har hovedvægten lagt på perioden før 
1940 og vil tage udgangspunkt i en kort oversigt over udviklingssammenhængene indenfor dansk 
landbrug og industri og dernæst berøre nogle hovedtræk ved slagteriets udvikling og betydning for 
Nykøbing F. Henning Bro er cand. mag. og ansat som adjunkt ved Nykøbing Katedralskole, 
Nykøbing F.

Landbrug og industri
Bag det industrielle gennembrud i Europa 
før 1914 lå en række forskelligartede fak
torer, der varierede meget fra land til land. 
For Danmarks vedkommende blev koblin
gen mellem landbrug og industri helt afgø
rende. Kornsalgsperioden og omlægningen 
til animalsk produktion efter 1880 igang
satte en betydelig vækst i landbrugets pro
duktion og indtjening og stimulerede på 
den måde handel, kapitaldannelse og bøn
dernes efterspørgsel. En væsentlig del af 
de industrier, der opstod under den første 
industrialiseringsfase omkring 1850 var 
således udsprunget af landbrugets behov 
for forbrugsvarer, redskaber og bygnings
materialer og domineredes følgeligt af 
jernstøberier, maskinfabrikker, teglværker, 
cementfabrikker og tekstilindustri. Men 
også mere direkte kom landbruget til at 
præge den danske industrialisering. For
arbejdning af landbrugsvarer blev frem 
mod 1914 et af de helt store industriområ

der, og ved udbygningen af dette land
brugsindustrielle kompleks forøgedes efter
spørgslen på maskiner, emballage og byg
gematerialer, der så igen forplantede sig til 
andre store industrisektorer.

Udviklingen indenfor landbrugsindu
strien var naturligt nok bundet op på de 
ændringer, landbrugsproduktionen gennem
gik, og som i det væsentligste bestemtes af 
hjemlige og udenlandske afsætningsfor
hold. I kornsalgsårene fra 1830 til 1880 
var det navnlig de nye dampmøller og 
væksten og dampkraftanvendelsen inden
for brændevinsbrænderier og bryggerier, 
der prægede billedet, men allerede under 
den anden industrialiseringsfase fra 
1880’eme skød de første sukkerfabrikker 
op. De europæiske markeders oversvøm
melse af billigt amerikansk kom og den 
deraf fremkaldte omlægning til animalsk 
produktion blev dog det vigtigste drej
ningspunkt i den danske landbrugsindustri. 
For at stå pris- og kvalitetsmæssigt stærkt
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Kort over Nykøbing med udstillingsplcidsen 1872.

på de internationale markeder måtte de 
nye landbrugsprodukter kunne forarbejdes 
industrielt til smør, bacon, ost m.v., og 
som følge heraf oplevedes i 1880’erne et 
veritabelt boom i etableringen af nye 
mejerier. Udviklingen fortsatte under den 
tredje industrialiseringsfase fra 1890’erne 
til 1914, hvor slagterier nu også voksede 
frem i stort tal. Mens den øvrige industri 
før 1914 domineredes af aktieselskaber og 
enkeltmandsejede virksomheder, blev ka

pitalforholdet mere blandet i landbrugs
industrien. Kun indenfor sukkerproduktio
nen fik storkapitalen fodfæste via Tietgens 
De danske Sukkerfabrikker. På mejeri
området blev ejendomsforholdet derimod 
domineret af andelsselskaber, der blev op
rettet, drevet og kontrolleret af de råvare
producerende landbrugere.

Kaster man et blik på landbrugsindu
striens udvikling fra 1914 til 1940, er det 
karakteristisk, at den trods nye virksomhe-
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Oprettet 
år

Antal svin 
i 1913

Horsens ............ 1887 82.188
Esbjerg ............. 1888
(og Struer)........ .. (1913) 159.341
Faaborg ............. 1888 34.397
Kolding............. 1888 87.885
Holbæk............. 1888 137.081
Slagelse ............ 1889 59.450
Odder ............... 1889 60.297
Masnedsund ..... 1889 61.535
Nykøbing F. ..... 1889 71.780
Nykøbing F. ...... 1889 (1914: 84.500)
Køge................. 1890 81.585
Skanderborg...... 1890 19.658
Randers ............. 1890 56.691
Hjørring............. 1891 81.191
Nørresundby ..... 1891 97.781
Rønne ................ 1891 50.927
Roskilde ............ 1894 78.148
Frederikssund.... 1894 59.510
Ringsted ............ 1896 52.042
Haslev ............... 1896 26.402
Kalundborg ....... 1896 21.911
Bogense............. 1896 18.563
Maribo............... 1896 20.968
Svendborg ......... 1897 43.973
Nakskov ............ 1897 29.574
Odense .............. 1897 101.820
Løgstør.............. 1900 18.543
Æbeltoft ............ 1903 11.361
Skive ................. 1904 79.715
Grenaa............... 1904 25.861
Hobro ................ 1904 30.865
Hammel............. 1906 32.589
Silkeborg........... 1908 19.014
Sorø................... 1909 15.609
Aars................... 1909 21.460
Vejle .................. 1910 42.249
Brønderslev....... 1911 24.162
Sæby ................. 1911 17.361
Skelskør ............ 1912 14.282
Viborg ............... 1912 20.476
Bjerringbro........ 1912 10.013
Hadsten ............. 1912 12.738
Nykøbing S........ 1914
Nykøbing M....... 1914
Hillerød............. 1914

Tabel 1. Danske Andelssvineslagterier, 
1887-1914.

Tabel 2: Slagterier i Danmark, 1887-1914.

År Andels
basis

Privat 
ejet

Total 
antal

antal proc. antal proc.
1887 1 8 11 92 12
1897 24 40 41 60 65
1914 46 46 55 54 101

der bevarede den struktur, der blev etable
ret før verdenskrigen. Ændringerne i pro
duktion, omsætning og teknologi blev om
vendt omfattende, men i det store hele 
underkastet de konjunkturer, der prægede 
dansk landbrug i perioden: produktionskri
se under 1. verdenskrig, opsving i 20’eme 
og afsætningsvanskeligheder i 30’erne.

Etablering
På nær sukkerproduktionens helt særlige 
stilling fulgte landbruget og industrien på 
Lolland-Falster før 1914 de samme udvik
lingslinjer, som kendetegnede det øvrige 
Danmark. Med hensyn til kreaturhold og 
slagtning spillede eksportrettet og rationel 
svine- og kvægavl inden 1880 således en 
mindre rolle på Lolland-Falster ligesom 
andre steder i landet. Kreaturer blev slagtet 
og fortæret hjemme på gårdene eller solgt i 
den nærmeste købstad. Var der tale om ud
førsel, blev dyrene opkøbt af entreprenante 
slagtermestre og forretningsfolk fra køb
stæderne og transporteret ud af landet pr. 
jernbane eller skib; på Lolland-Falster via 
havnen i Nykøbing til slagterierne i Ham
burg.

Med kornprisfaldet fra midten af 
1870’erne og affaldsprodukterne fra de 
nye mejerier (skummetmælk og valle) blev 
svineavl efterhånden mere rentabel, og da 
Tyskland samtidig lukkede for indførsel af 
levende kreaturer, skabtes i løbet af
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Lolland-Falsters Andelssvineslagteri o. 1889.

1880’erne et mere stabilt grundlag for en 
dansk slagteriindustri. I første omgang var 
det private investorer, der tog de nye opga
ver op, og på nær to lidt ældre anlæg i 
København etableredes mellem 1879 og 
1887 de første 9 privatslagterier, hvoraf 
det aktieselskabsbaserede slagteri i Maribo 
var det ene. Ved åbningen af andelssvine
slagteriet i Horsens kom bondebevægelsen 
dog også ind i slagteridrift. Initiativet var 
udgået fra Horsens Landbrugsforening og 
dennes formand seminarieforstander P. 
Bojsen, Gedved. Som andre andelstænkere 
var det for Bojsen afgørende, at enkeltin
vestorer og traditionel industrikapital blev 
holdt væk fra landbrugets forarbejdsnings- 
industri. Kun via andelsselskaber kunne 
bønderne få anstændige priser og opnå 
demokratisk indflydelse på og det fulde 
udbytte af forarbejdningen af deres råva

rer. Med hensyn til driftsform var det Boj- 
sens første tanke, at der i lighed med 
andelsmejerierne skulle oprettes et slagteri 
i hvert sogn, men i erkendelse af stordrifts
fordelene gik han senere bort fra ideen og 
slog i stedet til lyd for, at hver egn etable
rede sit eget andelssvineslagteri.

Som det fremgår af tabel 1 og 2 satte 
oprettelsen af Horsens-slagteriet et vældigt 
skub i etableringen af andelsslagterier, og 
frem mod 1914 blev væksen så kraftig, at 
andelsforetagenderne kunne hale ind på 
det private slagterier, skønt disse havde et 
forspring og iøvrigt også forøgedes i antal. 
I rækken af nye andelsslagterier kom Lol
land-Falsters ind som nummer syv i 1889. 
Som ved de forudgående slagterioprettel
ser udsprang initiativet fra en kreds med 
snæver tilknytning til landsdelens bonde
bevægelse. Begrundet i en massiv util-
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Nykøbing-slagteriet ca. 1905. Bemærk de mange 
nye tilbygninger, jernbanespor og den nye kontor
bygning.

fredshed med det lave prisniveau på det 
private Maribo-slagteri og inspireret af 
Bojsen og de tidligere andelsvirksomheder 
på området kørte venstreavisen Lolland- 
Falsters Folketidende i 1887-88 en kraftig 
agitation for sagen. Bag agitationen stod 
redaktør Aage Jordan og dennes svigerfa
der gårdejer og venstrefolketingsmand 
Rasmus Clausen, der repræsenterede Ny- 
købing-kredsen fra 1872 til 1901, og i 
1873 begyndte udgivelsen af Folketidende 
som et modstykke til højredagbladet Lol
land-Falsters Stifts-tidende.

Efter at aviskampagnen havde kørt 
nogen tid, behandledes sagen ved Nr. Ør
slev Højskoles fastelavnsmøde i 1888, 
hvor man traditionen tro i nogle år havde 
haft landbrugspolitiske og -økonomiske 
spørgsmål til drøftelse. Mødet resulterede i 

nedsættelse af et udvalg, der bestod af 16 
landmænd fra hele landsdelen og fik til 
opgave at arbejde videre med slagteripro- 
jektet. Da der var indtegnet 560 andelsha
vere, en årlig leverance på 5.000 svin og 
en garantikapital på 70.000 kr. og samtidig 
opnået politisk velvilje fra Nykøbing by
råd og direkte støtte fra andelsmejerierne, 
skred udvalget til handling. Ved den stif
tende generalforsamling i marts 1889 blev 
det vedtaget at anlægge et andelsslagteri i 
Nykøbing, og som det fremgår af de ved
tagne love, organiseredes virksomheden 
efter de sædvanlige principper i andelsbe
vægelsen. Andelshaverne ejede slagteriet i 
fællesskab, hæftede solidarisk for den teg
nede garantikapital og blev pligtige til at 
levere de svin, de kunne undvære til salg. 
Overskuddet skulle deles i forhold til den
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Nykøbing F., 1899.
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Slagteriet efter 1926-udvidelserne. Hovedbygningen 
er forlænget og forhøjet, der er tilføjet flere mellem
bygninger, og ud til vejen ligger den nye pølse- og 
konservesfabrik.

enkeltes omsætning med slagteriet, og 
med hensyn til indflydelse fik hver andels
haver en stemme på generalforsamlingen, 
der skulle vælge den 7 mand store besty
relse.

De første driftsår
Kort efter stiftelsen i marts 1889 gik byg
geriet i gang på den 2 td. 1. store selvstæn
dige erhvervsgrund, man havde opkøbt i 
det næsten ubebyggede område øst for 
jernbanen, og allerede samme efterår stod 
slagteriet færdigt efter tegning af arkitekt 
J. Wendelboe-Madsen, der havde stået bag 
en række tidligere andelssvineslagterier. 

Bygningskomplekset finansieredes gen
nem et lån fra Bondestandens Sparekasse 
på 120.000 kr. og bestod i indvielsesåret af 
et lavt aflangt slagtehus, stalde og kedel
hus. Da der i første omgang ikke var ble
vet etableret sporforbindelse til jernbanen, 
måtte slagteriet bidrage til en udbedring af 
forbindelsesvejene omkring virksomhe
den, og under forudsætning af tilslutning 
til det kommende kommunale kloaksystem 
fik man af sundhedskommissionen tilla
delse til at udlede spildevand direkte i den 
nærliggende Tingsted å.

Som følge af de gunstige afsætningsfor
hold på de hjemlige og udenlandske mar-
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Opskæringsarbejde med den i 1926 indførte tekno
logi.

keder gennemgik slagteriet inden 1914 en 
meget betydelig vækst. Antallet af andels
havere forøgedes således fra de oprindeli
ge 560 i 1889 til over 4.000 i 1914, og på 
produktionssiden steg mængden af slagte
de svin fra ca. 11.000 i 1890 til over 
84.000 i 1914. Med hensyn til produkt
udvikling var der også tale om ekspansion, 
idet den oprindelige baconproduktion blev 
suppleret med fremstilling af bl.a. fedt, 
pølser og fodermel. Sideløbende med den
ne udvikling måtte produktionsapparatet 
udbygges. Allerede i 1890 kom de første 
udbygninger, og i 1896 investeredes yder
ligere i et sidespor til jernbanen, køleanlæg 

og udvidelser af hovedfløjen til parterings- 
og pakkerum. I 1905 opførtes en selvstæn
dig kontorbygning med administrations
lokaler, butiksudsalg og direktørbolig på 
førstesalen. Hertil kom mellem 1905 og 
1914 udvidelser i saltebassinerne, en byg
ning til destruktion og fremstilling af blod
mel, øget maskinkraft, en ny skorsten og 
dampkedel.

Trods den betydelige ekspansion og 
muligheder for yderligere vinding holdt 
andelshaverne fast ved de grundlæggende 
andelsprincipper i virksomhedens ledelse. 
Da C. F. Tietgen i 1890 foreslog en sam
menslutning af samtlige slagterier i a/s De
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Tabel 3: Befolkningstallet i Nykøbing F
1801-1940

1801..... .... 1.078 1921.... .... 12.970
1850..... .... 2.021 1930.... ....13.919
1901..... .... 7.345 1940.... ....15.147
1911..... ....11.010

Tabel 4: Antal fastansatte arbejdere ved
Lolland-Falsters Andelssvineslagteri 
1889-1939

1889........ ...... 18 1929....... .... 103
1900........ ...... 33 1939....... .... 162

danske Svineslagterier til imødegåelse af 
den stigende konkurrence i forhold til svi- 
neproducenterne og på markederne i Eng
land, sagde Nykøbing-slagteriet sammen 
med et flertal af de øvrige andelsslagterier 
blankt nej. En lignende manifestation 
fandt sted i 1899, da et flertal af andelsha
verne afviste et forslag om, at man kunne 
afgive stemme på generalforsamlingen i 
forhold til sit hartkorn. Foreslagsstillerne 
ville på den måde trække de store godseje
re på Midtlolland til Nykøbing-slagteriet, 
men hadet til priviligeret valgret og storka
pital var altså stadig levende hos de endnu 
progressive og idealistiske venstrebønder.

Kriseårene omkring 1. verdenskrig
I årene omkring 1. verdenskrig oplevede 
andelssvineslagteriet i Nykøbing ligesom 
andre industrivirksomheder først et kortva
rigt opsving og derefter meget betydelige 
produktions- og afsætningsvanskeligheder. 
For at udnytte de pludselige prisstigninger 
og i forventning om, at krigen hurtigt ville 

blive afsluttet, nærmest eksploderede bøn
dernes leverancer i krigens første måneder. 
Da der samtidig var en kraft stigning i 
efterspørgslen på flæsk fra de krigsførende 
lande, skete der en stor vækst i produktio
nen, og slagteriet iværksatte i årene 1914- 
15 yderligere udvidelser: mere svaleplads, 
svinesvidning ved petroleumsgas samt ny 
maskinhal og dampmaskine.

Som krigen trak ud, løb virksomheden 
dog ind i meget store problemer. Svinele- 
veranceme faldt som følge af begrænsnin
ger i importen af foder og gødning og gul- 
laschbaronemes opkøb af svin udenom 
slagteriet. Med den uindskrænkede u-båds- 
krig fra marts 1917 blev det desuden 
meget problematisk at få leverancerne 
frem til markederne i England. I kraft af 
disse problemer havde slagteriet inden 
1919 været nødsaget til at fyre 2A af den 
faste arbejderstab, man havde før krigs
udbruddet.

20 ’erne og 30’erne: opsving og krise 
Trods et kortvarigt efterkrigsboom havde 
andelsslagteriet problemer med at komme 
igang igen efter krigsårenes vanskelighe
der. Den internationale fredskrise og dan
ske bankkrak spillede her en væsentlig rol
le, men i 1923 var produktionen igen på 
fulde omdrejninger, og som den øvrige 
landbrugsindustri oplevede Nykøbing- 
slagteriet navnlig i den sidste halvdel af 
20’erne et nyt opsving, der blev fremkaldt 
af forbedringer i de udenlandske konjunk
turer og de mange nye statssubsidierede 
husmandsbrug, der oprettedes efter 1919- 
jordlovene.

Opsvinget gav også i denne omgang 
anledning til udvidelser i og moderniserin
ger af produktionsapparatet. I 1924 havde 
man købt ca. 6.000 m2 af nabogrunden til 
udvidelser i bygningskomplekset, og i 
1926 stod det gennemmoderniserede slag-
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Andelssvineslagteriet ca. 1938. Bemærk de helt nye 
tilbygninger fra 30'erne: bl.a. nyt kreaturslagteri og 
kraftstation.

teri helt færdigt. Der var etableret en stor 
svalehal med plads til 1.200 svin, 8 nye 
saltebassiner med plads til 800 svin i hver 
og en helt ny bygning til produktion af 
pølser og konserves. Arbejdsprocessen 
blev desuden underlagt tidens mest moder
ne teknologi på slagteriområdet. Mellem 
de forskellige afdelinger etableredes elek
triske transportbånd, og inde i selve slagte- 
hallen ophængtes svinene på kroge, så de 
på skinner under loftet kunne glide fra 
mand til mand, der udførte hver sin specia
liserede funktion. Med disse udvidelser og 
produktionsforbedringer kunne der frem
over modtages 150.000 svin pr. år, og slag
teriet blev på den måde kapacitetsmæssigt 
landets største.

Som den øvrige landbrugsindustri løb 
også Nykøbing-slagteriet ind i alvorlige 
problemer som følge af 30’emes interna
tionale krise. Toldmurene omkring de 
europæiske lande, overgangen til en form 
for selvforsyningsøkonomi i USA og Tysk
land, og navnlig den præferencestilling 
landene i det britiske statssamfund fik på 
det engelske marked ved Ottawa-konfe- 
rencen, blev nogle af de problemer, det 
eksportorienterede danske landbrug måtte 
slås med. At Nykøbing-slagteriet trods alt 
klarede sig nogenlunde gennem kriseåre
ne, skyldtes naturligvis de dele af den 
socialdemokratiske regerings krisepolitik, 
der skulle stimulere landbruget: devalue
ring, statsstøtte til konvertering af højren- 
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telån og destruktion af køer, henstandslov
givningen, tilskud til arbejdsløses kødkøb 
og de bilaterale handelsaftaler, der åbnede 
for dansk eksport indenfor bestemte kvoter.

Men også omlægningerne i virksomhe
dens produktions- og samarbejdsstrategi 
var afgørende. For at komme af med over
skudsproduktionen satsedes nu mere på 
fremstilling af konserves, skinker og andre 
svineprodukter, ligesom slagteriaffaldet 
blev udnyttet bedre end hidtil. Herudover 
gik man ind i slagtning af andre kreaturer 
end svin og opførte til dette formål et helt 
nyt kreaturslagteri. For at udnytte de nye 
produktionsmuligheder bedst muligt ind
ledte Nykøbing-slagteriet desuden et sam
arbejde med en række andre slagterier. 
Sammen med benmelsfabrikken »Trio« i 
Sakskøbing og med slagterierne i Haslev, 
Skelskør og Nakskov fedtraffinaderiet i 
Masnedsund ved Storstrømmen.

Byen og slagteriet
Nykøbing F. udviklede sig under industria
liseringsprocessen fra 1850 til 1940 til en 
middelstor dansk provinsby og blev sam
men med Nakskov Lolland-Falsters største 
bysamfund. Udskibning af korn og senere 
animalske produkter fra havnen samt den 
gennemgående jernbane mellem Køben
havn og Berlin og de efterfølgende sekun
dærbaner ud i oplandet var en væsentlig 
drivkraft i udviklingen. Men også indu
strien blev en vigtig faktor. Ved siden af de 
traditionelle nye industrier, der leverede til 
det lokale opland, havde Nykøbing inden 
1880 med den store Nobels Tobaksfabrik 
også en virksomhed, der var rettet mod et 
landsdækkende marked. Først fra 1880’er- 
ne oplevede byen dog sit egentlige indu
strielle gennembrud. Udover andelssvine
slagteriet oprettedes andelssukkerfabrik
ken »Nykøbing«, et bryggeri, en kemisk 
industri og fabrikker, der producerede 
margarine, sæbe, brød, madrasser m.m. 

Målt i antal faste arbejdere udviklede 
andelssvineslagteriet sig til byens tredje
største industrivirksomhed, kun overgået 
af sukkerfabrikker og Nobels Tobaksfa
brik. Regnes løsarbejderne med, var an
delssvineslagteriet med over 500 ansatte i 
perioder Nykøbings største arbejdsplads og 
har altså alt i alt ydet et væsentligt bidrag 
til byens industrialisering og urbanisering.

Ser man på den bygningsmæssige side 
af urbaniseringen, var andelssvineslagte
riet med til at sætte skub i udviklingen af 
den nye bydel »Østerbro«, der voksede 
frem efter 1890. Efter åbningen af banen 
til Orehoved og Nakskov i 1872 var be
byggelsen allerede trukket fra den middel
alderlige bykerne op mod banegården. I 
henholdsvis 1884 og 89 anlagdes sukker
fabrikken og slagteriet i hver sin ende af 
området lige øst for jernbanen og trak på 
den måde byvæksten yderligere mod øst. 
Mellem de to virksomheder og parallelt 
med banelinjen udlagdes forbindelsesvejen 
Søvej og langs denne og sidegaderne hertil 
opstod inden 1920 et kvarter bestående af 
en-etagers sammenbyggede gadehuse og 
nogle steder mindre villaer. Kvarteret fik 
udover de to ældre virksomheder flere nye 
håndværksforretninger og småindustrier 
(bl.a. en brødfabrik), og beboedes i over
vejende grad af arbejdere og lavfunktio
nærer ved virksomhederne. Herudover 
etableredes flere offentlige institutioner, 
bl.a. Østre Skole (1889) og Nykøbing 
Amt- og bysygehus (1893), og en del af 
det to-etagers boligbyggeri, det socialde
mokratiske byråd iværksatte efter 1924, 
kom ligeledes til at ligge i bydelen.

Efterkrigstiden
Trods landbrugets vanskeligheder opleve
de det landbrugsindustrielle kompleks og 
andelsselskaberne heri efter 2. verdenskrig 
et betydeligt opsving og en kraftig tekno
logiudvikling og mekanisering. Inden for 
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de sidste 10-15 år har udviklingen navnlig 
været præget af fusioner som følge af EF- 
samarbejdet, kapitalens internationalise
ring og liberaliseringerne i den internatio
nale økonomi. Vilkårene for Lolland-Fal- 
sters andelssvineslagteri har stort set fulgt 
disse udviklingslinjer. Man fik således i 
længere perioder pæn fremgang, og i 1969 
sammenlagdes virksomheden med det pri
vate slagteri i Maribo. Årene efter gik den
ne sammenslutning og Nakskov slagteri 
ind i et tæt samarbejde med Forenede sjæl
landske Andelsslagterier (FSA) med 
hovedsæde i Ringsted. Nykøbing-slagteri
et overtog derefter alle slagtninger på Lol- 
land-Falster, og ny teknologi og udvidelser 
blev nødvendige. Noget senere begyndte 
slagteriet at producere for FSAs dattersel
skab STEFF-HOULBERG, men af effekti
viserings- og rationaliseringsgrunde blev 
produktionen som nævnt standset og over
ført til Ringsted. En del af arbejderne blev 
genplaceret her med flytning eller en over 
2 timer lang daglig transporttid til følge. 
Resten kom til at bidrage til den i forvejen 
alt for høje arbejdsløshed i landsdelen. Det 
tomme bygningskompleks, der på nær til
bygningerne fra efterkrigstiden stort set 
fremstod som før 2. verdenskrig, er nu 
nedrevet. Endnu et væsentligt industri
historisk monument i byen og landsdelen 
er forsvundet.
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»Nattens søvn 
er sød at sove...«

Af Ame Heyn

Umiddelbart efter Danmaks befrielse i
1945 opstod tanken om at sætte en minde
sten for Kaj Munk ved hans barndoms
hjem i Opager Skov.

Fra egnens befolkning blev der ydet et 
stort økonomisk bidrag, og den 14. juli
1946 kunne Lolland-Falsters Historiske 
Samfund samle langt over 1.000 menne
sker til en afsløringshøjtidelighed, der fik 
det smukkeste forløb. Til stede var fru Lise 
Munk og hendes børn, og Kaj Munks nære 
ven, dr. theol. Niels Nøjgaard talte både i 
Langet kirke og ved mindestenen, som 
blev afsløret af samfundets formand, stift
amtmand greve F. Reventlow.

Til en snæver kreds af Kaj Munks ven
ner og beundrere udsendtes ved juletid 
1946 et lille hæfte med »Sangen til vor ø«, 
som Kaj Munk i 1934 på opfordring skrev 
til Lollands Højskoles julehilsen.

Slutningslinierne i dette digt:

LIVETS DYST ER VÆRD AT VOVE 
NATTENS SØVN ER SØD AT SOVE 
MODER LOLLAND PÅ DIN JORD

blev benyttet på mindestenen i Opager, 
men af en anden grund er ordet VÆRD 
blevet gentaget i anden linie. Gennem flere 
år har vi i samfundets ledelse talt om at få 
rettet denne fejl, og her i efteråret fik vi 
efter ansøgning fra Sparekassen Rødbys 
legat et beløb, der både satte os i stand til 

at ændre teksten og få bogstaverne opmå
let.

Vi retter en hjertelig tak for denne gode 
støtte og er glade for, at mindestenen nu 
ved 50 års dagen for mordet på Kaj Munk 
fremtræder med den korrekte tekst til hans 
hyldest til sin fødeø.
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Lolland-Falster i bogverdenen
Af Verner Hansen

»Illustreret Tidende« bragte en tegning af broen 
over Guldborgsund, der i 1867 var Danmarks stør
ste. (Fra bogen: Broen, Byen og Borgerne).

Værdifuldt stort 
lokalhistorisk værk
Chefredaktør Palle Brandt har udført en stor 
lokalhistorisk bedrift, som fortjener megen aner
kendelse og tak.

Palle Brandt har formået at skrive en halv snes 
bøger om Lolland-Falsters lokalhistorie, og det er 
gjort på en fremragende måde.

Det er Kulturmindeforeningen i Nykøbing og 
museets Falsters Minder, der har stået bag udgi
velsen af bøgerne, som er af lidt forskellige stør
relser.

De første titler var: »Huse omkring et torv«, 
som kom i 1982. Derefter fulgte »Huse omkring 
et sund«, »Huse omkring en kirke«, »Huse om
kring en havn«, »Huse omkring en bro«. Derefter 
kom der en ny betegnelse: »Mennesker omkring 
en gade«, »Mennesker omkring et gods«, »Men
nesker omkring et bord«, »Mennesker omkring en 
gård«, »Mennesker omkring en virksomhed«. 
Den sidste fik helt sit eget navn: Broen, Byen og 
Borgerne«, og baggrunden var, at den gamle bro 
over Guldborgsund havde 125 års jubilæum, da 
den blev indviet den 4. juli 1867.
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Nykøbings forhold og historie har naturligvis 
indtaget en stor plads i bøgerne, men Palle 
Brandt er »sværmet« så meget ud, så det i høj 
grad er blevet egnshistorie.

Bøgerne udmærker sig ved, at Palle Brandt er 
den gode fortæller, så det er en fornøjelse at følge 
hans skildringer. Han har evnen til netop at finde 
det rigtige stof og levendegøre det.

Det betyder også meget, at der til hver bog er 
fundet et stort og alsidigt billedmateriale frem.

Ejerne af bøgerne kan glæde sig over at eje et 
virkelig værdifuldt lokalhistorisk værk, som er af 
en enestående karakter.

Nykøbings klosterkirke 
var mange ting
Nykøbing har fået en ny og god byhistorie. 
Bogen, som er udgivet af »Forlaget Lilletorv«, 
hedder »Alt under et tag«, og koster 98 kr.

Teksten er skrevet af redaktør Palle Mørch, der 
med lokal viden og god skrivefærdighed ved, 
hvordan det skal gøres, så det bliver meget læse- 
værdigt og underholdende.

De udmærkede illustrationer i den 98 sider sto
re bog er med en god hånd udført af Vif Dissing, 
der kan gøre det meget levende.

Bogen skildrer det betydningsfulde kapitel, 
hvor klosterkirken både var gudshus, rådhus, la
tinskole og teater, og der skete mange spændende 
ting i den periode.

Skejten har fået en ny bog
Skejten - det oldtidsprægede landskab nær Fugl
sang - har fået både kunstnere og skribenter til at 
udfolde sig.

På forlaget »Privattryk« er der udkommet en 
64 siders bog »Landskabsfragmenter«, og forfat
teren er en 37-årig maler, som bor i Paris, men 
har en særlig evne til at fastholde Skejtens natur 
og landskab og skildre stedet, så det virker meget 
levende.

Bogen koster 394 kr., men den har blandt 
andet også nogle meget flotte farvegengivelser af 
malerier.

En værdifuld Stubbekøbing-udgivelse 
Gdr. Carl Carstensen, der altid godt har kunnet 
lide at skrive, udarbejdede for 13 år siden et 
manuskript til »Stubbekøbing by gennem 25 år. 
1954-1979«.

Carstensen havde en god baggrund for at skri
ve dette arbejde, fordi han har deltaget meget i 
det kommunale liv.

Manuskriptet kom til at ligge længe, indtil kul
turudvalget i Stubbekøbing kommune besluttede 
at give et beløb til udgivelsen, der absolut også 
var berettiget.

Carstensen fortæller ikke almindelig byhisto
rie, men det der er lige så værdifuldt. Det er nem
lig bystyret, erhvervslivet og dets mænd, som 
han skildrer, og det er gjort godt.

Bogen, som koster 50 kr., har også en del bille
der.

Spændende om vikinger
Vikingetiden og vikingerne er et meget spænden
de kapitel i historien, og der er også stor interesse 
herfor.

Det viste sig blandt andet ved en udstilling, 
som var på Stiftsmuseet, og for at fastholde be
tydning blev der udgivet et materiale »Viking 
ved Østersøen og hjemme på Lolland-Falster«.

Det er et stort hæfte med mange tegninger og 
udmærkede skildringer af en række forhold ved
rørende vikingetiden og vikingerne, så det er en 
god belysning af et stykke Danmarkshistorie.

Huse i Rødby
Flere byer på Lolland-Falster har efterhånden 
fået bøger, som registrerer og beskriver de huse, 
som findes.

Rødby har nu også fået sin bog om »Huse«, 
efter at den har været længe undervejs i næsten 
30 år. Der har været vanskeligheder med udarbej
delsen, og det har været svært at skaffe pengene.

Bogen, som har stor lokal interesse, indledes 
med en kort redegørelse for byens byplanmæssi
ge og bebyggelsesmæssige udvikling. Derefter 
kommer gennemgangen af hver ejendom med 
foto, skitse og historie.

Bogen koster 25 kr.

Livet på landet før
Forlaget Ting, som holder til i nærheden af Ribe, 
har udsendt en bog af Ole Salomonsen »Veje, 
Gud tør kende«.

Bogen, som koster 148 kr. og er på 96 sider, 
har stor lokalhistorisk interesse på Falster. Forfat
teren går tilbage i tiden og fortæller om det, som 
han kalder »lilleverdenen« på Falster, hvor hele 
familier over flere generationer er bosat i det 
samme miljø ude i en falstersk landsby. Der er 
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hentet mange træk fra morfaderens husmandssted 
i Taaderup ved Tingsted, inden mekaniseringen 
satte ind. Der gives en skildring af sorg og glæde, 
hverdag og fest hos almindelige mennesker. En 
særlig god beskrivelse er af mormoderen, Amalie 
Jensen, der havde mange gode, menneskelige 
træk.

Udvandringen, som tidligere spillede en rolle 
på Lolland-Falster, er også kommet med, idet der 
fortælles om en moster, som rejste til Amerika, 
og i breve herfra fortalte om sin tilværelse under 
de nye forhold.

Monrad som kunstsamler
D. G. Monrad havde et meget omfattende virke, 
der ikke mindst hørte hjemme på Lolland-Falster. 
Han var ung sognepræst i Vester Ulslev og blev 
biskop i Lolland-Falsters stift. Som statsmand fik 
han ansvaret for Danmarks nederlag i 1864, og i 
skuffelse rejste han til New Zealand for at blive 
nybygger. Han vendte igen tilbage til Danmark, 
blev igen biskop på Lolland-Falster og søgte atter 
en politisk karriere - men uden held.

Allerede fra de unge år i Vester Ulslev begynd
te Monrad at samle på kunst, og han fik en meget 
betydelig samling.

En større bog »D. G. Monrad - en kunstsamler 
i 1800-tallet« giver en meget omfattende skil
dring i anledning af, at der har været holdt et par 
udstillinger. Der er adskillige illustrationer i 
bogen, som også fortæller noget om Monrads liv.

Krumsøarkivets gode indhold
Krumsøarkivets årsskrift er altid godt gennem
arbejdet, så indholdet fremtræder godt, og stoffet 
har altid meget at sige til den lokale befolkning.

Hans Andersen har denne gang i årsskriftet for 
1992 beskæftiget sig med de offentlige bogsam
linger i Vester Ulslev, som bliver belyst med en 
række enkeltheder, der fortæller om tiden, før 
bibliotekerne kom.

Det er et stort og interessant emne af megen 
betydning for folkeoplysningen, og derfor burde 
det nok ved lejlighed have en større og samlet 
skildring om, hvorledes det stod til på Lolland- 
Falster med hensyn til de offentlige bogsamlin
ger.

I årsskriftet fortæller Gunnar Ottosen meget 
spændende om sin barndom og ungdom i Vester 
Ulslev.

Om Næsgaards store 
landbrugsfaglige arbejde
På Næsgaard Agerbrugsskole udføres et meget 
betydningsfuldt arbejde for unge til en fremtid 
inden for landbruget. De unge, som kommer på 
landbrugsskolen, bliver særdeles godt udrustede 
med hensyn til at få en god fremtid, som bygges 
på en omfattende viden.

Agerbrugsskolens betydning understreges af, 
at foreningen »Gamle Næsgaardianere« årligt ud
sender et stort og indholdsrigt årsskrift, der bely
ser mange sider af den virksomhed, der udfoldes 
på skolen, og lærere og elever yder bidrag.

Forstander Fr. Qvist fortæller i det sidste hæfte 
om skoleåret 1991-92. Universitetslektor, dr. 
phil. Erik Helmer Petersen, der skrev den sidste 
bog om fideicommissets jubilæum 1942-1992, 
skildrer træk af stedets historie. Udover nogle 
landbrugsfaglige artikler er der beretninger om 
elevernes rejser til andre lande.

Kæmpeværk om dialekterne
Dansk Dialektforskning på Københavns Univer
sitet er begyndt at udsende »Ømålsbogen«, der er 
en sproglig-saglig ordbog over dialekterne på 
Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer.

Det er en meget omfattende sag, idet der bliver 
15 bind à ca. 500 sider, og det er meningen, at 
der skal komme et bind hvert andet år.

Lokalhistorie i Stiftsårbogen 
Lolland-Falsters Stiftsbog 1992 er særlig stor, 
fordi der er et register over, hvad 25 års stifts
bøger har indeholdt - og det er meget interessant.

Domprovst Holger Jepsen, Maribo, redigerer 
sammen med et udvalg stiftsbogen, der altid præ
senterer sig med et godt indhold, som egentlig 
går langt omkring.

Stiftsårbogen 1992 har udover en række kirke
lige oplysninger en del artikler. Af artikler med et 
lokalhistorisk indhold kan nævnes, at Poul Mar
tin Hansen skriver om »Bag Kippingevalfarten«, 
Im. Felter fortæller om åbningen af Leonora 
Christinas gravkammer i Maribo Domkirke, 
Niels Ohrt skildrer maleren Ingeman Andersen 
og hans kunstneriske arbejder, og et par af hans 
vældig gode motiver præger Stiftsbogens for- og 
bagside. Professor dr. phil. Otto Norn har nogle 
erindringer om sit arbejde med at studere kirker
nes middelalderkunst, og der er også noget om 
»Kirkerejser til Lolland-Falster«.
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Aktiv ferie på Lolland-Falster 
Turistbrochurer, både lokale og nogle dækkende 
større områder, vil altid indeholde noget om 
lokalhistorie, da det er noget, som besøgende 
gerne vil stifte bekendtskab med.

»Aktiv ferie på Lolland-Falster og Møn« inde
holder både noget om geografi og geologi, og der 
er historiske oversigter, som virker meget habile 
og rigtige.

Der er også turforslag med hensyn til at kom
me rundt og se de mange interessante steder.

En række praktiske oplysninger fortæller, hvad 
der er brug for, hvis man vil rundt og opleve 
noget.

Bogen, der er på 64 sider, sælges i boghandler
forretningerne.

Der fortælles om museerne
Der er ret ubemærket kommet et 16 sider stort 
hæfte om, hvad museerne i Storstrøms amt arbej
der med.

Hæftet fortæller på en let tilgængelig måde om 
museernes forhold, og hvordan de arbejder, og 
hvordan det indsamlede stof formidles ud til be
folkningen.

Stoffet suppleres med en del tegninger, som på 
en udmærket måde klargør museumsarbejdet.

Meget om orkideer
Planter er der også i høj grad lokalhistorie i, og 
orkideer hører til det, som der forskes i og fortæl
les om.

Niels Faurholdt har i mange år brugt sin fritid 
til at finde ud af, hvorledes det står til med orki
deerne i Storstrøms Amt og fundet frem til, at der 
formentlig er 25 arter tilbage i amtet.

Han fortæller meget indgående herom i en 
bog, som er udgivet af amtets landskabskontor, 
og prisen for det 150 sider store værk er 150 kr.

Sakskøbing har et nydeligt postkontor 
Postvæsenet har en del bevaringsværdige bygnin
ger, som man gør noget for at fortælle om og be
vare. Postkontoret i Sakskøbing hører til i kate
gorien af sådanne bygninger.

Der er også udgivet et 24 sider stort hæfte, 
hvori posthusets historie bliver belyst i tekst og 
billeder. Posthuset blev i 1920 tegnet af en kon
gelig bygningsinspektør og beskrives som en fin, 
afdæmpet og velproportioneret nyklassicistisk 
bygning.

Posthuset betegnes også som velbevaret, både 
hvad angår det ydre som det indre.

Sønderskovhjemmets store indsats 
Sønderskovhjemmet har passeret et 75 års jubi
læum, og i den anledning blev der udsendt et 
jubilæumsskrift, der på en udmærket måde skil
drer det store sociale arbejde, som der udføres.

Det var godsejerinde Bodil Neergaard, som tog 
initiativet til dette optagelseshjem for mænd, og 
det drives som en selvejende institution, og op
rettelsen er sket ved indtægter fra landbrug, gaver 
fra private, legater, testamentariske gaver, tilskud 
og refusioner.

Hjemmet har i høj grad været meget præget af 
det store og hjertevarme sind, som Johs. Ander
sen og hans hustru, Anna, har udfoldet. De har 
med en aldrig svigtende interesse taget sig af 
dem, der er kommet til hjemmet, og aldrig sparet 
sig selv.

De er nu fratrådt efter 33 års arbejde, og de 
efterlader sig et stærkt og smukt minde.

Godt hæfte om polakkerne
100-året for de polske roearbejderes ankomst til 
Lolland-Falster blev markeret på forskellige må
der. Polakkerne på Lolland-Falster er også et 
stort og vigtigt kapitel i landsdelens historie.

Foruden arrangementerne blev der også skre
vet meget i aviserne. Dertil kom, at »Kulturelt 
Samråd« i Nakskov udgav et hæfte: »Polakkerne 
i den lollandske plutte«. Hæftet er skrevet af fhv. 
chefredaktør og borgmester Carl Emil Hansen, 
der er kendt som en meget dygtig skribent, der 
har evne for at fastholde det væsentlige og for
tælle om det på en særdeles god måde.

Stort almennyttigt boligbyggeri
Der er landsdelen over foreninger, som på for
skellige måder har arbejdet for at skaffe bedre 
boliger, og det er en meget værdifuld indsats, 
som er til gavn for befolkningen..

Flere boligselskaber er nået frem til at kunne 
fejre jubilæer, hvilket har givet anledning til, at 
der er udsendt bøger og hæfter, som fortæller om, 
hvad der er udrettet.

Det er således tilfældet for »Maribo Almennyt
tige Boligselskab«, som blev 50 år. Det lokale 
selskab er en afdeling af »Dansk Almennyttigt 
Boligselskab«.

I tekst og billeder fortælles om en meget bety
delig indsats med at nybygge og renovere be- 
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stående byggeri, og det er blevet til ikke mindre 
end, at selskabet lokalt har 322 boliger og 4 
erhvervslejemål.

Jubilæumsskrift om en mølle
På Nordfalster er der en prisværdig aktivitet for 
at markere lokalhistoriske forhold og begivenhe
der.

Dette initiativ udfolder sig både med arrange
menter og udgivelser.

I anledning af, at man kunne fejre 250-året for 
Torkilstrup mølles ombygning, blev der udsendt 
et jubilæumsskrift på 60 sider og med en række 
gode og alsidige artikler, der siger meget om 
mølleforhold og specielt Torkilstrup mølle. Den
ne har gennemgået en større renovering, så den 
nu fremtræder i en pæn tilstand.

Maglebrændes forsamlingshushistorie 
Forsamlingshusene har betydet overordentligt 
meget i de lokale samfund på Lolland-Falster. I 
forsamlingshusene samledes man både i sorg og 
glæde. Det kunne være en eller et par, som skulle 
fejres, men man kunne også samles til kaffe efter 
at have begravet en af de ældre, som var gået 
bort. På møder drøftedes mange af de nære for
hold, som man måske skulle tage stilling til.

Det er gjort sværere at drive forsamlingshuse
ne, men beboerforeninger har bakket op. Det har 
således været tilfældet i Maglebrænde. Forsam
lingshuset er 100 år gammelt, og i den anledning 
er der udsendt et lille hæfte, der fortæller mange 
træk om, hvad der er foregået i forsamlinghuset, 
og det er meget morsomt at læse om. Beboerfor
eningen har også vist et prisværdigt initiativ for 
stadig at holde huset i en pæn stand.

God gang i Bandholms badminton 
Sporten har kunnet trives godt ude i mange land
områder. Sporten bidrager til at skabe et godt for
hold i det nære, hvor man kender hinanden.

Et af de steder, hvor sporten har haft godt fat, 
er i Bandholm, hvor en badmintonklub har kun
net trives godt i 25 år. Det har givet anledning til 
et lille hæfte, som på en udmærket måde fortæl
ler om begivenhederne i det kvarte århundrede, 
og der er sket meget. Der er fx kommet en hal, 
som har givet gode spillemuligheder. Klubben 
har også præsenteret sig pænt i turneringer og 
kampe med andre klubber.

»Nysted Krøniken« er en gode idé 
»Nysted Krøniken« er egentlig en meget speciel 
og sjov lokal foreteelse.

Lokalhistorien i Nysted er i »krøniken« be
skrevet i mere end hundrede år.

Der har i tidens løb været forskellige forfatte
re, som på en udmærket måde har løst deres 
opgave, og siden 1990 har det været Aage Poder, 
der har nogle gode forudsætninger for at kunne 
fortsætte rækkefølgen.

Tanken med at udgive »Nysted Krøniken«, så 
den ikke bare gemmes rent internt, er særdeles 
god.

Det er blevet til et skrift på 72 sider, som kun 
koster 30 kr., og lokalt for Nysted og omegn vil 
det have stor interesse at kunne følge med i og 
genopfriske, hvad der er sket måned for måned.

God brochure om Nakskov fjord
Aktive seniorer på Vestlolland og Nakskov turist
forening har udgivet en lille brochure om »Nak
skov fjord«.

Brochuren er et udmærket bevis på, hvordan 
der kan gives turistinformation og samtidig for
tælles lokalhistorie.

Der fortælles lidt om havnen i Nakskov, om 
den særlige bydel Rosnæs og om øerne, hvoraf 
de fleste har kendte navne som for eksempel 
Slotø, Vejø og Enehøje. Den ejendommelige 
halvø Albuen får også nogle linier, og så er der 
også noget om fuglelivet i Nakskov fjord.

Der er et kort, billeder og tegninger, så samlet 
er det blevet en særdeles god brochure.

En interessant stiftelses historie
Stiftelser indtager en meget stor plads i den dan
ske socialhistorie. Når folk blev ældre og enlige, 
kunne det være svært at finde et nyt sted at bo. 
Der var imidlertid velmenende mennesker, som 
gik sammen og fik oprettet en stiftelse, hvor de 
ældre kunne få en fredfyldt livsaften uden for 
mange besværligheder. Stifteiserne var naturlig
vis indrettede ret primitivt uden mange faciliteter. 
I årenes løb kneb det med i nogle stiftelser at få 
dem moderniserede, men de blev bevarede.

En meget levende og interessant skildring af 
en stiftelses historie er »For gamle værdige og 
trængende«, som skildrer Nykøbing F. Borger
stiftelse gennem 125 år.

Hæftet på 76 sider og med mange billeder er 
skrevet af Palle Mørch, der gennem mange udgi
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velser har vist, at han er en vældig god lokalskri
bent, som kan fortælle interessant og underhol
dende. Det er vældig mange træk, han får med, 
således at stiftelsen med dens historie aftegner 
sig tydeligt.

Fra sygekloster til revisionskontorer 
Der er sket en hel »revolution« med hensyn til 
Nykøbing F. Sygeklosters bygninger. Den man
geårige plejehjemsvirksomhed ophørte, og i ste
det rykkede den store revisionsvirksomhed Schø- 
bel & Marholdt ind i lokalerne.

Den store forandring har givet anledning til et 
lille hæfte, hvor museumsinspektør Liselotte 
Mygh giver en udmærket skildring af sygekloste- 
rets historie, som egentlig går helt tilbage til et 
såkaldt »Helligåndshus« fra det 14. århundrede. 
Det var datidens forsorgsvæsen samlet under et 
tag for syge, fattige, gamle og vanføre.

Sakskøbings historie levendegjort
I Sakskøbing og omegn er der en meget stor 
lokalhistorisk interesse, og på flere måder arbej
des der meget flittigt og godt for at udvikle og 
nære et kendskab til, hvad forhistorien kan for
tælle.

Noget af det nyeste er et hæfte »Sakskøbing- 
egnen fra stenalder til vikingetid«. På 48 sider 
fortælles der i tekst og billeder, så perioden kom
mer til at stå meget levende, og det er godt at 
sætte sig ind i.

Hæftet giver en særdeles udmærket og klar 
orientering, og der er ydet sagkyndig bistand af 
Karen Løkkegaard Poulsen fra Stiftsmuseet og 
Peter Vang Petersen, Nationalmuseet.

Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing har stået 
for udgivelsen, og planen er formentlig, at der 
senere skal følge flere hæfter om de senere perio
der.

Det er selvfølgelig også udmærket, men man 
kunne nok ønske, at Sakskøbing med sin rige for
tid og nutid fik en større samlet byhistorie.

Arkæologisk litteratur
Arkæolog Karen Løkkegaard Poulsen, Lolland- 
Falsters Stiftsmuseum, kommer i sit omfattende 
arbejde ud for megen litteratur, som også kan 
have interesse for årbogens læsere, fx:

- Torben Dehn, Svend Hansen og Flemming 
Kaul: Kong Svends Høj. Udgravning og re

staurering af en jættestue på Lolland. I: Na
tionalmuseets Arbejdsmarked 1992, s. 79-93.

- Anders Fischer: Stenalderbopladser i Små
landsfarvandet. Skov- og Naturstyrelsen, kul
turhistorisk kontor 1993.

- Eva Koch: Kulturforskelle mellem Lolland- 
Falster og Nordsjælland i ældre bronzealder: 
I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1991, s. 67-95, trykt 1992, udsendt 
sidst i januar 1993.

- Karen Løkkegaard Poulsen: En 5.000 år gam
mel arkitekts mesterværk. I: DN; Natur og 
Miljø 4, s. 26.29, oktober 1992. Om restaure
ringen af jættestuen Kong Svends Høj med 
instruktive tegninger.

- Karen Løkkegaard Poulsen: Eriks volde - et 
uafsluttet fæstningsværk? I: HIKUIN 19, 
1992, s. 109-124.

Polakkernes jubilæum
- Ove H. Nielsen: Række op og række ned i 

sukkerroerne. I: Hjemstavnsliv 4. jan. 1993, s. 
6.

Gårde i tekst og billeder
Forlaget Grønnedal i Vejle er begyndt på at udgi- 
ve et større værk, som skal nå op på 24 bind.

»Danske gårde i tekst og billeder« hedder vær
ket, og indtil nu er kommet bind II, som omfatter 
Møn og følgende kommuner på Falster: Nykø
bing, Nørre Alslev, Stubbekøbing og Sydfalster.

Gårdene beskrives nøje, ejernes navne, fødsels
år, ægtefælle, børn, forældre, uddannelse og be
skæftigelse. Der oplyses også om bestyrelsespo
ster og andre tillidshverv. Ejendomme er der også 
skildringer af, besætninger, maskiner m.m. I de 
fleste tilfælde er der også et luftfoto af gården.

Det er ingen spændende bog, som man læser, 
for 300 sider fremtræder på nøjagtig samme 
måde. Det er et udpræget opslagsværk, som der 
ved lejlighed nok kan være brug for.

Indholdsrigt Rødby-årsskrijt
Rødby lokalhistoriske Arkiv er meget aktivt vir
kende og har placeret sig således, at den lokale 
befolkning giver en særdeles god opbakning. Det 
sker også, når arkivet holder noget; så er der en 
særdeles god tilslutning.

Arkivet præsenterer sig også meget flot med 
sit årsskrift, og der lægges et stort arbejde i, at 
indholdet bliver alsidigt og interessant.
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Det gælder også for årsskriftet 1993, som er på 
48 sider. Hotel Rødbys historie bliver genopfri- 
sket meget levende i mindet om, hvor meget det 
betød i sin tid. Der er minder om arbejdet i for
sorgen, hvor man beskæftigede sig med mange 
menneskeskæbner. »Fugleflugtsbørn« er godt be
skrevet af Hans Ivar Bentsen, der også beskæfti
ger sig med »Lokalhistorie - Rigshistorie«, og så 
har han yderligere med kyndig hånd redigeret 
årsskriftet og samlet de gode artikler til det. »En 
fodtur i området vest for Rødby« er også kommet 
med.

Anna Sophie Seidelins Nykøbing
Den kendte præstekone, Anna Sophie Seidelin, 
som nu bor på Ærø, har haft stor succes med sin 
bog »Barndommen - de lange år«, som er udgi
vet på Sesams Forlag. Anna Sophie Seidelin, har 
kaldt det sidste afsnit i bogen »rejsen til Nykø
bing Falster«, og på 45 sider fortæller hun om alt 
det, som skete, da hendes fader, Hans Dreiøe, 
blev præst og senere stiftsprovst i Nykøbing. 
Stiftsprovsten, som var biskoppens stedfortræder, 
kunne dengang bo rundt i stiftet, og først senere 

skulle han have fast bopæl ved domkirken i Ma
ribo.

Anna Sophie Seidelin er en fremragende for
tæller, der skriver underholdende, så det er en 
fornøjelse at læse. Hun fortæller om dette med at 
gå ud og opleve Nykøbing. Om familielivets ud
foldelse, om faderen, der ofte havde besværlighe
der med at falde til, og om sin tid på Nykøbing 
katedralskole.

Nykøbing havde i sukkerkampagnen en sød, 
lidt rådden stank, der lugtede, når rugbrødsfa
brikken bagte, når Jeppesens kaffebrænderi gik i 
gang, når bryggeriet lavede øl, og når Nobels 
tobaksfabrik luftede ud efter cigarrulning. Det 
var nogle af de måder, hvorpå Anna Sophie Sei
delin oplevede den nye by, hun var kommet til.

Der var i Nykøbing en klar social lagdeling. 
Hendes familie hørte til de såkaldte »fine«, hvad 
der dog ikke betød så meget. En af familiens 
gode venner blev stiftamtmand Frederik Revent- 
low. Han var en af de hæderligste mænd, jeg har 
mødt, siger hun.

Hendes erfaringer er absolut gode, og også på 
grund af afsnittet af Nykøbing.
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Nyt fra Lolland-Falsters museer
- og deres arbejdsmark

LOLLAND-FALSTERS STIFTSMUSEUM 
Det polske år fortsætter

Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo har en 
efterhånden lang tradition for arbejdet med de 
polske sæsonarbejderes liv og vilkår i Danmark, 
og selvfølgelig specielt på Lolland-Falster.

Allerede kort efter 1920 indgik de første ting 
med tilknytning til de polske landarbejdere i mu
seets samlinger. Det var en katolske præst i Mari
bo, pastor J. Klessens, der en halv snes år tidlige
re var begyndt at samle alt, hvad der havde med 
polakkerne at gøre, og efter nogle års forløb hav
de han, som han selv udtrykker det, »en pæn lille 
samling«.

Stiftsmuseets daværende formand, amtsforval
ter Axel Hoick, sørgede for, at tingene blev opbe
varet på museets loftsetage, og den polske sam
ling blev her under betegnelsen »Polakminder« 
tilgængelig for museets besøgende fra sommeren 
1923.

Efter at Frilandsmuseet i 1927 blev åbnet for 
offentligheden, flyttes det lille polakmuseum til 
GI. Skovnæs’ ladebygning, som museet havde 
overtaget. Og senere efter ombygning af Stifts
museets hovedbygning på Jernbanepladsen, flyt
tes polakminderne tilbage hertil, hvor den særlige 
polske afdeling i 1948 indrettedes på 2. sal.

Siden er udstillingen af den polske samling 
blevet nyopstillet i 1967, efter Nationalmuseets 
omfattende undersøgelser vedrørende den polske 
indvandring til Danmark, og udstillingen er nu 
atter revideret og moderniseret i 1993 i forbindel
se med fejringen af 100 året for de første polske 
sæsonarbejderes ankomst til Lolland-Falster.

Den permanente udstilling på Stiftsmuseet af 
de ting, som polakkerne bragte med sig hertil, og 
fortællingen om de polske landarbejderes liv og 
virke og arbejdet i sukkerroerne er en væsentlig 
del af Lolland-Falsters nyere historie.

Samtidig er museets samlinger og interessen 
for de polske sæsonarbejdere baggrund for et 
samarbejde med flere polske museer, som det 
bl.a. er kommet til udtryk i de seneste års arran
gementer, og specielt i jubilæumsåret 1993.

Der har således på Stiftsmuseet i de sidste par 
år været arrangeret udstillinger af polsk landbo
husflid fra Regionalmuseet i Tarnow, udstillinger 
af polske postkort og polske frimærker, foruden 
optræden af polske folkedansere på Frilandsmu
seet.

I efteråret 1992 forestod Foreningen af Polak
ker i Danmark et udstillingsarrangement på mu
seet med nutidig polsk folkekunst fra Det Etno
grafiske Museum i Zielona Göra, Ochla, og sam
tidig forberedtes jubilæumsårets store arkæologi
ske særudstilling »Jomsborg - vikinger på den 
polske Østersøkyst«. Den store udstilling var 
kommet i stand med betydelige udlån (i sam
arbejde med Roskilde Museum) fra det nationale 
museum, Muzeum Narodowe i Szczecin (Stettin) 
af fund fra de omfattende arkæologiske udgrav
ninger ved Wolin, der i vikingetiden og tidlig 
middelalder var en af Østersøområdets vigtigste 
handelsknudepunkter med tætte forbindelser til 
Danmark.

Wolin-udstillingen åbnedes den 30. januar 
1993 i overværelse af repræsentanter for Den 
Polske Ambassade i Danmark foruden museums
direktør prof. dr. hab. Wladyslaw Filipowiak og 
hans medarbejder fra Stettin-museet dr. W. Gar- 
cynski. Den arkæologiske udstilling kunne ses på 
museet indtil 25. april, og i forbindelse med ud
stillingen er udgivet nyt skolemateriale »Viking 
ved Østersøen og hjemme på Lolland-Falster« og 
desuden udarbejdet en vejledende, kommenteret 
litteraturliste om emnet.
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Polske piger på havnen i Gedser maj 1925. (Foto 
LFS).

Som et apropos vedrørende de handelsmæssi
ge forbindelser over Østersøen arrangeredes end
videre i forårsmånederne en lille særudstilling 
om det særlige lertøj Stettiner-gods, der i stor 
mængde eksporteredes fra det pommerske områ
de til bl.a. Lolland-Falster fra midten af 1700-tal- 
let til midten af 1800-taIlet.

Genåbningen af den renoverede, permanente 
udstilling på museet om de polske sæsonarbejde
re fandt sted dagen før den officielle festdag for 
100 års jubilæet, der var fastsat til den 7. maj 
1993. Den nye udstilling præsenterer de polske 
samlinger fra tiden for arbejdsvandringens start i 
1893 indtil 1929, hvor de sidste sæsonvandringer 
fandt sted til Danmark.

Museets trykte vejleder til udstillingen og den 
polske samling er desuden i jubilæumsåret udgi
vet på polsk i oversættelse ved Elzbieta Meyer, 
således at denne vejleder nu foreligger på såvel 
dansk og tysk som polsk til glæde for museets 
mange besøgende.

Stiftsmuseets samlinger af polsk folkekunst er 
lejlighedsvis blevet suppleret ved gaver fra pol
ske museer, således ved en større udveksling i 
1959 med Det Etnografiske Museum i Warszawa. 
Fra samme museum er i 1993 modtaget to karak
teristiske kvindedragter, der blev overdraget 
Stiftsmuseet i forbindelse med jubilæumsfejrin
gen den 7. maj. Som gengældelse overfor War- 
szawa-museet er ved bevilling fra Kulturministe-
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Pastor J. Kiessens (1881-1949), der var katolsk præst 
i Maribo fra 1910 og sognepræst sammesteds fra 
1922, skænkede sine samlinger af polakminder til 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum. (Portrætfoto LFS).

riet efter ønske fra polsk side fremstillet kopier af 
en mandsdragt og en kvindedragt fra Nordfalster 
fra midten af 1800-tallet, som befinder sig på Na
tionalmuseet i København, hvor også kopierne er 
fremstillet af museets dragtekspert.

Som yderligere samarbejde med de polske mu
seer og som en udløber af den store Wolin-udstil- 
ling er Stiftsmuseet herudover blevet opfordret til 

at udforme en fotodokumentarisk udstilling om 
de polske arbejdere i det Lolland-Falsterske land
brug. Opfordringen kom fra Stettin-museets 
direktør Wl. Filipowiak i anledning af 100 året 
for de første arbejds vandri nger, og det er tanken, 
at udstillingen i løbet af 1994 skal vises ved en 
lang række polske museer, bl.a. i den sydlige del 
af landet, som var det område, de fleste polske 
sæsonarbejdere, hovedsagelig unge piger, kom 
fra.

Det er spændende for Stiftsmuseet således at 
være med til i Polen at præsentere en del af po
lakkernes egen historie, som i dag nok ikke er 
kendt af de mange; og det er samtidig en glæde 
for os på denne måde at kunne gøre gengæld for 
de udstillinger m.v., som vi gennem årene har 
lånt fra polske museer.

Vandreudstillingen skal omfatte et stort antal 
plancher med forstørrelser og udsnit af de bedste 
fotografier fra perioden 1893-1929 visende alle 
sider af de polske landarbejderes rejser hertil, 
arbejdsforhold og boligforhold, religiøse liv osv., 
suppleret med illustrativt kortmateriale, statisti
ske oplysninger, uddrag af arbejdsregulativer 
m.m.

Den fotodokumentariske udstilling er blevet 
mulig ved ekstraordinære bevillinger såvel fra 
Storstrøms Amt, Statens Museumsnævn og Kul
turministeriet som fra Det danske Udenrigsmini
sterium, og udstillingens første præsentation vil 
som yderligere aktualitet indgå som led i arran
gementerne i forbindelse med Det Danske 
Kulturinstituts åbning af en ny afdeling i Gdansk, 
som bl.a. Storstrøms Amt har været med ved 
etableringen af.

Herefter vil udstillingen i begyndelsen af 1994 
starte sin rundvisning til de polske museer og 
således fortsætte det polske års jubilæumsmarke
ring.

Thomas W. Lassen

Litteraturhenvisning
Om Stiftsmuseets polske samling kan læses i 
museets årsskrift 1959, Tadeusz Delimat: Den 
polske samling i LFS, s. 5-40 og desuden i Lol
land-Falsters historiske Samfunds Årbog 1949, J. 
Klessens: Mine polakminder fra Lolland-Falster, 
s. 1-15 og sammesteds årg. 1956, Birger Isaksen: 
Stiftsmuseets polakminder, s. 307-09. Herudover 
kan henvises til Stiftsmuseets øvrige udgivelser 
og undervisningsmaterialer om polakkerne på 
Lolland-Falster.
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DET EGNSHISTORISKE ARKIV 
OG

MUSEET FALSTERS MINDER

o
Årsberetning 1992

Dette beretningsår skulle vise sig at blive perso
nalemæssigt - og derfor også arbejdsmæssigt - et 
atypisk år. Året blev præget af museumsforvalter 
Asger Bondes alvorlige sygdom og senere døds
fald.

Denne kendsgerning måtte naturligvis sætte sit 
markante præg på de nåede resultater i beret
ningsåret på så ringe bemandet en arbejdsplads 
som Falsters Minder.

Det var derfor nødvendigt at foretage en ud
vælgelse blandt de mange arbejdsopgaver. Det 
blev de formidlingsmæssige aktiviteter, der blev 
opprioriteret.

Dette må selvfølgelig ske på bekostning af 
øvrige museumsopgaver bl.a. bygningsvedlige
holdelse - med henblik på udvidelse af den per
manente udstilling - samt registrering og magasi
nering af genstandssamlingen.

UNDERSØGELSER
De fleste undersøgelser var ikke selvvalgte, men 
drejede sig enten om hidtil ikke registrerede jord
fund eller ændringer af bymæssige miljøer på 
grund af nedrivning.

Arkæologiske
- Prøvegravning ved Barup Sø af udateret 

stammebåd. E14-datering forventes i løbet af 
1993.

- Prøvegravning på Sdr. Alslev Strandvej 17, 
en udpløjet, overpløjet gravhøj, der må anses 
for fuldstændigt sløjfet.

- Prøvegravning i Sørup. Lodsejeren var stødt 
på sten på række under pløjning i et ellers 
stenfrit område ned mod Sørup Mose. Alle 
stenene lå dog i sekundært leje - muligvis er 
der tale om sten fra en sløjfet stenkiste over et 
nu rørlagt vandløb, der udmunder i Sørup 
Mose.

- Udgravning i Højet. Indmåling af område 
med overfladefund af lerkarskår fra overgan

gen førromersk og romersk jernalder foruden 
ildskørnede sodsværtede sten. I forbindelse 
med indmålingen blev muldlaget fjernet 
inden for et felt på 1,5 x 1,5 m, hvor der blev 
afdækket en såkaldt kogestensgrube, en for 
bronze- og jernalderen meget almindelig form 
for jordovn.

- Prøvegravning i Moseby over et større områ
de, hvor der i en årrække er samlet menneske
bearbejdet flint i nærheden af nogle små-lav- 
ninger i terrænet. Under markarbejde stødte 
lodsejerne på store sten, og Falsters Minder 
blev tilkaldt til en mindre prøvegravning. I 
området blev der fundet kogestensgruber og 
en stenpakning uden daterende fund.

Nyere tid
Fotodokumentation er foretaget i forbindelse 
med nedrivningerne af Slagteriet på Søvej og 
Sidenius’ tidligere magasinbygninger i Vesterga
de, begge Nykøbing F.

Som led i forarbejdet til formidlingsprojektet 
»Det indre Landnam« er der dels foretaget om
fattende arkivalske undersøgelser og litteratur
søgning, dels en grundig fotodokumentation 
inden for det nordfalsterske område ved mu
seumsformidler Ingelise Hansen assisteret af 
arkæolog Anna-Elisabeth Jensen.

FORMIDLING
Formidlingsmæssigt var det en stor gevinst, da 
Falsters Minders arkivafdeling i årets begyndelse 
blev overflyttet til de nyindrettede lokaler i Frise
gade 45. Resultatet skyldes dels en tildeling af 
fondsmidler til erhvervelse af diverse nødvendige 
kontor- og arkivfaciliteter bl.a. mikrofich af kir
kebøgerne fra Falster-provstierne - dels 
museumsforvalter Asger Bondes ihærdige indsats 
med at få bygning og lokaler sat i stand sammen 
med medarbejdere i jobtilbud.
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Fra åbningen af særudstillingen »Det indre Land- 
nam«, dræn graver og vejformand Evald Henriksen, 
Vester Kippinge, fortæller om sine erfaringer fra 
livet i drængrøften.

I løbet af få uger blev arkivfaciliteterne opda
get af lokal- og slægtshistorisk interesserede per
soner, der under rimelige forhold nu kan dyrke 
deres interesser.

Arkivet betjenes udelukkende af frivillig ar
bejdskraft eventuelt suppleret med personer i job
tilbud.

Særudstillinger
Arkivets flytning blev markeret med åbningen af 
udstillingen »Der var engang i Nykøbing på Fal
ster ...« - en udstilling om Andelssvineslagteriet 
på Søvej, senere Steff-Houlberg, samt Mælke
kondenseringsfabrikken på Havnen, senere Blik
emballagen. Materialet til udstillingen var tilveje

bragt af Falsters Minders frivillige i samarbejde 
med tidligere medarbejdere fra virksomhederne.

»Træskibsbyggere« - 15 plancher om både
byggere i Nykøbing F. og Stubbekøbing i billeder 
og ord - vistes i Staldgårdsporten og efterfølgen
de på bibliotekerne i Stubbekøbing og Præstø.

Aktualiseret af folkeafstemningen om Dan
marks ratificering af Maastricht-traktaten den 2. 
juni havde Falsters Minder lånt en udstilling af 
plakater for og imod EF, indsamlet af National
museet i forbindelse med folkeafstemningen i 
1972.

Men årets mest ressourcekrævende formidling 
var fremlæggelsen af de hidtidige resultater af 
undersøgelsen »Det indre landnam« - en udstil-
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Museumsformidler Ingelise Hemsen julehygger med 
børnehavebørn på »nisseloftet« i Staldgårdsporten.

ling om landvinding ved inddigning, inddæmning 
og dræning foreløbigt omfattende den nordvestli
ge del af Falster.

Uden for museet deltog Falsters Minder i 
fremstillingen af særudstillingen om Bukh-trak- 
torer på Lolland-Falsters Traktor- og Motormu
seum.

Særudstillingen fra året før om Ellehammer 
har været udlånt til Lindeskovskolen, og planche
udstillingen »Falster - besat og befriet« vistes på 
Samlermessen i Nykøbing.

For undervisningsinstitutioner, foreninger m.v. 
er der i årets løb på museet og i arkivet blevet 
arrangeret 11 individuelle rundvisninger. Dertil 
kommer de meget populære byhistoriske van

dringer både i Nykøbing og Stubbekøbing. Van
dringerne i Stubbekøbing fandt sted fem gange i 
juli som led i amtets »Grønne ture«.

Endvidere har der i årets løb været stor søg
ning blandt skoleklasser til på museet at prøve 
kræfter med undervisningsmaterialet »Borgernes 
børn«.

Endelig kunne året formidlingsmæssigt afslut
tes med et julearrangement på »nisseloftet« i 
Staldsgårdsporten for de små årgange, hvor der 
bl.a. dekoreredes honninghjerter. I alt deltog 435 
børn fordelt over hele Falster.

Falsters Minder havde også lejlighed til udstil
lingsmæssigt at lade sig præsentere uden for 
landsdelen, idet der var bud efter det berømte 
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Moshack-cembalo til Viborg cembalo-festival i 
September samt en koncert på Fuglsang i oktober.

Formidlingsmæssigt et travlt år med en række 
aktiviteter der forpligtende rækker ind i 1993.

Det er så desto mere tankevækkende, at 1992 
netop blev året, hvor det amtskommunale tilskud 
decideret øremærket til aflønning af en halvtids
formidler reduceredes til under det halve.

Uden for murene har museets medarbejdere 
holdt foredrag i et område fra Glumsø, over Ste
ge til Frej lev.

Desuden lykkedes det i løbet af vintersæsonen 
at samle ca. 600 personer til følgende foredrags
række, der var arrangeret i samarbejde med Kul
turmindeforeningen:

Museumsinspektør Niels Ohrt: »Helligtrekonger- 
motivet i renaissancens billedkunst«, 6.1.
Etnolog, mag. art. Hanne Frøsig: »Kirkens teksti
ler«, 11.2.
Museumsinspektør Michael Andersen: »Vender
ne kommer - de dansk-vendiske forbindelser 
900-1200«, 1.4.
Viceforstander Jens Larsen: »Nordvestfalster set 
fra Møllebanken«, 5.10.
Museumsleder Jørgen Barfod: »Hvad er en kon
centrationslejr?«, 3.11.
Museumsinspektør Anna-Elisabeth Jensen: »Un
garn - Kultur, Vin og Vand«, 2.12.
Sangforeningen Brage var med til at sætte sit 
positive præg på årets sidste foredrag, 2.12.

Falsters Minders og Kulturmindeforeningens fæl
les 3-dages tur 25.9.-27.9. gik til den østlige del 
af Mecklenburg-Vorpommern med besøg i bl.a. 
Anklam, Greifswald og Stralsund med Liselotte 
Mygh som turleder.

Turen fulgtes op med en »Kan-du-huske- 
aften« 2.11. på museet, hvor bl.a. Helge Clausen 
viste sine ca. 300 dias for så godt som samtlige 
deltagere.

Andre medier
BØGER, PRESSE OG TV
Traditionen tro kunne Kulturmindeforeningen og 
Falsters Minder i fællesskab med Palle Brandt 
som forfatter præsentere årets bog »Broen, byen 
og borgerne« omhandlende Christian IX’s bro, 
der i 1992 ville have kunnet fejre 125 års jubi
læum. I forbindelse med bogudgivelsen var der 
stillet et omfatten bro-jubilæums-arrangement i 
værk med Flemming M. Olsen som iværksætter.

TV-2 Øst bragte nyt herom, ligesom de også 
var på stedet til åbningen af særudstillingen »Det 
indre landnam«.

Endvidere har Radio Sydhavsøerne optaget to 
timelange udsendelser om Falsters Minders 
arbejde og aktiviteter.

PERSONALE
Falsters Minder mistede som nævnt i indlednin
gen sin værdsatte og engagerede museumsforval
ter, Asger Bonde, den 29. juni - efter en lang og 
barsk sygdomsperiode. Skønt han, så længe kræf
terne rakte, trofast og samvittighedsfuldt mødte 
op på sit arbejde og deltog i løsning af opgaver
ne, var han mærket af sygdommen. Ikke desto 
mindre kom hans pludselige bortgang som et 
chok. Resten af året var stillingen vakant.

Museets arkæolog Peter Vemming Hansen 
havde pr. 1.1. og året ud søgt om og fået bevilget 
orlov for at varetage sin interesse i Middelalder
centret. Som vikar ansattes Anna-Elisabeth Jen
sen.

Anni Hansen afløste Merete Højgård som mu
seets sekretær og kontorassistent - af hensyn til 
økonomien desværre kun på deltid.

Falsters Minder er de frivillige medarbejdere 
megen tak skyldig. Gruppen, der er selvsupple
rende, har en heterogen sammensætning med alle 
de værdier og specialer, dette indebærer. Mange 
basale funktioner og aktiviteter er direkte afhæn
gige af deres arbejdsindsats, bl.a. betjeningen af 
egnsarkivet.

Liselotte Mygh
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REVENTLOW-MUSEET

I de senere år har den del af arbejdet, der går ud 
over det almindelige museumsarbejde, rundvis
ning, registrering, konservering, diverse undersø
gelser, vedligehold og administration, især været 
koncentreret om parken. Denne er endnu ikke 
helt, som vi vil have den, men der er nu andre 
opgaver, som trænger sig på. Arbejde med par
ken vil komme til at stå lidt i baggrunden til for
del for nye og højtflyvende planer.

Det har længe været et stort ønske at få huset 
gjort færdigt. Den store restaurering i 1985-87 
indskrænkede sig af økonomiske årsager til hu
sets ydre og salsetagen, 1. sal og terrænetagen 
blev der ikke gjort meget ved; og det skal der nu 
rådes bod på. Der er udarbejdet et projekt for 
færdiggørelsen, og det er tilrettelagt, så arbejdet 
kan udføres i etaper. Højeste prioritet får en 
istandsættelse af den gamle hvælvede vinkælder, 
så den kan bruges til udstillingsformål. Næste af
snit bliver indretning af publikumsfaciliteter, toi
letter etc. og et møde/undervisningslokale i 
resten af underetagen. Herefter skal 1. sal istand
sættes til arkiv, bibliotek, kontor, magasin og 
værksted; og til sidst skal hovedtrappen istand
sættes og føres tilbage til sit oprindelige udseen
de. Store, og desværre meget kostbare, ændrin
ger, som det nok vil tage tid at skaffe pengene til.

I mellemtiden vil vi tyvstarte lidt med mindre 
ændringer af udstillingen, især på baggrund af, at 
museet af Reventlow-familien har fået overladt 
en række arkivalier, som vi ønsker at vise en del 
af. Det er interessante ting som adels- og ordens
patenter og ikke mindst C. D. F. Reventlows dag

bøger fra udenlandsrejsen sammen med broderen 
Johan Ludvig og Carl Wendt. Disse ting er for 
tiden under restaurering og konservering.

Et andet meget stort og penge kræ vende pro
jekt, som vi skal forsøge at komme i gang med, 
er en oprensning af søerne. Hvis der ikke bliver 
gjort noget, vil søerne ifølge eksperter være helt 
tilgroet om 10-15 år.

At det kan betale sig at arbejde med museet, 
har vi fået bekræftet i år med en fremgang i 
besøget på op mod 40%, som vi håber ikke kun 
skyldes den dårlige sommer.

Johannes Nørgaard Petersen
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STUBBEKØBING MUSEUM GODT I GANG

For ca. tre år siden fik arkivet en særdeles omfat
tende samling af blå køkkenemalje fra Glud & 
Marstrand fra en af arkivets nu afdøde venner. I 
fjor tog en lille kreds fra arkivet fat på opgaven: 
at stifte et lokal-museum. Vi slog os sammen 
med Kulturudvalget, som havde erhvervet en af 
landets største vægtsamlinger, og stiftede en lille 
forening: Stubbekøbing Museums Venner, med 
oprindelig kun 40 medlemmer. I løbet af kun 3-4 
måneder fik vi samlet gennem offentlige/private 
fonde omkring 250.000 kr., og i april 1992 købte 
vi en perle af et fredet gammelt hus midt i hoved
gaden, som vi med frivillig indsats tog fat på at 
indrette til museum. Vi åbnede den 4. juli 1992. I 
sæsonen i år har vi haft ca. 4.000 besøgende, vi 
har haft special-udstillinger o.m.a. Nu kan driften 
af museet hvile i sig selv, men det er allerede ved 
at blive for småt, så en snarlig udvidelse er på
krævet, hvilket vi er begyndt at samle midler ind 
til. Medlemstallet i støtteforeningen er nu på ca. 
100, men der er stadig plads til mange. Denne 
nyeste aktivitet går fint i spand med Lokalhisto
risk Arkiv, så vi nu kan modtage såvel arkivalier 
som museumsting, og vi kan lave udstilling til 
fælles gavn og glæde.

Erik Mahnfeldt, 
arkivleder 

formand for Museets Venner
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Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver

Arkiv-video i Stubbekøbing
Arkivet har gennem det sidste år modtaget en 
stor mængde arkivalier af alle arter, som vi har 
registreret og sat på plads. Også vor samling på 
over 8.000 gamle fotografier er vokset i 1993.

I de to dage om ugen, arkivet har åbent for 
besøgende, har vi kunnet glæde os over virkelig 
mange, ca. 1.000 på årsbasis, ikke mindst kom
mer mange slægtsforskere fra ind- og udland og 
benytter sig af kirkebøger og folketællingslister 
fra hele kommunen.

Da arkivet efterhånden har fået en hel del 
materiale på video, har Lokalhistorisk forening 
sammen med biblioteket foræret arkivet et 28" 
TV + videoafspiller, så nu er vi også gået ind på 
dette område, hvilket bestemt har en fremtid 
indenfor lokalhistorien.

Bag arkivet har vi en yderst velfungerende 
arbejdsgruppe med en kolossal lokalviden - uden 
denne kunne arkivet slet ikke udvikle sig. Også 
med biblioteket har vi et fortrinligt samarbejde 
på alle områder, ikke mindst lokalemæssigt.

Lokalhistorisk Arkiv 
for Stubbekøbing kommune

Arkivbesøg og optimisme i Nr. Alslev
Det er velkendt, at et folks ånd og sprog er stær
ke bindeled, der bliver en arv, som forbinder, 
men det er ikke i alle epoker i det historiske tids
forløb, at man er lige bevidst herom.

Men det er den, der har valgt at leve sit liv i 
udlandet eller er fraflyttet sin hjemegn i indland.

Så vide i verden 
vort folk nu er delt; 
hvem ånd og sprog forbinder, 
de skilles dog ej helt.

Kr. Østergaard

Arkivet er den station, hvor man standser og 
søger, når erkendelsen af de omtalte bindeled har 
nået bevidstheden. Det er det, der gør arkivet og 
arkivarbejdet til en levende mekanisme, for de 
gemte og tilsyneladende støvede arkivmaterialer 
indpustes gennem bearbejdelse liv, og de indhen
tede oplysninger forvandles til kød og blod. Sam

tidig synes det som om, at den epoke i historien, 
man nu og her gennemlever, rummer en under
strøm, der kræver hengemt ånd og sprog ind i det 
pulserende liv. Det er ikke længere det internatio
nale synspunkt, der sætter hovedpræget, men der
imod det nationale og lokale, og det får måske 
som følgesvend, at man genoptager interessen for 
at genanvende egnsdialekter i lokalområderne. 
Sker det, vil arkivet få en ny arbejdsopgave.

Det forgangne arkivår har budt på mange for
skelligartede aktiviteter både uden- og indenfor 
huset.

Besøget i Tingsted arkiv den 27. februar var 
indholdsrigt, og det var tydeligt at se, at der er 
grokraft i arkivet.

Turen til København den 25. maj blev oplevel
sesrig og gav samtidig inspiration til det daglige 
arbejde i arkivet.

Arbejdet med landsbyregistranten skrider godt 
fremad, og stemmearkivet udvides med nye til
læg i disse år. Det er Erik Bøgelund og Gustav 
Graae, der på dette område yder en værdifuld 
indsats.

I tiden arbejdes der i arkivet med en udstilling 
om Torkilstrup by og mølle.

Den 28. august besøgte Maribo arkiv Vaalse 
og omegn og aflagde ved den lejlighed arkivet et 
besøg. Det var herligt at mødes med arkivfolk fra 
naboøen.

Kaster man et blik i arkivets gæstebog, er det 
tydeligt at læse, at det slet ikke er så få, der i 
løbet af et år aflægger et arkivbesøg. Det er løfte
rigt og tegner et lyst billede for arkivets fremtid.

Arkivleder Niels Frost 
Lokalhistorisk arkiv 

for Nørre Alslev kommune

Omfattende aktivitet i Tingsted
Tingsted sogns lokalhistoriske arkiv har lokaler i 
Tingsted gamle skole.

Adresse: Trættevejen 47, 4800 Nykøbing E
Arkivet er åbent for besøgende 1. og 2. man

dag i hver måned kl. 19.00 - 21.00 eller efter 
aftale.

Arkivet har kirkebøger fra Tingsted sogn 
1730-1891 og folketællingslister fra Tingsted 
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sogn 1787-1880 og folketællingslister fra Systof
te sogn 1787-1890, desuden kort, foreningsproto
koller og billeder, gamle aviser og avisudklip 
samt bånd med interviews med gamle fra egnen.

På arkivet hjælper vi gerne med tydning af 
gotiske håndskrifter.

Der arbejdes med frivilligt mandskab en 
ugentlig aften med registrering og arkivering af 
det indkomne materiale. Der arbejdes også med 
udstillinger. I øjeblikket Tingsted kirke, der kan 
ses i arkivets lokaler.

Ud over arbejdet på arkivet arrangerer vi fore
drag og udflugter for vore medlemmer og andre 
interesserede, gerne med historisk indhold. Her 
kan nævnes en udstilling af gamle ting. Der var 
lige fra gamle rottefælder til smukke chokolade
kander og smykker. I tilknytning hertil var der 
arrangeret en gættekonkurrence, hvor to hold 
dystede med forhåndværende museumsforvalter 
Kjeld Snedker som dommer. Der har været af
holdt Helene Strange aften, hvor der blev læst op 
af Helene Stranges værker.

Hvert efterår har vi, i samarbejde med vores 
sognepræst, Ole Opstrup og menighedsrådet, et 
foredrag i Tingsted præstegård. Sidste efterår 
drejede det sig om polske sæsonarbejdere på Lol- 
Iand-Falster med Ove Nielsen som foredragshol
der. Efter generalforsamlingen i marts fortalte 
fhv. redaktør Palle Brandt om sit liv som journa
list. Der har været god tilslutning til alle arrange
menter.

Arkivet har året rundt haft besøg af folk fra 
nær og fjern, hovedsagelig mennesker, der søger 
oplysning om deres aner.

Foreningen har ca. 150 medlemmer.
Formand: Inger Strange, Trættevejen 41, 4800 

Nykøbing F. Tlf. 53 83 92 12.
Arkivleder: Laurits Hansen, Stubberupvej 22, 

4800 Nykøbing F. Tlf. 53 83 90 03.
Laurits Hansen

Søgning langvejsfra i Idestrup
Idestrup Sogns lokalhistoriske Arkiv har haft et 
roligt arbejdsår uden de store begivenheder, men 
vi har dog haft den glæde at blive opsøgt af men
nesker - også langvejs fra - der søgte at finde 
oplysninger, bl.a. af en familie, der skulle finde 
oplysninger for en familie på New Zealand.

Endvidere har vi fået en ny medarbejder, såle
des at vi nu er seks.

Vore åbningstider er stadig 1. og 3. tirsdag i 
hver måned fra kl. 17.30-19.30.

Erna Nielsen 

Stor frivillig stab i Væggerløse 
Væggerløse lokalhistoriske Arkiv har lokale i 
forbindelse med Væggerløse bibliotek.

Til arkivet er knyttet en frivillig medarbejder
stab på 12 personer, der mødes til arbejde i arki
vet hver mandag formiddag.

Arkivet har i årets løb modtaget 19 større og 
mindre indleveringer, som er blevet registreret og 
har fundet plads på hylderne.

Arkivet har for tiden en udstilling i bibliote
kets forhal med billeder af afdøde proprietær Vil
helm Hansens mange selvkonstruerede land
brugsredskaber, der i trediverne og fyrrerne satte 
ham i stand til at drive sit landbrug på Bøtø på 
mere end 400 tdl. næsten uden medhjælp.

Arkivet har adresse: Stovbyvej 3, 4873 Væg
gerløse og har åbent for publikum den 2. tirsdag i 
hver måned fra kl. 17-19.

Karen Margrethe Rasmussen

Brugstingsaften på video i Gedser
Vi er seks frivillige medarbejdere. Vi træffes på 
arkivet i åbningstiden hver mandag kl. 14.00- 
17.00 eller efter aftale.

Ved indkørslen til Gedser ligger »Den gamle 
købmandsgård«, der nu ejes af Radbjerg Keramik 
og anvendes som udstillings- og butikslokaler. 
Keramiker Hanne Andersen har hos os hentet en 
del oplysninger om Getzør slot og har nu sam
men med sin far Kresten Rusbjerg, der er maler 
og tegner, lavet et vægmaleri på købmandsgår
den. Da der kun har været skriftligt materiale, har 
de ud fra dette dannet deres eget billede af, hvor
dan slottet har set ud. Det blev et fint resultat, 
som de lokale og turisterne kan have glæde af at 
se på.

Vi holder på skift et årsmøde sammen med 
Idestrup og Væggerløse arkiver. Det blev holdt 
på »Østersøskolen« i Gedser i år, hvor vi havde 
fået Kjeld Snedker, Nagelsti til at bedømme med
bragte brugsting fra gammel tid. Vi optog aftenen 
på video, så vi både har billedet af tingen og dens 
historie på arkivet. Ligeledes har vi samlet en del 
andre kassettebånd, både med interview og egns
historie.

En stor del af vor billedsamling er også regi
streret, heraf en masse skole- og konfirmations
billeder, hvorpå vi har sat navn på de fleste.

Arkivet har i det forløbne år haft mange besø
gende og modtaget en hel del arkivalier.

Ellen Krighaar
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Atter større udstillingsvirksomhed
i Sakskøbing
Arkivet har igen i år sammen med Lokalhistorisk 
Forening og museumsforeningen »Saxtorp« del
taget i en større udstilling, der blev kaldt »Fra 
Stenalder til Vikingetid«.

Udstillingen, der fik økonomisk støtte fra 
kommunens kulturelle udvalg, fandt sted i den 
tidligere Handelsbanks lokaler i Søndergade 11, 
der var stillet gratis til rådighed af Den Danske 
Bank.

På udstillingen var der et stort antal stenalder
fund med angivelse af stedet, hvor de er fundet - 
plancher, billeder og beskrivelse af stenalder og 
vikingetid.

Der var optaget en videofilm af ca. en times 
varighed med billeder af alle gravhøje - jætte
stuer og andre oldtidsminder på Sakskøbing- 
egnen og foredrag af museumsinspektør Karen 
Løkkegaard Poulsen, Stiftsmuseet. Filmen blev 
kørt hver fulde time.

Der var demonstration af uldspinding og væv
ning.

Endvidere var der i anledning af Håndværker- 
og Industriforeningens 125 års jubilæum en ud
stilling i kælderlokalerne af gammelt værktøj og 
billeder med omtale af foreningens virke gennem 
125 år.

Udstillingen, der fandt sted fra 5. juni til 17. 
september, havde over 4.000 besøgende og blev 
rost fra alle sider. Mange frivillige har fungeret 
som kustoder i udstillingens åbningstid.

Arkivet har i årets løb haft mange besøgende 
og forespørgsler. Dette sammen med den store 
interesse både for udstillingen og til Lokalhisto
risk Forenings arrangementer viser, at der er stor 
lokalhistorisk interesse i Sakskøbing kommune.

Arkivet, der har til huse på »Saxenhus« med 
indgang fra Lunden, har åbent alle torsdage fra 
kl. 15-18, den første torsdag i hver måned fra kl. 
15-20. Eventuelle henvendelser udenfor åbnings
tiden kan ske til arkivleder Erik Larsen, privat 
telefon 53 89 67 55.

Erik Larsen

Krumsøarkivet for tredje gang 
på byvandring
Niende årgang af Krumsøarkivets årsberetning 
indeholdt bl.a. en lille beretning om fundet af en 
stor og smuk halsring fra Bronzealderen, der blev 
gjort i foråret 1991 mindre end 500 m fra det 
sted, hvor arkivet har til huse.

Karen Løkkegaard Poulsen, 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum.

Med udgangspunkt heri fortalte Karen Løkke
gaard Poulsen fra Stiftsmuseet på arkivets årsmø
de i april 1992 i et spændende foredrag, betitlet 
»På Spor af Oldtidens Mennesker«, om dette og 
andre fund, der igennem tiderne er gjort her i den 
sydøstlige del af Lolland. Hendes foredrag var 
ledsaget af en række gode lysbilleder og blev 
fulgt med stor interesse af de omkring 70 delta
gere i årsmødet.

I september måned arrangerede arkivet i sam
arbejde med Borgerforeningen for Vester Ulslev 
sogn en ny byvandring i Vester Ulslev by. 55 
mennesker deltog i by vandringen, der afsluttedes 
i forsamlingshuset med kaffe og lysbilleder, gam
le og nye, fra den del af landsbyen, hvortil by
vandringen var gået.
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Stor tilslutning til mødet i Krumsø-Arkiv et,

Der er i 1992 modtaget et halvt hundrede ind
leveringer, og en halv snes slægtsforskere er assi
steret mundtligt eller skriftligt.

Arkivet har stadig til huse i den nedlagte 
Krumsøskole, der nu af kommunen drives under 
navnet »Krumsø Aktivitetscenter«.

Hans Andersen

Pladsproblemer for Flintinge arkivet 
Flintinge Arkivet er et lille arkiv, som startede 
for tre år siden (1990), og vi dækker primært 
Flintinge og omegn, men ligger også inde med en 
del materiale fra »det gamle Toreby sogn«.

Vi er fire frivillige medarbejdere til at hjælpe 
og arbejde i arkivet, og i det forløbne år har vi 
beskæftiget os med Toreby Sogns mange - nu 
nedlagte skoler - som førhen lå i hver en lille 
landsby.

I årets løb har vi fået en masse arkivalier, bl.a. 
fra det nu nedlagte Lollands Arkiv (ca. 20 kg). 
Det dækker forskellige dokumenter og bl.a. en 10 
kg tung protokol over handler af gårde og huse 
under godset Fuglsang.

Vores årlige arrangement er hvert år i januar 
(vores fødselsdag), og i år havde vi fået Jørgen 

Skafte, Frejlev til at komme og fortælle om Stub- 
bekøbing-Nykøbing-Nysted banens tilblivelse og 
dens historie. Ved arrangementet var der mødt ca. 
70 op for at høre om dette trods meget dårligt 
vejr.

Flintinge Arkivet holder til i et lokale på Tore
by Plejehjem, Område Center Lolland, Amarks
vej 5, 1. sal.

Vi har i øjeblikket pladsproblemer, men vi 
håber at få dette i orden i løbet af året.

Arkivet har åbent hver den første tirsdag i 
måneden fra kl. 19.00-21.00 eller efter aftale.

Jesper Smith, arkivleder

Registrering af ældre fotoglasplader 
i Nysted
Nysted Arkivet har haft et forholdsvis roligt år. 
Vi har stillet registreringen af arkivalierne, vi fik 
fra Lollands Arkivet lidt i bero, indtil vi får 
anskaffet det edb-udstyr, der står på vores ønske
seddel.

Vi sparer i øjeblikket op til formålet, idet de 
tilskud, vi er heldige at få del i, bliver »øremær
ket« til edb-udstyr.
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Vi har i arkivet haft en del besøg i årets løb - 
det er især slægtsforskere, der finder vej til os for 
at hige og søge slægtens spor.

Mange skriver også til os efter oplysninger om 
deres slægt - vi har således haft hele tre henven
delser fra Amerika.

Vi arbejder stadig videre med at nedfælde fol
ketællingslister på papir. Desværre mangler vi 
listerne fra Nysted by fra årene 1786-1906.

Vi er også så småt gået i gang med at ordne og 
registrere de gamle glasplader, vi var heldige at 
få, da fotograf Poul Bøgelund Rasmussen, som 
var Nysteds sidste fotograf, afhændede forretnin
gen i 1979.

Der er heldigvis mange mennesker, der inter
esserer sig for vores arkiv. Det ses især af de 
mange besøg. Men vi mangler arbejdskraft i arki
vet. Vi kan tilbyde et spændende og interessant 
arbejde i et godt miljø. Arbejdet er ulønnet - 
men husk: Det er lysten, der driver værket.

Vi har stadig åbent 1. og 3. tirsdag i måneden 
fra kl. 19-21.

Tak for godt samarbejde med de øvrige arki
ver.

Søs Lerche-Thomsen, arkivleder

Omlægning af registreringsform
i Maribo
Arkivets arbejde har i det forløbne år især kon
centreret sig om materialet fra Lollands arkiv, 
idet vi samtidig har omlagt registreringsformen.

Udadtil har vi markeret os ved udstillinger på 
Stiftsbiblioteket. Det har været vinterfotos og 
ældre fotos fra Østofte/Nørreballe, ligesom vi har 
haft opsætning af ukendte billeder.

Ved arkivets generalforsamling i marts måned 
havde vi besøg af Henry Jensen, Nysted med sit 
interessante lysbilledforedrag om Mindestene på 
Lolland-Falster.

H. C. Frederiksen, arkivleder 
Lokalhistorisk Arkiv 

for Maribo Kommune

Slægts- og egnshistorie forrang i Holeby 
Det er begrænset, hvad et arkiv kan udrette ud 
over almindeligt arkivarbejde og betjening af de 
besøgende, når der kun er åbent to timer om 
ugen.

Desuden udføres der en del hjemmearbejde af 
medarbejderne.

Vi arbejder mest med slægtsforskning og egns
historie, hvortil vi bruger lysbilledeforedrag. Vi 

har været ude med seks forskellige foredrag i år, 
og der er bestilt tre, der skal vises i vinter.

Arkivet har samlet en registrant over Bursø; 
den er udgivet i et hæfte til brug for slægtsforske
re. (Den kan købes på arkivet).

Arkivet er i gang med en registrant over 
Errindlev-Olstrup gamle kommune.

Dertil har vi fået folketællingslister, der dæk
ker Holeby kommune fra og med 1801-1911. En 
del af dem er skrevet ind på edb.

Vi har fået kirkebøger før 1814 på mikro, der 
dækker samme område. Der er foreløbig indskre
vet Bursø, Holeby, Errindlev og Olstrup.

Vi har fået skifteprotokoller for Lungholm 
Gods og tre film fra 1720-1853, som er registre
ret.

Dertil kommer de dokumenter fra Lollands 
Arkivet 1820-1920, der er registreret fra 1820- 
1901.

Vores årsmøder har vi lagt om, så vi holder 
dem ude omkring i kommunen.

Sidste år blev det holdt i Errindlev Skole, hvor 
Hans Ivar Bentsen, Rødby, fortalte om Samsø.

I år skal det holdes i Bursø, hvor Aage Poder 
fra Nysted kommer og fortæller. Emnet ved vi 
ikke endnu.

Helge Clausen 
Lokalhistorisk Arkiv 

for Holeby Kommune

Egnsture og gadeaftener i Rødby 
Gadeaftener, erindringskursus og endnu flere 
egnsture har været væsentlige elementer i arki
vets udadvendte arbejde i årets løb.

De mange besøg har givet flere afleveringer 
end tidligere. Det har således været et udmærket 
arkivår.

Gadeaftenerne har bestået i, at en gades beboe
re har været inviteret en aften på arkivet, hvor vi 
fortæller hinanden om gadens historie. Der er 
kaffe, lysbilleder og forevisning af arkivet. Hidtil 
har tre gader været til sådanne møder, og arran
gementerne fortsætter i det kommende år.

Der har været afholdt erindringskursus med 20 
deltagere over tre aftener. Et sådant kursus vil 
ligeledes blive afholdt til næste år.

Vores egnsture er gået ind i en ny udvikling, 
idet arkivet er gået i samarbejde med feriecentret 
Lalandia om ugentlige ture en stor del af året 
under titlen »Et stykke danmarkshistorie på Syd
lolland«.

Lollands arkiv var i sin tid i besiddelse af et 
stort hændelsesarkiv. Det har Lokalhistorisk Ar-
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kiv i Rødby fået til sortering efter sagfører Pre
ben Krarups død. I løbet af vinteren er dette 
arbejde færdigt, og hvert arkiv på Lolland vil få 
sit eget hændelsesarkiv udleveret.

Arkivet har åbent hver mandag kl. 8-12, hver 
tirsdag kl. 14-18. Telefon 54 60 15 31.

Hans Ivar Bentsen

Arkiv- og museumsbesøg på Fejø
Fejø Arkiv og Ø-Museum har lokaler på Fejø 
Centralskole.

I juni, juli og august er der fri adgang hver tirs
dag kl. 19-22. Øvrige måneder kun den første 
tirsdag.

Større selskaber eller skoler kan dog som regel 
få adgang på andre tidspunkter ved henvendelse 
til Rie. Jensen, tlf. 53 91 30 74.

Markus Humme Imose

Den Gamle Biograf genoplivet
i Birket
For Birket lokalhistoriske Arkiv har det forløbne 
år været præget af, at Ravnsborg Kommune har 
tildelt arkivet nye lokaler, således at vi er flyttet 
ind i »Birketlunden«, det gamle plejehjem, der 
nu er lavet om til ældreboliger.

Det skete lige efter nytår, og ved gode venners 
hjælp kunne det foregå, uden at det var nødven
digt at begrænse åbningstiden.

Vi havde nydt godt af at bruge en del af sko
lens ting, men i løbet af sommeren har vi fået 
suppleret op fra kommunens genbrugslager.

Imidlertid har Signe Stubs legat, der uddeler 
gaver til gavn for Birket gi. sogns beboere, be
tænkt arkivet med et klækkeligt beløb med hen
blik på indkøb af dels et brandsikkert arkivskab 
til anbringelse af billeder og de ældste ting, og 
dels til indkøb af folketællingslisterne, der har 
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Langt tilbage i tiden har bønderne i Birket-Ravnsby 
området gravet grus til eget forbrug op af deres 
marker, og »grusløse« naboer har i ny og næ fået et 
læs, men i første omgang var det næppe en forret
ning.

Birket grusgrav blev etableret i 1915 af H. K. 
Rasmussen.

I begyndelsen forhandledes kun grus og sten fra 
»Gadetoftegård«, men efterhånden blev virksomhe
den udvidet med arealer fra nabogårdene og salg af 
andre materialer såsom skærver og støbematerialer.

Først i fyrrerne blev kørslen overtaget af Martin 
Henningsen, og derved startede den store vogn
mandsforretning. Begge virksomheder er forlængst 
på andre hænder og beskæftiger kun få personer.

I efteråret har Birket lokalhistoriske Arkiv sat 
fokus på Birket Grusgrav med en lille plancheudstil
ling og håber derved at få nyt materiale frem om det 
liv, der rørte sig i og omkring den store virksomhed. 
◄

været det store ønske for det stigende antal 
slægtsforskere.

Vi har mulighed for at bruge »Birketlundens« 
fællesrum, og dette kom da også på en hård 
prøve allerede i februar. Vi havde fået Bent 
Blom, der tidligere tog rundt med rejsebiografen 
på hele Vestlolland, til at komme og vise os sin 
gamle biografmaskine og fortælle lidt om sine 
oplevelser sammen med den.

Alle rammer var ved at sprænges, da der mød
te 75 tilhørere - det havde faktisk været nødven
digt med både en syv- og en ni-forestilling.

Arkivet har åbent 2. og 4. tirsdag aften (undta
gen i skolernes sommerferie og juleferie) fra kl. 
19-22 og tirsdag eftermiddag kl. 14-16 samt altid 
efter aftale på tlf. 53 93 70 48.

Edel Kristoffersen

Hyggeeftermiddage for pensionister 
Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv, Købelev kultur
center, Provstegårdsvej 26, 4900 Nakskov.

Arkivet har i år holdt det årlige årsmøde; det er 
de fire arkiver i Ravnsborg kommune, som har 
denne tradition. Der var mødt 40 personer til 
mødet, som startede med kaffebord. Derefter 
holdt Hans Ivar Bentsen fra arkivet i Rødby et 
meget interessant foredrag om Landsbyen igen
nem 200 år.

Arkivet har i år modtaget et legat på 1.000 kr. 
fra Sparekassen til nyanskaffelser. Det er brugt til 
et nyt skab til vores Matrikelkort.

Vi har hele sommeren haft en udstilling på 
Biblioteket i Horslunde.

I forbindelse med et friluftsspil ved Kastager 
Forsamlingshus »Flugten til Amerika« har vi haft 
en udstilling om udvandrerne. Den løb fra den 
8.8.-15.8.

Den 9. juni og den 9. august havde vi hygge
eftermiddage med pensionister fra Ravnsborg 
kommune. Disse eftermiddage gik med kaffebord 
og lysbilleder til stor glæde for alle.

Vi har brugt en del af vores budget i år til 
anskaffelse af Juellinge godsarkiv med tilhørende 
mikrofilm og nogle skøde- og panteprotokoller. 
Vi har også i årets løb modtaget en hel del bille
der og arkivalier.

Arkivet kører fast med en langtidsledig, som 
sørger for den daglige registrering samt indkø
ring af vores kirkebøger på computer.

Arkivet har åbent første og tredie mandag i 
hver måned samt alle hverdage efter aftale på tlf. 
53 93 20 58 - efter kl. 15 på tlf. 53 93 22 12.

Annelise Andersen

Omkring egnsspillet i Rudbjerg
Rudbjerg kommune har i året, der gik, haft stor 
omtale, idet der har været egnsspil på Sølvbjerg- 
høj, et historisk sted. Det var her, den sidste 
offentlige henrettelse i Danmark fandt sted. På 
arkivet har gruppen af frivillige holdt deres mø
der for at belyse historien af året 1882, som var 
det år, hvor Anders Nielsen »Sjællænder« blev 
dømt for mord på handelsmand Per Jönsson. 
Mordet fandt sted i Vestenskov sogn og henret
telsen den 22. november 1892. Instruktør var 
Lykke Jørgensen. Af andre professionelle havde 
hun en lille flok om sig og en stor flok af ama
tører her fra egnen, som har haft en helt utrolig 
oplevelse. »Retfærdigheden på Sølvbjerghøj« 
blev opført sidst i august med stor succes og 
fyldt grusgrav alle dage.

Skolerne har også i den forbindelse været akti
veret med udstillinger, og en enkelt klasse har be
søgt arkivet og fået fortalt om høsten i gamle 
dage.

Af andre aktiviteter havde vi ved årsmødet i 
april Hans Gunnersen, Albuen, som fortalte om 
sit liv der. Vi har haft stort besøg og mange indle
veringer. Heldigvis oplever vi 7 medarbejdere 
stor interesse for det arbejde, som vi udfører for 
arkivet.

Arkivet er åbent onsdage kl. 19-21.
For arkivleder Marie Andreasen 

Britt Walbum
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Årbøger og lokalhistoriske skrifter 
om Lolland-Falster

Årbøgerne
Boghandlerpris: 60 kr. Medlemspris: 20 kr.
Af tidligere årgange findes: 1968 - 1969 - 
1970 - 1971 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 
1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 
1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988.
Årgangene 1989 - 1990 - 1991 - 1992. Bog
handlerpris: 120 kr. Medlemspris: 50 kr.
20 årbøger årgangene 1968-1988 (undtagen 
årgangen 1972) sælges samlet for 200 kr. 
Arkiverne kan tilbydes en pris à 100 kr. ved 
køb af mindst 10 eksemplarer.
Et fuldstændigt genoptryk af samfundets før
ste årbog 1913 koster: Boghandlerpris: 75 kr. 
Medlemspris: 50 kr.

Lolland-Falsters Historiske Samfund er kom
met i besiddelse af få ældre årbøger, som her
med tilbydes medlemmerne til en pris à 80 
kr. pr. stk. + forsendelsesgebyr.
Det drejer sig om årgangene: 1926 - 1927 - 
1928 - 1929 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 -
1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1941 - 1943 -
1944 - 1945 - 1947 - 1949 - 1950 - 1951 -
1953 - 1955 - 1957 - 1959 - 1960 - 1962 og
1966.
Årbøgerne kan rekvireres hos kassereren 
Gerda Bundgaard Hansen, Vigvej 102, 4840 
Nr. Alslev, tlf. 53 83 10 08.

Lokalhistoriske skrifter fra Samfundet 
Familiebruget på Lolland-Falster. Husmands
bevægelsen gennem 75 år, 6. marts 1981.
A. F. Heyn: Nysted kommune - historisk set. 
Boghandlerpris: 50 kr. Medlemspris: 40 kr. 
Register til årbøgerne 1913-88. 
Medlemspris: 45 kr.

Bestillinger
Lokalhistoriske skrifter og årbøger kan bestil
les ved henvendelse til kassereren Gerda 
Bundgaard Hansen, Vigvej 102, 4840 Nr. 
Alslev, tlf. 53 83 10 08.
Priserne plus et forsendelsesgebyr på 20 kr.

Køb - Salg - Bytte
Medlemmerne kan under denne rubrik få 
optaget gratis oplysninger om ønsker med 
hensyn til at købe, sælge eller bytte lokalhi
storiske værker og årbøger. Det angives tyde
ligt, hvad det drejer sig om - for lokalhistori
ske værker, forfattere, titler og udgivelsesår 
samt for årbøgerne hvilke årstal. Priserne bør 
i givet fald også oplyses.

Oplysningerne, som vedføjes navn, adres
se og om muligt også telefonnummer, indsen
des skriftligt til Samfundet hvert år inden 1. 
oktober. Køb, salg eller bytte sker direkte 
mellem de interesserede, idet Samfundet ikke 
medvirker.
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Lolland-Falsters historiske Samfund
Oprettet 27. juni 1912

ÆRESMEDLEM
Fhv. handelsgartner J. Bek Petersen, Nakskov.

BESTYRELSEN
Formand: Arne Heyn, Hamborgskovvej 32, 
Sundby, 4800 Nykøbing E, tlf. 54 86 10 29.
Næstformand og sekretær: Johannes Nørgaard 
Petersen, Toldmestervej 4, Kragenæs, 4943 Tor
rig, tlf. 53 93 73 71.
Ina Antonsen, Nykøbingvej 65, Nørre Kirkeby, 
4863 Eskilstrup, tlf. 53 83 64 28.
Hans Ivar Bentsen, Hagelundsvej 15, 4970 
Rødby, tlf. 54 60 14 30.
Poul Martin Hansen, Vigvej 102, Vålse, 4840 
Nørre Alslev, tlf. 53 83 10 08.
Verner Hansen, Museumsgade 3, 4930 Maribo, 
tlf. 53 88 34 98.
Ole Munksgaard, Louisevænget 44, 4900 Nak
skov, tlf. 53 92 81 43.

Kasserer (udpeget uden for bestyrelsen)
Gerda Hansen, Vigvej 102, 4840 Nørre Alslev, 
tlf. 53 83 10 08.

Bestyrelsessuppl  ean t
Palle Sørensen, Skolevej 1, Frej lev, 4892 Kettin- 
ge, tlf. 53 87 36 40.

Revisorer
Jørgen Krøll, Wichmandsvej 43, 4880 Nysted.
Aage Poder, Stoffervej 12, 4892 Kettinge.

Re visorsupplean ter
Hans Larsen, Sakskøbingvej 60, 4880 Nysted.
Eigil Christensen, Strandvejen 31,4880 Nysted.

Redaktionsudvalg
Poul Martin Hansen, Hans Ivar Bentsen, Arne 
Heyn, Ole Munksgaard, Johs. Nørgaard Petersen.

A rrangementsudvalg
Ina Antonsen, Hans Ivar Bentsen, Arne Heyn, 
Johs. Nørgaard Petersen .

PR-udvalg
Poul Martin Hansen, Ina Antonsen, Hans Ivar 
Bentsen.

Tilsyn med mindesten
Johs. Nørgaard Petersen, Poul Martin Hansen, 
Ole Munksgaard.

Repræsentantskabet for institutionen
Statsminister C. D. E Revent low s Minde 
Hans Ivar Bentsen.

Bestyrelsen for Lolland-Falsters Stiftsmuseum 
Poul Martin Hansen.

Marielyst Grundejerforenings kulturfond 
Verner Hansen.
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Årsberetning
ved den ordinære generalforsamling 

den 22. april 1993 
på Euro Hotel E4 i Sædinge

1. Generalforsamlingen i fjor blev afholdt i 
Bangs Have - også den 22. april, og vi havde 
forinden den glæde at høre museumsinspektør 
Thomas Lassen tale om 1890’ernes museum 
og nutiden - et godt og gennemarbejdet ind
læg, som vi alle havde stor glæde af.
Ved selve den efterfølgende generalforsam
ling blev det af bestyrelsen fremsatte 
ændringsforslag til lovenes § 4, 1. punktum 
vedtaget, således at samfundets bestyrelse nu 
består af kun 7 medlemmer, hvis forslaget 
også vedtages her i aften.
Genvalgt til bestyrelsen blev Johannes Nør
gaard Petersen, Ina Antonsen og Verner Han
sen. Nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev 
Palle Sørensen, Frejlev, mens Jørgen Krøll og 
Eigil Christensen begge genvalgtes som hen
holdsvis revisor og revisorsuppleant.
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev 
formand og næstformand genvalgt, og næst
formanden påtog sig også hvervet som sekre
tær. Ved samme møde indtrådte 1. supplean
ten, Ole Munksgaard, Nakskov i bestyrelsen i 
stedet for Søs Lerche-Thomsen, Nysted. I de 
stående udvalg blev der foretaget nogle få 
ændringer som angivet i årbog 1992.

2. Aktivitetsplanen blev som de tidligere år ud
sendt sammen med årbogen for 1991, og alle 
fire arrangementer er gennemført med en til
fredsstillende tilslutning. Som en nyskabelse 
gennemførtes lørdag den 2. maj en byvan
dring i Nakskov, hvor fhv. kommuneboghol
der Børge Vagner Jensen på en fin måde ind
ledte en orientering om vore købstæder.
En anden udvidelse af vore aktiviteter i for
hold til tidligere år var gennemførelsen af en 
weekend-tur til Österlen i Skåne. Med et del
tagerantal på 43 kørte vi lørdag den 23. maj 
over Helsingør-Hålsingborg til Kristianstad 
og nåede efter besøg i Vitaby og S:t Olof kir
ker frem til en fin modtagelse på det tradi

tionsrige hotel Svea i Simrishamn. Næste dag 
så vi på helleristninger, var på Glimmingehus, 
i Löderup kirke, ved »Ales stenar« samt i 
Ystad. Hjemturen gik over Limhamn-Dragør, 
og her stillede vi i udsigt også at gennemføre 
en to-dages tur i 1993, hvilket vi vender tilba
ge til under drøftelse af den fremtidige virk
somhed.
Det tredie arrangement i 1992 var en efterårs
tur i det lollandske kulturlandskab med natur
vejleder Svend Thorsen - en meget stor ople
velse, som vi kunne have undt flere af vore 
medlemmer. Under særdeles kyndig vejled
ning nåede vi denne lørdag »Haveskoven« 
ved Krenkerup, »vendervolden« i Kårup væn
ge, naturskolen ved Maribo Søndersø samt 
voldstederne Lysemose og Eriksvolde.
Temadagen den 3. oktober på Saxenhus af
sluttede årets aktiviteter. Overskriften var 
»Social forsorg gennem tiderne«, og indleder 
var »værten på stedet«, tidl. socialinspektør i 
Nysted, nuv. arkivleder Erik Larsen med en 
gennemgang ud fra egne erfaringer af »Social 
forsorg i 50 år«. Derefter talte forstander 
Johannes Andersen, Sønderskovhjemmet om 
forsorg i et bredere perspektiv og kom her 
naturligt ind på mange af de områder, der er 
berørt i Henry Jensens samtale med Johannes 
Andersen i årbog 1992.
Dagens sidste indlæg var sognepræst Lars 
Graff Nielsens kompetente kommentarer til 
diasserien fra Sakskøbing om omsorgen for 
ældre gennem 500 år.
En tilmeldingsblanket, som medlemmerne 
blev opfordret til at indsende til arrange
mentsudvalgets formand, blev i nogen grad 
benyttet, og det vil lette udvalget i dets arbej
de, hvis man fremover vil benytte denne 
mulighed. Herfra skal rettes en hjertelig tak 
til alle, der har bidraget til, at vi har kunnet 
afvikle programmet som planlagt.
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3. Den 27. juni 1992 passerede Lolland-Falsters 
Historiske Samfund sin 80 års dag, hvad der 
blev bemærket i artikler i den lokale presse. 
Man hæftede sig især ved rollen som vogtere 
af landsdelens historiske minder og evnen til 
at vække og nære sansen for forhistorien. 
Vore mange møder og udflugter blev også 
omtalt, og naturligvis fremhævede man udgi
velsen af årbogen, der altså nu i år nåede op 
på 80. årgang.

4. Redaktør Verner Hansen kunne altså i år afle
vere 80. årgang af vores »flagskib« til trykke
riet, som kunne levere et smukt arbejde, der 
blev udsendt til medlemmerne i ret god tid før 
jul. På grund af to store tilskud fra Lolland- 
Falsters og Langelands Købstæders Brand
societets Fond og fra Ny Carlsbergfondet 
blev det muligt at bringe fem farvereproduk
tioner af maleren Claus Anton Kølles værker 
til Henrik Hertigs artikel om en kunstner, der 
ikke tidligere har været omtalt. Også i år kun
ne vi bringe en samtale med et af de menne
sker, der har gjort en indsats i vores landsdel, 
idet lærer Henry Jensen, der er formand for 
Grænseforeningen, Østlolland, påtog sig op
gaven at vise de mange sider af Johannes 
Andersens virke i lokalområdet. Endelig skal 
nævnes Hanne Nørregaard-Hansens skildring 
af kampen for kvindevalgretten, især Helene 
Stranges andel heri og Rudolf Hackharth 
Krags fine erindringer om broderen Carl Heinz 
Krag, der øvede en fantastisk indsats ved op
rettelsen og driften af Zoologisk Have i Ny
købing F.

Verner Hansen har i løbet af året ladet forstå, 
at denne årbog var hans sidste som redaktør, 
hvad vi i bestyrelsen med beklagelse har måt
tet tage til efterretning. I et kvart århundrede 
har Verner Hansen haft ansvaret for udgivel
sen af dette vort vigtigste forbindelsesled til 
vore medlemmer, og vi vil derfor her rette en 
hjertelig tak for en uvurderlig indsats.
Ved et bestyrelsesmøde den 10. februar 1993 
har Poul Martin Hansen, Vålse, påtaget sig at 
overtage redaktørposten, og vi byder dig vel
kommen til et godt samarbejde i redaktions
udvalget.

5. I løbet af året har samfundet kunne glæde sig 
over en række lokalhistoriske tiltag på Lol- 
land-Falster og fra museer og lokalhistoriske 
arkiver taler beretningerne om stor interesse 
for møder og arrangementer. Det er fortsat 
vort håb, at vi som landsdelsdækkende for
ening kan være i stand til at værne om de hi
storiske minder, som knytter sig til egnene 
hernede ved at give så mange som muligt 
kendskab til stiftets fortidsliv, som forenin
gens første formand udtrykte det i samfundets 
første årsberetning for 50 år siden.
På samfundets vegne vil jeg her til slut rette 
en varm tak til de institutioner og fonde, der 
har støttet os i det forløbne år - også en tak til 
de mennesker, der i 1992 har ydet hjælp ved 
vore arrangementer og derved fået arbejdet til 
at lykkes. En særlig tak til bestyrelse og kas
serer for et godt samarbejde og imødekom
menhed, når opgaver skulle løses.
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Årbogen får ny redaktør

Allerede ved generalforsamlingen i 1992 med
delte redaktør Verner Hansen os sin beslutning 
om at træde tilbage som formand for redaktions
udvalget, og ved et af de efterfølgende bestyrel
sesmøder fik vi tilsagn fra sognepræst Poul Mar
tin Hansen, Vålse om, at han var villig til at påta
ge sig arbejdet.

Vi ser frem til et godt samarbejde i de kom
mende år og retter en hjertelig tak til Verner Han
sen for en enestående indsats i mere end 30 år.

Med årbog for 1992 er antallet af årbøger 
kommet op på 80. Af dem har Verner Hansen 
redigeret de 24, og som formand for foreningen 
og medlem af redaktionsudvalget har han sat sit 
præg på endnu flere, idet han i 1962 skrev årbo
gens indledende artikel i anledning af samfundets 
50 års jubilæum. I en af overskrifterne hedder det 
»Flittige redaktører har præget årbøgerne«, og 
det gælder i høj grad de følgende 30 år.

Det gamle omslag fra 1913 - tegnet af kunst
neren Rasmus Christiansen - afløstes fra 1962 af 
et billede med tilknytning til teksten, og 10 år 
senere fik vi det brede format, vi kender i dag 
med plads til to spalter og derfor lettere at læse.

Siden 1969 har Verner Hansen påtaget sig 
anmeldelserne »Lolland-Falster i bogverdenen« 
og derigennem givet bogen et særligt præg, der 
har gjort den kendt også uden for vores landsdel.

Som redaktør har han også haft den krævende 
opgave at gennemlæse alle modtagne manuskrip
ter samt opretholde det gode samarbejde, vi gen
nem de 30 år har haft med Lollands-Postens Bog
trykkeri.

Arne Heyn Verner Hansen.

92



93

Driftsregnskab foråret 1. april 1992 - 31. marts 1993
Regnskabstal 

INDTÆGTER: for 1991/92

Medlemskontingent ................................................................................ 56.085,00 ( 56.970,00)
Tilskud:
Storstrømsamt......................................................................................... 5.000,00 ( 5.000,00)
Unibank ................................................................................................... 1.000,00 ( 1.000,00)
Det Bertouch-Lehnske Fond.................................................................. 600,00 ( 500,00)
Brandsocietets Fond................................................................................ 7.000,00
Kulturministeriet..................................................................................... 5.600,00 ( 5.350,00)
Sparekassen Lolland ............................................................................... 1.000,00 ( 1.000,00)
Ny Carlsbergfondet................................................................................. 7,000,00 27.200,00 ( 500,00)
Salg af bøger og register
Salg af egne bøger .................................................................................. 10.393,75 ( 5.871,50)
Salg af register........................................................................................ 225,00 10.618,75 ( 478,75)
Diverse
Renter....................................................................................................... 975,85 < *90 02)

Porto ved indbetalinger.......................................................................... 11.871,25 ( 12.312,25)
Indbetalt til udflugter*).......................................................................... 40.672,00
Overskud ved temadag ........................................................................... 56,75 53.575,85 ( 3.856,75)

147.479,60
Beholdning pr. 1.4.92 ............................................................................. 6.707,75 ( 1.845,04)

154.187,35 (94.875.03)
UDGIFTER
Administration
Frimærker ................................................................................................ 7.872,75 ( 7.331,50)
Tryksager................................................................................................. 505,00 ( 840,00)
Kontorhold............................................................................................... 3.418,00 ( 3.293,43)
Forsikring................................................................................................. 258,00 ( 510,00)
Telefontilskud m.v. til formand og kasserer ........................................ 2.400,00 14.453,75 ( 2.400,00)
Fortid og Nutid ....................................................................................... 185,00 ( 370,00)
Dansk Historisk Fællesforening ............................................................ 2.228,00 2.413,00 ( 2.268,00)
Annoncer og møder ................................................................................ 785,50 ( 2.223,25)
Årbogen 1992
Foto........................................................................................................... 1.412,00
Bogtrykker............................................................................................... 84.162,50 85.575,00 (66.733,60)
Diverse
Gaver ....................................................................................................... 984,00 ( 537,50)
Indkøb af registre m.v.............................................................................. 883,00
Tilbagebetaling af kontingent ................................................................ 220,00
Udbetalt til udflugter*) .......................................................................... 35.070,29 37.157,29 ( 1.660,00)

140.384,54
Beholdning pr. 31.3.93
Den Danske Bank ................................................................................... 7.009,42 ( 496,51)
Sparekassen Lolland ............................................................................... 144,80 ( 134,05)
Giro........................................................................................................... 6.648,59 13.802,81 ( 6.077,19)

154.187,35 (94.875,03)
Aktiver
Bogbeholdning .............................................. 10.000,00
Hoicks Legat .................................................. 500,00

Undertegnede har d.d. gennemgået kassebog med tilhørende bilag. Intet at bemærke. Beviser for beholdninger i spare
kasse, bank og giro forevist.
Nysted, den 5. april 1993

Aage Poder Jørgen Krøll
sign. sign.



Love for
Lolland-Falsters historiske Samfund

§1.
Samfundets formål er at vække og nære den 
historiske sans ved at værne om Lolland- 
Falsters historiske minder og fremdrage den 
stedlige historie. Dets hjemsted er Maribo.

§2.
Formålet søges opnået ved udgivelse 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 
lokalhistoriske arkiver og museer og ønsker 
at støtte lokalhistoriske aktiviteter på Lol- 
iand-Falster.

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

§4.
Samfundets bestyrelse består af 7 medlem
mer, hvoraf 4 indgår de lige årstal og 3 de 
ulige årstal. De vælges ved simpel stemme
flertal for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 
suppleanter, hvor 1 afgår hvert år. Der væl
ges ligeledes 2 revisorer og 2 suppleanter 
ved skiftevis afgang.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver 
generalforsamling med formand, næstfor
mand, kasserer og sekretær, og disse udgør 
et forretningsudvalg. Bestyrelsen udpeger 
en redaktør af årbogen i eller uden for sin 
midte.

Bestyrelsen nedsætter udvalg til at arbej
de med samfundets 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 medde
lelser i dagbladene eller ved direkte indby
delse, der sker mindst 14 dage forud. For
slag, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen, må være bestyrelsen i hænde 
mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Den ordentlige generalforsamling afhol
des i april. 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, bestyrelsessupplean
ter, revisorer og revisorsuppleanter.

På generalforsamlingen forelægges den 
fremtidige virksomhed, over hvilken en 
plan udsendes til medlemmerne.

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 af 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 besid
delse af.

Lovene således vedtaget på generalforsam
lingerne den 13. maj, den 2. juni 1986 og 
senest den 22. april 1993.
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