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Forord 
 
"Krumøsarkivet, lokalhistorisk arkiv for Øster 
Ulslev, Vester Ulslev og Godsted sogne" eller 
kort: "KRUMSØARKIVET" blev oprettet i efter-
året 1983 på initiativ af bl.a. af Hans Andersen, 
Jørn Ringsing og Lars Topsøe-Jensen.  
 
Arkivet fik hjemsted på den daværende Krum-
søskole, men havde gennem sin levetid proble-
met med, at skolen blev nedlagt og bygningerne 
en tid udlejet og til sidst solgt. 
 
Det lykkedes gennem 15 år at skabe og udgive 
et årsskrift med artikler om emner, der faldt ind 
under arkivets virksomhed. 
 
I løbet af vinteren 2015-2016 har jeg skannet 
tekst og billeder og kan dermed præsentere den-
ne nyombrudte samlede udgave af alle de 15 
årsskrifter. De forskellige årgange var skrevet 
med forskellige skrifttyper, men her vises de alle 
med samme typografi. 
 
Billedkvaliteten er betinget af, at det er allerede 
trykte billeder der er skannet. Enkelte steder er 
det gamle billede erstattet af en ny version af det 
samme motiv.  
 
Tekstskanningen kan nogen steder være mislyk-
kedes, uden at jeg ikke har opdaget det. 
 
Jeg har taget mig visse friheder undervejs. En-
kelte skrivefejl fra originalen er rettet, men visse 
stavemåder, som afspejler forfatterens opfattelse 
af korrekt dansk er opretholdt. 
 
I nogle af de længere artikler har jeg for at lette 
oversigten tilføjet overskrifter. 
 
Erik Damskier  
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Tegningen på forsiden forestiller "Monrads træ", 
et tulipantræ, som Monrad plantede i Vester Uls-
lev præstegårdshave sammen med flere andre 
sjældne OG fine træer. Monrads træ er desværre 
nu ved at gå ud. Den ene halvdel af træet er 
allerede helt vissen. 

Sløsse Skole 
af Hans Andersen 
 
Om skoledistriktet. 
Fra gammel tid har Vester Ulslev sogn været 
inddelt i 3 skoledistrikter. Til Sløsse hørte lands-
byerne Sløsse og Sørup (med Sørup udflyttere). 
 
Landsbyen Øllebølle har det derimod skiftet lidt 
med. Af en skoleplan fra 1854, der trådte i kraft 
samtidig med, at der på ny blev oprettet skole i 
Strandbyerne, fremgår det, at Øllebølle hørte til 
Sløsse skoledistrikt, bortset fra matrikelnumrene 
8 til 11, der hørte til Strandby skole.  
 
I en periode hørte Øllebølle til Vester Ulslev 
(bortset fra de nævnte matrikelnumre, der fortsat 
hørte til Strandby skole), men efter en skoleplan 
fra 1902 hørte matrikelnummer 1, 3 og 7 til Ve-
ster Ulslev, medens numrene 2, A og 6 hørte til 
Sløsse og 8 til 11 fortsat til Strandby. Denne sid-
ste regulering af Sløsse skoledistrikt har - så vidt 
ses - været gældende, lige indtil alle de 3 gamle 
skoler blev nedlagt i 1960. 
 
Om skoleplanen. 
Sløsse skole har aldrig haft mere end én lærer, 
og børnene var inddelt i 2 klasser, ældste og 
yngste klasse. 
 
Yngste klasse gik i skole tirsdag, torsdag og lør-
dag, og ældste klasse mandag, onsdag og fre-
dag.  
 
Den daglige skoletid var for begge klasser om 
vinteren fra kl. 9 -15 og om sommeren fra kl. 8 - 
12 og igen fra kl. 13 - 15.  Desuden skulle der i 
sommertiden, når vejret tillod det, undervises ½ 
time daglig i gymnastik. 
 
Årets fridage var følgende: 
♦ Fastelavns mandag (der kun kom ældste 

klasse til gode). 
♦ Påskeferie - 2 fridage, nemlig for yngste 

klasse: skærtorsdag og påskelørdag, og 
♦ For ældste klasse:  langfredag og 2. på-

skedag. Store (eller almindelig) bededag 
(ældste klasse).  

♦ Kristi Himmelfartsdag (yngste klasse). 
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♦ Pinseferie - 1 fridag, nemlig 2. pinsedag til 
ældste klasse.  

♦ Roeferie - 2 skoleuger for begge klasser.  
♦ Grundlovsdag og Valdemarsdag - disse to 

dage gav en fridag til hver klasse, med 
mindre det traf sig så uheldigt, at en af 
dem faldt på en søndag.  

♦ Høstferie - 4 skoleuger for begge klasser.  
♦ Roeferie i oktober - 1 uge for ældste klas-

se.  
♦ Juleferie - 4 skoledage for begge klasser.  
♦ Kongens fødselsdag.  
♦ Endelig kunne læreren disponere over 3-4 

skolefridage efter eget skøn.   
 
Lærerens undervisningsdage blev således over 
246 dage på et år, hvilket efter nutidens måle-
stok med en 5 dages uge ville svare til 49 ar-
bejdsuger om året. 
 
Om undervisningsplanen. 
Og hvad undervistes der så i, i de 18 timer, hver 
klasse havde om ugen? 
 
Det største fag var, hvis vi f.eks. ser på en un-
dervisningsplan fra 1900, dansk. Hertil var der 
afsat 7 timer om ugen i begge klasser.  Det var 
naturligvis læsning, retskrivning, diktat og gen-
fortælling, men også syntaks, litteratur og hånd-
skriftslæsning samt udenadslæren af passende 
sange og digte.  
 
De to næststørste fag var religion og regning, 
hvortil der var afsat 3 timer til hvert fag i begge 
klasser. 

Dernæst var der afsat et par timer i hver klasse 
til skrivning - vel at mærke skønskrivning, dvs. 
"tydelig, ordentlig og flydende skrift" samt et par 
timer ugentlig i hver klasse til de fag, der kaldtes: 
historie, geografi, naturvidenskab og anskuel-
sesundervisning. 
 
Endelig skulle der i begge klasser undervises i 
sang 1 time om ugen.  
 
Der blev afholdt eksamen 2 gange om året, 
nemlig i april og oktober måned. Så kom præ-
sten og som regel også de to andre medlemmer 
af skolekommissionen. Som skolekommissio-
nens formand forestod præsten afhøringen og 
gav hver enkelt elev karakterer i de forskellige 
fag. Det var skam en alvorlig historie. 
 
Om skolebygningen. 
Den bygning, der ligger på adressen Tunnelen 
nr. 9, og som nu er i privateje, er som det sikkert, 
er bekendt, den bygning, hvor Sløsse skole hav-
de til huse indtil september 1960, da den nye 
Krumsøskole blev taget i brug. 
 
Bygningen, der er et bindingsværkshus - og i 
øvrigt meget smukt og solidt bygget - blev opført 
i 1837 af baron Rosenkrands, der var bestyrer af 
Kjærstrup. Det siges i skolens embedsprotokol, 
at den blev opført af ham "for en meget moderat 
betaling". 
 
Men Sløsse skoles historie er betydelig ældre 
end fra 1837, men oplysningerne er sparsomme. 
Det siges imidlertid i en udskiftningsprotokol fra 
1830, at den jord, der hørte til skolelærerembe-
det, bestod af "A Huusplads og Have" samt "B 
Lodden". Om denne jord siges det nærmere, at 
det drejer sig om "Huusplads med Have midt 
paa Gaden, og en Lod norden for Byen". 
 
Af en deklaration af 15. december 1910 fremgår, 
at kammerherre, baron J. Rosenkrantz til 
Sophiendal har solgt til husmand Anders Nielsen 
af Sløsse det jordstykke, stort 735 kv. alen, hvor-
på "den tidligere gamle skole lå" for en betaling 
af 75 kr. 
 
Hertil kan så føjes, at da husmand Anders Niel-
sen døde i 1920, solgte enken al jorden til Valde-
mar Friis, herunder det umatrikulerede stykke 
jord, hvor skolen har ligget. Det vil sige, at Sløs-
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se gamle skole formentlig har ligget i forhaven til 
gården, der nu har adressen Tunnelen 4. 
 
Hvordan denne gamle skole har set ud, har jeg 
intet kendskab til. I den skole, der blev bygget i 
1837, var skolestuen nok større end vi, der har 
gået i skole der, kendte den. Men der var også 
flere børn. I 1842 var der således 19 børn i hver 
klasse, i 1890 var der 24 i ældste og 21 i yngste 
klasse. 
 
Indgangen til skolen var fra gårdsiden. Man kom 
ind i en lille gang. Herfra førte en dør til højre ind 
i skolelærerens køkken og en dør til venstre ind i 
skolestuen. Der var ikke rigtig nogen plads til 
anbringelse af fodtøj og overtøj.  Børnene har 
formentlig beholdt træskoene på også i skolestu-
en - og måske også overtøjet. 
 
Omkring år 1900 blev der bygget et træskur som 
en slags forstue til skolestuen. Jeg ved ikke be-
stemt, om træskuret, der i øvrigt blev kaldt for 
"laden" lå ved skolens gavl eller på siden ud 
mod vejen. Laden var som sagt bygget af træ. 
Den havde paptag og cementgulv.  Der var hyl-
der til fodtøj m.v.. Det blev nu bestemt, at børne-

ne skulle have kludesko eller slæber til at tage 
på i skolestuen. En kone i Sløsse, kaldet "Filip-
Stine", syede slæber til alle børnene på kommu-
nens regning. 
 
Det var jo en udmærket foreteelse. Det viste sig 
imidlertid snart, at slæberne kunne bruges til 
andet end fodtøj, dels blev der i frikvartererne 
udkæmpet drabelige slag, hvor slæberne 
"hvinede" gennem luften i mere eller mindre vel-
rettede kast, dels kunne slæberne anbringes 
indenfor bukserne og således afbøde de værste 
virkninger af et svirpende spanskrør mod en 
stram bukseende. 
 
Hvad enden blev på den "slæbehistorie" ved jeg 
ikke, men efter nogle års forløb blev "laden" re-
vet ned, og skolestuen bygget om, således at 
der blev indrettet 2 små rum til fodtøj og overtøj. 
Om disse ting skete samtidig, ved jeg heller ikke, 
men "laden" har jeg i hvert fald aldrig set, og de 
to små forrum var der, da jeg begyndte at gå i 
skole i Sløsse i 1926. 
 
Der var naturligvis rotter i skolen, ligesom alle 
andre steder. En dame, der nu bor på Solgår-
den, og som var elev i Sløsse skole kort efter 
århundredskiftet, har fortalt mig, at da "laden" 
engang af en eller anden grund ikke kunne be-
nyttes, måtte børnene sætte deres tasker m.v. i 
skolens udhus. Da børnene så skulle have fat i 
madpakkerne i det store frikvarter, havde rotter-
ne været i dem alle sammen. 
 
Om lærerne. 
Den første skoleholder i Sløsse, hvis navn man 
kender, er Mads Hansen. Hvornår han begyndte 
sin gerning, véd man ikke, men han var her i 
hvert fald i 1744.  Han døde i 1747 og blev efter-
fulgt af Bernt Nielsen, der døde i 1760. Om dis-
se to skoleholdere ved man ikke meget. 
 
Den næste i rækken var Jens Larsen. Jens Lar-
sen nævnes i 1753 som degnens medhjælper i 
Vester Ulslev. Han blev skoleholder i Hander-
melle samme år. I 1761 flyttede han til skolehol-
derembedet i Sløsse, og her blev han indtil 
1771, hvorefter han flyttede tilbage til Hander-
melle. Her døde han året efter. 
 
En fjerde skoleholder nævnes i 1775. Det er 
Rasmus Jørgensen Kølle. Af en bispevisitats 
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I 1820 fik Sløsse skole foræret en bibel. Den 
første side i bogen er gengivet her. Der står: 
 
Denne Bog er af Hendes Nåde Frue Geheim 
Conferentsraadinde Antoinette Raben Levetsau 
født Comtesse af Holstein Ledreborg tillige med 
flere skænket til Brug i Sløsse Skole  
 

ved (ulæseligt navn) 
Bremersvold 

den 6. Marts 1820. 

fra 1787 fremgår, at han katekiserede "ganske 
skikkeligen". I 1793 nævnes, at han er blevet 
blind, men dog "gjorde Nytte". Fra 1802 holdt 
han substitut. I skolens embedsprotokol, der på-
begyndtes af lærer Thune i 1855 noteres, at han 
huskes som en meget streng lærer. Han døde i 
1807. 
 
Om den næstfølgende skoleholder, Peter Ras-
mussen Friis, oplyses det i embedsprotokollen, 
at han sad i embedet, i 26 år, indtil han døde 
den 1. april 1833. 
 
Peter Friis havde ikke været på seminarium, si-
ges det i protokollen (men mon dog nogen af 
hans forgængere havde været det?), men alene 
modtaget en forberedende under-visning hos 
skolelærer Knudsen i Godsted.  Han karakterise-
redes som en "skikkelig og tjenstvillig Mand og 

flittig i sin Skole, som ved hans Bestræbelser 
holdtes i god Orden". 
 
Det var i Peter Friises tid, nemlig den 6. marts 
1820, at Conferentsrådinde Antoinette 
Råben Levetzau, Bremersvold, forærede Sløsse 
skole den bibel, som nu opbevares på Krum-
søskole. Det bemærkes herved, at kaldsretten til 
Sløsse skole tilhørte ejeren af Bremersvold. 
 
Niels Madsen efterfulgte Peter Rasmussen Fri-
is. Han var dimitteret fra Vesterborg seminarium. 
Han var først hjælpelærer hos Fabricius i Slem-
minge, dernæst lærer i Sløsse i 2 år. Han var 
vanfør og svagelig og døde i foråret 1835. 
 
Under hans efterfølger, Værner Meier, var det, 
skolen blev bygget. Han havde åbenbart et godt 
forhold til herskabet, for en komtesse fra Ålholm 
var gudmoder til et af hans børn. Han var kun i 6 
år i Sløsse. I vinteren 1841 blev han forflyttet til 
Udstolpe og derfra til Rødby, hvor han døde i 
julen 1856. 
 
Andreas Christian Andersen var dimitteret fra 
Lyngby seminarium. Han blev lærer i Sløsse i 
1841 og efter 14 år forflyttet til Godsted i vinteren 
1855. 
 
Så kommer vi til Hans Jacob Friboe Thune, der 
påbegyndte skolens embedsbog og indleder den 
med en række historiske oplysninger. Han var 
selv født i 1820 i Våbensted, hvor faderen var 
præst. Han blev student i Nykøbing i 1842 og 
skulle studere, men så døde faderen, og han 
"kom til Landvæsenet, hvortil jeg for øvrigt ikke 
havde stor Lyst!" Da krigen brød ud i 1848 meld-
te han sig som frivillig, men "da man for Øjeblik-
ket, havde nok af dem", gik han efter familiens 
råd til Skårup seminarium, hvorfra han dimittere-
de i 1850. I 1855 blev han kaldet til Sløsse skole 
af kammerherre C.V. Raben til Beldringe og Bre-
mersvold. 
 
Så slutter Thunes egen beretning i embedspro-
tokollen. Men en efterfølger fortæller, at Thune 
måtte forlade skolen i 1867 på grund af hypo-
kondri. Han døde den  16. maj 1879 på Anstal-
ten i Sakskøbing. 
 
Da Thune måtte forlade skolen, blev den besty-
ret for ham af seminarist Anton Boie.  Det vare-
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de i 2 år, nemlig til 1869, så blev hjælpelæreren i 
Vester Ulslev kaldet til embedet i Sløsse, og An-
ton Boie efterfulgte til gengæld ham som hjælpe-
lærer i Vester Ulslev. 
 
Den nye lærer i Sløsse hed Jens Peter Morten-
sen. Han var født i Sandby ved  Nakskov. Fade-
ren var fæstehusmand. Han måtte så selv "bane 
sig en vej", som han skriver. Han blev sat til at 
lære et håndværk i Nakskov. Han fortæller ikke 
selv hvilket, men siger, at han ved dette arbejde i 
Nakskov og senere 5 år i København som 26-
årig havde "rimelig Udsigt" til at kunne bestride 
udgifterne ved at gå på seminarium. 1861 blev 
han elev på Det kgl. Skolelærerseminarium i 
Tønder. Han blev dimitteret i 1864 med bedste 
karakter.  Efter en periode som huslærer i Brøns 
2 mil syd for Tønder gik han ledig på Lolland i 
godt 1 år. I 1866 blev han hjælpelærer i Vester 
Ulslev og i 1869 lærer i Sløsse. I 1882 anfører 
han i embedsbogen - ikke uden stolthed - at han 
den 20. december af hans Højærværdighed Bi-
skop Monrad er kaldet til førstelærer og kirke-
sanger i Sandby her på Lolland. Dermed var 
fæstehusmandens Jens Peter vendt tilbage til sit 
fødesogn. 
 
Nogle måneder senere, nemlig den 1. april 1883, 
blev Hans Jørgen Valdemar Pedersen Ebbe 
kaldet til embedet i Sløsse. Han stammede her 
fra sognet, idet han var født i 1861 i Strandby 
skole, hvor hans fader var lærer. På Skårup se-
minarium tog han lærereksamen i 1879 - endnu 
ikke 18 år gammel - med hovedkarakteren 
"meget duelig". 
 
Lærer Ebbe havde ry for at være en meget dyg-
tig lærer. Han flyttede til Sjælland i 1892 i okto-
ber måned. Samme måned begyndte min far at 
gå i skole i Sløsse, og da mine bedsteforældre 
var så glade for lærer Ebbe, blev han sendt i 
skole lidt tidligt, så han oplevede lærer Ebbe i 2 
skoledage, før han rejste. 
 
Om friskolen i Sløsse. 
Efter at lærer Ebbe var rejst, kom der en urolig 
tid for Sløsse skole - formentlig den værste i sko-
lens historie. 
 
Den nye lærer hed Jørgen Pedersen. Jeg har 
ikke kunnet finde noget nærmere om ham. Men 
efter hvad min far har fortalt, var han en meget 

dygtig og afholdt lærer, og de begivenheder, der 
kom til at foregå i Sløsse, kan ikke andet end 
bekræfte denne karakteristik. De første 2 år gik 
det tilsyneladende meget godt, men i oktober 
1894 anføres det ganske lakonisk i skolekom-
missionens forhandlingsprotokol, at Jacob Chri-
stiansen (Volsing) har søgt stillingen som vikar 
"under lærer Pedersens suspension". Ikke an-
tydning af hvordan eller hvorfor. 
 
Min far har imidlertid fortalt, at det var, fordi han 
havde forfalsket sine eksamenspapirer og "snydt 
alle dem, han kunne komme afsted med".  
 
Hvad der så sker med Jacob Christiansen 
(Volsing) er heller ikke godt at vide. Der står intet 
i skolens eller skolekommissionens protokoller, 
men den 18. februar 1895 blev i hvert fald lærer 
Jørgen Hendrik Hansen Prest ansat som vikar. 
 
Ca. 14 dage forinden var skolen imidlertid blevet 
så godt som forladt af eleverne. Størstedelen af 
eleverne var forlangt udskrevet den 6. februar "til 
privatundervisning". Så det var ikke mange ele-
ver i klasserne, den nye vikar havde at kikke ud 
over. Medens der var 62 elever i skolen ved ek-
samen i oktober 1894, var der kun 5 ved eksa-
men i april 1895, 3 i ældste klasse og 2 i yngste. 
 
De udskrevne elever gik så i privatskole i Sløs-
se. Det foregik i Sløsse Møllegård, altså det der 
nu hedder Sløssevej 14. Men hvem underviste 
så i denne privatskole? 
 
Ja, det gjorde såmænd ingen anden end den 
suspenderede lærer Pedersen. Og hvad fik læ-
rer Pedersen så for dette arbejde? Ja, fyrstelig 
var betalingen ikke! Han fik for et års undervis-
ning - fra den 1. februar 1895 til den 1. februar 
1896 i alt 128 kr.. Lærer Pedersens egenhændi-
ge kvittering for modtagelsen af dette enorme 
beløb findes i arkivet. 
 
Den 10. februar 1896 - efter at have været su-
spenderet i næsten halvandet år - blev lærer 
Pedersen afskediget uden pension. Min far har 
fortalt, at han fik 4x7 dages vand og brød, så det 
kan ikke have været nogen stor forbrydelse, han 
har begået. 
 
Dg friskolen blev ophævet, og børnene på ny 
indskrevet i kommuneskolen. 
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Lærer Prest , der nu blev fastansat, kunne ved 
forårseksamen i april 1896 se 28 elever i ældste 
klasse og 22 i yngste. 
 
Men bølgerne havde gået højt i det år, der var 
gået. Skolekommissionen havde 3 medlemmer. 
Præsten, pastor Krohn, var formand. De to an-
dre var to gårdmænd fra Vester Ulslev, udpeget 
af sognerådet.  En væsentlig opgave for skole-
kommissionen var at indstille til sognerådet, 
hvem der skulle betale skolemulkt, fordi deres 
børn havde forsømt, og selvom børn under visse 
omstændigheder kunne forlanges udskrevet til 
privatundervisning, var det noget tvivlsomt, om 
den kollektive udskrivningsbegæring, der var 
indkommet, var juridisk gyldig, og det var også 
noget tvivlsomt, om børn, der var fyldt 12 år, 
overhovedet kunne udskrives. Men var børnene 
ikke lovlig udskrevet, så skulle forældrene indstil-
les til mulktering, når børnene ikke mødte i sko-
len. 
 
De to gårdmænd i skolekommissionen solidari-
serede sig naturligvis med børnenes forældre. 
Pastor Krohn var utvivlsomt en samvittighedsfuld 
embedsmand, men han kom jo i mindretal. De to 
gårdmænd klagede til sognerådet over præstens 
varetagelse af formandshvervet og også over 
andre forhold. At præsten var indremissionsk, 
gjorde vel heller ikke forholdet til forældrene bed-
re. 

Da lærer Pedersen var dømt, og børnene var 
vendt tilbage til Sløsse skole, ser det imidlertid 
ud til, at ophidselsen har lagt sig. I hvert fald sid-
der de samme to gårdmænd, Peter Hansen 
Dunk og Peter Jørgensen, i skolekommissionen 
sammen med pastor Krohn endnu i nogen tid 
efter disse begivenheder. 
 
Om de to sidste lærere. 
Den nye lærer i Sløsse skole, Jørgen Prest, var 
søn af boelsmand Hans Hansen, kaldet Prest, 

Udsnit af skolens em-
bedsprotokol. I februar 
1896 vender alle ele-
verne tilbage til den 
offentlige skole, hvor de 
bliver indskrevet i løbet 
af ganske få dage. Som 
årsag til at de først 
indskrives nu, uagtet de 
er over 7 år gamle, 
anføres, at de 
"Undervistes privat". 

Lærer Pedersens egenhændige kvittering for modtagelse 
af honorar for at have "holdt Skole" i et helt år. 
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og han var født på øen Birkholm den 11. juli 
1861. Birkholm hører til Drejø sogn, og på Drejø 
blev han konfirmeret i 1875. Han var på Jelling 
seminarium fra 1883 til 1886, idet han fik en årlig 
understøttelse på 300 kr. hertil af lensgreve Ah-
lefeldt Laurvig.  Han blev dimitteret privat i Kø-
benhavn den 27. maj 1887. Efter forskellige stil-
linger som hjælpelærer, huslærer og vikar kom 
han til Sløsse.  
 
Lærer Prest var ikke en mand, som der går 13 af 
på dusinet, og hans liv og gerning i og omkring 
Sløsse skole kunne sagtens give stof til en hel 
afhandling for sig selv. 
 
Her må jeg imidlertid begrænse mig og gå videre 
til den sidste lærer på Sløsse skole, Jens Valde-
mar Hansen. 
 
Vald. Hansen, som han kaldte sig, var søn af 
gårdejer Anton Hansen, Klokkergård i Herritslev. 
Han var født den 21. juni 1904. Han fik en sær-
deles omfattende uddannelse. Foruden lærerek-
samen fra Vordingborg seminarium gennemgik 
han to sløjdkurser i København, et kursus i sang 
og musik ved Århus musikkonservatorium, et 3 
måneders kursus i engelsk ved Harlech College i 
England og et gymnastikkursus på Ollerup Gym-
nastikhøjskole. Ikke mindst det sidste er bemær-
kelsesværdigt, da han var lam i det ene ben efter 
børnelammelse. 
 
Dette handicap var ved at forhindre ham i at få 
enelærerembedet i Sløsse. Han blev ansat som 
vikar den 1. september 1931, efter at lærer Prest 
var gået på pension og havde bygget sig det hus 
i Sløsse, hvor Bak nu bor.  Det er Sløssevej nr. 
8. 
 
Der gik næsten 2 år, før lærer Hansen blev fast-
ansat, men det lykkedes da. Personlig skylder 
jeg lærer Hansen enormt meget, men det skal 
jeg ikke komme ind på her. 
 
Lærer Hansen var umådelig aktiv og levende på 
alle områder, og det er dejligt at læse, hvad han 
skriver i embedsprotokollen ved skolens nedlæg-
gelse i 1960. Han skriver her, at de 29 år, han 
har haft sin gerning i Sløsse skole, har været 
rige for ham, idet han har haft "gode og velbega-
vede elever at arbejde med, ligesom forældrene 
altid har været interesserede i skolens arbejde 

Artiklen bygger på studier af skolens embedsprotokoller, oplysninger fra 
min far, fra Ellen Nielsen, Peder Fugl og andre samt egne erindringer. 

og støttet mig i min gerning". Han nævner, at en 
mængde elever har taget real- og mellemskole-
eksamen fra Maribo eller Nysted realskole, og 6 
elever har taget studentereksamen. 
 
Med disse bemærkninger i Sløsse skoles em-
bedsprotokol har lærer Hansen på smuk og vær-
dig måde sat punktum for det arbejde, der har 
været gjort i skolen i Sløsse af forældre, lærere 
og elever igennem halvandet hundrede år eller 
mere. 
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D.G. Monrad og  
Vester Ulslev 
- fortalt i præstegårdshaven 
grundlovsdag 1983 
 

af  Bendt Thoft Nielsen 
 
Den 23. september 1846 blev Ditlev Gothard 
Monrad, teologisk kandidat, magister i semitisk 
sprog og litteratur, politisk frontfigur i den revolu-
tionære, national-liberale bevægelse og redaktør 
af "Dansk Folkeblad", udnævnt til sognepræst i 
et, set med verdens øjne, ubetydeligt landsogn 
på Sydlolland: Vester Ulslev. 
 
Og alle undrede sig. Hvorfor præst? Og, hvis 
endelig præst, hvorfor så der? 
 
Måske blandede der sig en skuffelse ind i hans 
beslutning. Han havde i syv år brugt hver stump 
af sin enorme arbejdsevne til folkeoplysning, for 
demokratiet, for en fri forfatning. Han har måske 
ment, at resultatet ikke svarede til anstrengelser-
ne. Da han brød op fra København, gav han ud-
tryk for den opfattelse, at det nok ville vare me-
get længe, inden en fri forfatning kunne indføres. 
Underforstået: med en stivsindet konge 
(Christian d. 8.) og et sløvt folk. 
 
Men derfor var han ikke færdig med politik. De, 
der troede, at nu faldt rebellen til ro som lands-
bypræst, og det gjorde Kongen f.eks., tog fejl. 
Allerede et par måneder efter ankomsten til Ve-
ster Ulslev lod Monrad sig vælge ind som depu-
teret i stænderforsamlingen. 
 
Goldschmidt, det satiriske blad "Corsaren"s re-
daktør, havde en helt anden forklaring. Med van-
lig ondskabsfuldhed lancerede han den opfattel-
se, at det var skuffelsen over at være blevet for-
bigået, da der skulle udnævnes en skoledirektør 
i København, som havde fået Monrad til at ven-
de blikket mod himlen og bort i fra det jordiskes 
viderværdigheder. 
 
Her bliver Goldschmidt forstemmende dansk! 
Hvis nogen foretager sig noget, som vi ikke 

umiddelbart forstår, ville det sidste, vi kom i tan-
ker om, være, at han gjorde det af ideelle grun-
de, f.eks. fordi han følte et dybt personligt, ån-
de1igt behov for det. 
 
Monrad må have mærket, at han i de travle år 
var kommet for langt bort fra religionen. Han 
søgte  til  den stille præstegård for at finde ro til 
fordybelse. Monrad var først religiøs, først og 
fremmest åndsmenneske, derefter politiker. Alt-
så som politiker tilhørende en nu tilsyneladende 
uddød race! 
 
Hvorfor så Vester Ulslev? Simpelthen fordi hans 
gode ven, grev Knuth, ejede kirken og dermed 
havde kaldsretten til embedet; og embedet var 
ledigt. 
 
Monrad og hans familie kom altså hertil sent på 
efteråret 1846 - og fandt en præstegård i forfald, 
hærget af rotter. Det regnede lige ned i sengene 
gennem det hullede stråtag. 
 
Dengang, og det vil sige indtil 1929, lå stuehuset 
meget nærmere kirketårnet og med længderet-
ningen N - S. Ved sydgavlen byggede de en 
havestue og et par gæsteværelser. Det var det 
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vigtige: de ville hurtigt skabe en passende ram-
me om de gæster, som de håbede ville komme, 
og hvis besøg de vidste, at de ville få brug for og 
ville komme til at længes efter.  
 
Hilker, den berømte dekorationsmaler, som hav-
de indført den pompeianske stil i Danmark, kom 
og malede på de nye paneler: nogle små, stilise-
rede dyrefigurer, ikke mere end hvad han sikkert 
har kunnet nå på en lang week-end. Vi har dem 
endnu i spisestuen, for man havde sans for de-
res værdi, da man i 1929 nedrev den gamle 
præstegård, ja man byggede simpelthen den 
nye spisestue sådan, at den passede til paneler-
ne. Monrad købte tre kopier efter relieffer, som 
Thorvaldsen havde lavet få år før. Et gik i styk-
ker, da man tog dem ned, men de to findes end-
nu, det ene i spisestuen, det andet i dagligstuen. 
 
Hvad der desværre ikke findes, er de Rem-
brandt-raderinger, som han fik N. L. Høyen, 
Danmarks første egentlige kunsthistoriker, til at 
købe. Monrad skrev til Høyen: Send mig for 100 
rigsdaler Rembrandt-raderinger. (100 rigsdaler 
var mange penge!). Det gør ikke noget, om der 
skulle være en dublet iblandt! 
 
Tanken, at der engang har hængt en stribe 
Rembrandt'er i Vester Ulslev, er fantastisk. 

De er borte - langt borte. De hænger i Auckland, 
skænket af Monrad til den New Zealandske stat- 
Men det er en helt anden, mærkværdig historie. 
Men træerne er her endnu, nogle af dem. Tuli-
pantræet, "Monrads træ", en Liriodendron tulipi-
fera, som jo desværre er ved at gå ud, men som 
vi vil lade stå længst muligt som den imponeren-
de ruin, den er. Monrad købte sådanne sjældne 
træer, sikkert også blodbøgen - og den ægte 
kastanje, som blodbøgen langsomt er ved at 
kvæle. Men da Monrads i 1847 plantede det un-
ge træ, sikkert på størrelse med en spadsere-
stok, kunne de umuligt forestille sig, at det skulle 
få det resultat! 
 
De imponerede folk, den nye præst og hans ko-
ne, med deres mange aktiviteter og deres høje 
kultur. De bragte berømtheder hertil, selv berøm-
te. Fru Monrad gik i hvide morgenkjoler, og no-
get lignende havde man aldrig set. Man bemær-
kede, at hun sagde "statue" i stedet for [staty] 
som hidtil sagt, på fransk; og så var det pludselig 
chikt! 
 
Og så sad de vel her og kedede sig, den kendte 
københavner-intellektuelle og hans elegante 
hustru? Aldeles ikke! Hør ham selv, i et brev 
skrevet i november 1847 til A.F. Krieger: 
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"Nu har jeg da været eet år i Vester Ulslev, og 
dersom jeg I alle mine år vil blive så tilfreds, så 
vil jeg dø mæt af dage. Alt hvad jeg kan skrive 
Dem indbefattes i ordene "all well".1) 
 
Han nød det, som han opfattede som sit stille liv 
på landet - men som ville tage pusten fra de fle-
ste. Han glædede sig over døgnets små begi-
venheder. På skrømt brokker han sig til Krieger 
over, at han ikke har noget at skrive om: 
 
" - Men sig mig, hvad skal jeg skrive om? Skal 
jeg fortælle Dem at vore to køer har kællet, og at 
kallene var kviekalve? Eller om de store batailler, 
som rotterne leverer på vort loft? Eller at Deres 
guddatter nu har syv tænder? Eller at Sidsles 
mand er løbet fra hende, hvorved hun er kom-
met t stor forlegenhed? Eller at Karen i fattighu-
set hverken kan komme af med det ene eller 
andet, og den virkning min kones amerikanske 
olie har gjort? Eller om den store vandmangel, 
og hvorledes vi har taget fiskene op af en fiske-
park og sat dem i et kar? osv. osv. See dette er 
en lille prøve på de mærkelige begivenheder, 
hvorom jeg kunne berette Dem, og jeg tænker, 
at De har nok".2) 
 
Et andet sted udbryder han: "Iøvrigt forekommer 
det mig, at tiden slår endnu mindre til på landet 
end i byen, uagtet det er mig ubegribeligt".3) 
 

Andre, som har en mindre arbejdsevne, og det 
har de fleste, vil ikke finde det helt så ubegribe-
ligt. Det var utroligt, hvad han overkom i sit "stille 
liv på landet". 
 
Havens omlægning, husets om- og tilbygning er 
nævnt. Præstegårdens landbrug, som han i høj 
grad var aktiv i. Sværme af breve blev afsendt 
med stadige bønner om politiske rapporter fra 
hovedstaden, for han ville fortsat følge med. Selv 
bidrog han med artikler, som han strøede ud i. 
de københavnske dagblade. Og alle gæsterne. 
Og præstegerningen med dens vedhæng af so-
cialt arbejde. Og endelig det, han var kommet 
for: religiøs fordybelse, teologiske studier. Han 
læste Luther og Kant; han læste også franske 
værker om revolutionshistorie og demokrati, 
landbrugstekniske værker, han studerede dansk 
landbolovgivning i lyset af erfaringerne fra land-
brugene rundt om og fra hans eget. 
 

Og så iagttog han sine sognebørn, vester-
ulslev'erne, og grundede over, om folket nu også 
var modent til at overtage demokratiets byrder. 
Om de kunne administrere dette, at have valgret. 
Var det nu ikke en højrumpet måde at anskue 
befolkningen på? 
 
Jeg tror slet ikke, at vi helt kan sætte os ind l, 
hvordan det stod til i 1840'ernes Danmark, og 
bl.a. kan vi det ikke, fordi vi jo med vores bedre 
skolegang, med vores trods alt større udsyn, 
beroende på en mere udviklet kommunikation, 
og med vores langt bedre materielle kår, så at 
sige lever som resultater af Monrads bestræbel-
ser og derfor ser den gale vej gennem kikkerten. 
Vores forgængere - vel l nogle tilfælde forfædre - 
læste dårligt eller slet ikke. Og et demokrati be-
ror vel l høj grad på folkets Iæseevner. Mange 
mennesker var fattige og fortrykte, forhold som 
plagede Monrad. Den åndelige og materielle 
fattigdom, som han, som præst i Vester Ulslev 
Sogn, fik Ind på huden, kom til at præge hans 
sociale syn resten af livet - og hans lovgivning, 
da han blev minister. Som han skriver: "Dette 
veed man jo nok, men eet er at vide noget andet 
at see".  
 
I januar 1847 skriver han således til Krieger:  
"Fattigdommen herude på landet gør mig melan-
kolsk; der er en mængde mennesker, der må 
føre en fast fortvivlet kamp for brødet. Aftenerne 
er mange steder mørke, fordi de ikke har råd til 
at have lys. Tiggeriet anses her på Lolland for et 
nødvendigt supplement til fattigforsørgelsen. 
 
Der er en mængde arbejdere, som, når frosten 
er indtrådt, ikke kunne få arbejde, thi skovarbej-
de er der ikke nok af. I forhold til kornpriserne 
stiger ikke priserne på arbejdet. Med alt dette er 
der vel ikke nogen, der ikke får brødet; men det 
er en trist kummerfuld og fortrykt tilværelse, som 
en mængde mennesker fører. Dette veed man jo 
nok, men eet er at vide noget andet at see. Og 
når jeg nu tænker mig dette levende billede ud-
bredt over hele Jorden og mange steder i en 
forhøjet målestok, så er det jeg bliver melan-
kolsk, det vil sige, undertiden, og den melankoli 
nytter ikke noget, derfor er jeg i reglen i godt hu-
mør. Men i. grunden trykker det mig noget at 
have det så godt, som jeg har det, men uagtet 
det undertiden trykker mig noget, så vil jeg dog 
vedblive at have det, som jeg har det, - og så 
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forekommer det mig, at det er noget hykleri det 
hele". 
 
Man hører, hvordan han undervejs sparker ud 
efter denne melankoli, som var den ene pol i 
hans psyke - mens hans næsten maniske ar-
bejdsomhed peger mod den anden. Han ved, at 
mismod betyder stagnation, stilstand, og at alt, 
som skal ført fremad, må bero på glæde. 
 
Christian d. 8. døde uventet i januar 1848. Med 
Frederik d. 7. fik man en ung -og en svag - kon-
ge. Forfatningsændringen lå pludseligt inden for 
mulighedernes grænse. Og så tog begivenhe-
derne fart.  
 
Monrad rejste til København og deltog i Casino-
mødet d. 20. marts, og han blev omgående cen-
trumsfigur. Næste morgen gik borgerrepræsen-
tationen fulgt af 15.000 mennesker til Christians-
borg, men der havde man allerede kapituleret: 
ministeriet var gået af. 
 
Enevælden var ophørt. Det er verdens mest fre-
delige revolution. Efter to måneder som ene-
voldskonge følte Frederik d. 7. sig allerede tyn-

get af værdigheden, og han var såmænd så let-
tet over regeringsdannelsen. "Nu kan jeg vel 
sove så længe jeg gider", sagde han. 
Monrad blev kultusminister, dvs. kirke- og under-
visningsminister, og han vendte ikke tilbage til 
Vester Ulslev. Han fik travlt med arbejdet med 
udkastet til den frie forfatning, Grundloven af 5. 
juni 1849, skrevet ud fra de tanker, han havde 
gjort sig her, de ideer, som var modnet i Vester 
Ulslev Præstegård. "Grundlovens vugge" - som 
nogle forfattere, lidt patetisk, har kaldt dette sted. 
 
Først to år efter, i 1850, kom han igen - da var 
han biskop i Nykøbing - på visitatsrejse. Jeg har 
fundet hans stikord til en tale eller prædiken, han 
holdt ved denne lejlighed: "Længsel efter denne 
stund - uden afsked - og for mig er denne dag en 
regnskabets dag - jeg ved med mig selv, at jeg 
har båret kærlighed til jer -Tak for velvilje - gode 
lykkelige dage". 
 
" - dersom jeg i alle mine år vil blive så tilfreds, 
så vil jeg dø mæt af gode dage", skrev han 
mens han var her. Det blev kun til halvandet år, 
en fredelig tid, som han kom til at længes tilbage 
til resten af sit bevægede liv. 

1) Danske Magasin, 7. rk. bd.3, 1940: A.F. Kriegers, Monrads og P. Vedels indbyrdes Brevveksling 1846-1888. V. Aage Friis og Just Rahbek, s. 31 - 2) samme, s. 

1. - 3) samme, s. 8 - 4) samme, s. 7 - 5) Paul Nedergaard: Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949, b. 4, 1957, s. 201. 
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Fugleskyd-
ningsselskabet 
Concordia 
af Hans Andersen 
 
I første halvdel af dette århundrede var fugle-
skydningsfester nogle af de begivenheder, som 
man så hen til med største forventning. Flere af 
disse fester blev kendt og omtalt viden om. Den 
årlige fugleskydning i Fugleskydningsselskabet 
CONCORDIA i Vester Ulslev var en af dem, og 
festen, der strakte sig over to dage, trak mange 
mennesker til fra hele den sydøstlige del af Lol-
land. 
 
"CONCORDIA" blev stiftet i 1909. Foreningens 
forhandlingsprotokoller eller lignende materiale 
haves ikke. Man kan kun håbe, det dukker op en 
dag, således at denne beretning eventuelt kan 
suppleres med mere fyldige oplysninger. 
 
Medlem af foreningen blev man ved at tegne et 
medlemskab eller ved at tage et nummer til fug-
leskydningen. Medlemskabet kostede 1 kr. og 
gav adgang til festen, men kun for medlemmet 
personlig. Et nummer kostede 3 kr. og gav ad-
gang til festen for nummertageren selv og en 
ledsager. Dertil kommer, at nummertageren hav-
de mulighed for en gevinst ved selve fugleskyd-
ningen. Enhver, der tegnede mindst 5 nummer-
tagere og var fyldt 25 år, kunne deltage i skyd-
ningen. 
 
Fuglen var en flakt ørn. Den bestod af en træpla-
de, ca. 125 cm høj og af tilsvarende bredde. Pla-
den skulle være af piletræ (sejpil), idet den ellers 
let ville splintre, når kuglerne gik igennem. Der 
var 24 gevinster på fuglen, som regel fremstillet 
af jernet fra gamle hjulringe. De var derfor meget 
svære, og da de yderligere var fastgjort til pladen 
med gammeldags håndsmedede søm, skulle der 
som regel mere end een fuldtræffer til for at få 
dem ned. Der blev da også skudt til fuglen både 
lørdag og søndag. 
 
 

Der blev skudt til gevinsterne i følgende række-
følge: venstre krans og derefter højre krans, ven-
stre og højre vingefugl, venstre og højre halefjer, 
venstre og højre vingefjer, venstre og højre hale-
spids, venstre og højre halsring, æblet, sværdet, 
venstre og højre halsringholder, venstre og højre 
klo, venstre og højre hals, venstre og højre vin-
ge, halen og endelig brystpladen. 
 
Skydningen og festen foregik på Niels Hov-
mands mark i Vester Ulslev på et område, der 
mod nord er afgrænset af den nuværende Tam-
rodsvej, mod vest af det tidligere mejeri og mod 
syd af den nu nedlagte roebane. Her ved roeba-
nen stod fuglen, og skuddene gik skråt ned over 
hjørnet af Keldskov. 
 
Ammunitionen blev fremstillet af skytterne selv, 
nogle dage før skydningen skulle finde sted. 
Hertil havde man indkøbt gode patronhylstre, der 
i øvrigt kunne bruges om og om igen, samt løst 
krudt og fænghætter. Fænghætterne blev først 
anbragt i de tomme hylstre ved hjælp af en sær-
lig tang. Ofte fik byens drenge lov til at lave dette 
stykke arbejde eller i det mindste at være med til 
det. Bagefter blev der hældt krudt i hylstret. Men 
dette arbejde fik drengene naturligvis ikke lov at 
være med til. 
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Før fugleskydningen kunne finde sted, skulle 
også nummerlisten gøres klar. Det skete ved, at 
skytterne samledes nogle dage før med deres 
numre. Der blev trukket lod om rækkefølgen, og 
efter denne lodtrækning blev den samlede liste 
over nummertagerne udarbejdet, således at man 
ikke af denne kunne se, hvem der havde det 
pågældende nummer. For hvert skud, der blev 
affyret, satte listeføreren et kryds ud for et num-
mer på listen. Blev en gevinst skudt ned, fik den 
pågældende nummertager en gevinst og skytten 
en skydepræmie, oftest en eller anden ting i 
sølvplet: en ske, en cigarklipper, et bæger. 
 
Den nummertager, der fik kryds på det skud, der 
fik halen til at falde, blev "halekonge", og når den 
sidste og fineste gevinst, brystpladen, faldt hav-
de man fundet den nummertager, der blev årets 
"fuglekonge". 
 
Fuglekongen fik ved den efterfølgende frokost 
overrakt sit ærestegn, et grønt skærf, som hang 
over skulderen skråt ned over brystet. Skærfet 
bar de tidligere fuglekongers skjolde med indgra-
veret navn og årstal. 
 
Det forventedes derefter, at den nye fuglekonge i 
løbet af året lod et nyt skjold med sit navn og 

årstallet udfærdige, og at det var syet på skær-
fet, inden det ved næste års fugleskydningsfro-
kost skulle afleveres til den nye fuglekonge. 
 
Som det ses, var udgiften til "Musikker Madsen" 
den største, nemlig 362 kr. 50 øre. Men man må 
her erindre, at Madsen leverede musik i to dage, 
og at det normalt drejede sig om 4-5 mand. De 
spillede, dels som hornorkester til koncert, dels 
som danseorkester. For børnene om eftermidda-
gen og for de voksne om aftenen. Den næststør-
ste udgiftspost var indkøb hos "A.J. Krøl", nemlig 
333 kr. 75 øre. Det er formentlig urmager og 
guldsmed Krøl i Nysted, og det har sandsynligvis 
drejet sig om indkøb af gevinster og skydepræ-
mier, såsom de ovenfor omtalte skeer, gafler, 
cigarklippere og lign. 
 
Der har endvidere været udgifter til annoncer t 
Nysted Avis og i Maribo Amtstidende. Beløbene 
til smed Larsen, maler Jensen og H.P. Juul (der 
var snedker og tømrer) er sikkert de pågælden-
des betaling for fremstilling af fuglen. Polititilsyn 
ved "Betjent Rasmussen" har kostet 30 kr.  Hvad 
"Wridt" (brugsuddeler Wriedt) har leveret for 87 
kr. kan man kun gisne om - leverancer til de 
hårdt arbejdende festarrangører, måske? 
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På festpladsen, ud til vejen og langs med denne 
lå Niels Hovmands roekule. Det var en lav, men 
nydelig, lang bindingsværksbygning. Her var der 
indrettet garderobe, og ude på pladsen blev der 
rejst telte m.v. 
 
"Fugleskydningen var en lørdag-søndagsfest", 
fortæller Ellen Krønge, Vester Ulslev, der som 
barn har oplevet fugleskydningsfesterne allerede 
under og umiddelbart efter den første verdens-
krig.  
 
"De begyndte fredag med opsætning af fuglen 
og rejsning af telte, et drikke- og et dansetelt, og 
et åbent gulv. Lørdag morgen kom ølvognen og 
restauratør fra Nysted, og så blev der lavet fro-
kost til skytterne. Mange andre mænd gik også 
derop til den dejlige frokost. Men de var noget 
trætte, når de gik hjem hen under aften. Stem-
merne var heller ikke gode - om det nu var snap-

serne, eller de havde talt for meget. I dagens løb 
var iskageteltet kommet og professor Labri også.  
Han havde gerne noget at fremvise, en stærk 
mand eller sådan noget. Han stod udenfor teltet 
og råbte, at alle kunne komme ind for 25 øre.  
 
Også musikken var kommet, Det var Slæbos 4 
mands hornorkester fra Maribo. De kom på cykel 
med instrumenterne. Så kom de unge menne-
sker og dansede vel næsten til den lyse morgen. 
Men det kunne ske, at nogle slagsbrødre kom og 
nær havde væltet det hele. De kom med stakit-
slåer. Så måtte man have politiforstærkning. 
Gamle Politi-Larsen fra Nysted var der, men han 
havde jo også været med hele dagen, så han 
var ikke i stand til at tage så stærkt fat.  
 
Om søndagen tror jeg ikke, de begyndte skyd-
ningen før kl. 1. Det skulle jo gerne være efter 
gudstjenesten. Så kom musikken til kl. 4, og vi 

To sider af en lommebog fra Johs. Larsen i Øllebølle giver interessante oplysninger om, hvad sådan en 
fugleskydning kunne koste, lommebogen er fra 1924 og fugleskydningsregnskabet formentlig fra samme 
år. 
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børn dansede til kl. 6. Så skulle musikken spise, 
og så skulle det jo rigtig gå for sig igen om afte-
nen. Jo, der var virkelig fest over det!  
 
Pesen - det var en søn af Valdemar Andersens 
gård - havde en åben fordbil og kørte for de un-
ge elskende par op gennem Øllebølle - og vel 
lidt længere for 25 øre pr. næse, og når så vores 
far og mor kom om aftenen, fik vi børn også en 
tur. Det var jo ikke til hverdags, vi fik det! Da 
måtte vi gå på vore ben!  
 
Om mandagen var der så lidt andendagsgilde 
med oprømning - jo, det var meget store dage. 
Unge og gamle morede dem sammen, alle, Og 
der blev jo også nok kærestereret lidt i krogene", 
slutter fru Krønge. 
 
Fra sidst i 20'erne begyndte man fra myndighe-
derne at interessere sig for risikoen for de vejfa-

rende ved disse skydninger. Det blev påbudt at 
sætte vagtposter ud. En skulle således stilles på 
hjørnet af Alleen og vejen, der nu hedder Skov-
gårdsvej, og forhindre, at nogen færdedes ad 
vejen ned mod mosen. En anden vagtpost skulle 
stilles op ved Skovgård for at passe på færdse-
len ad vejen mod Bremersvold. Et par gange 
blev festpladsen flyttet, og til sidst blev fugle-
skydningen henvist til at foregå på en mark ved 
Lantergården i Handermelle, hvor skydningen 
kunne foregå ud over vandet. Hermed var risiko-
en betydeligt reduceret. Det samme blev des-
værre tilfældet med gøglet og feststemningen -
og publikum. 
 
Og dermed var det sket med Fugleskydningssel-
skabet CONCORDIA. Siden begyndelsen af 
30'erne har vi ingen flere efterretninger om sel-
skabet. 
 

Artiklen bygger på materiale i Krumsøarkivet og på oplysninger fra Ellen Krønge, Frede Han-

sen og andre. 

Fugleskydningen i Vester Ulslev o. 1912. Teltet er rejst på 
marken øst for det gamle mejeri. 

På et skærf af grønt fløjl, som blev båret af årets fuglekon-
ge, anbragte han inden næste års fugleskydning et nyt 
sølvskilt, med sit navn og årstallet. Skærfet er forlængst 
mørnet op og forsvundet, men en del af skjoldene blev sat 
på grønt filt og indrammet. Dette minde om fugleskyd-
ningsselskabet CONCORDIA findes nu i Krumsøarkivet. 
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Årsberetning for 
1983 
 
Arkivet har nu eksisteret i 4 måneder, idet den 
officielle åbning fandt sted 5. september 1983 på 
Krumsøskolen. 
 
Initiativet stammer fra en lokalhistorisk interesse-
ret gruppe i. borgerforeningen for Vester Ulslev 
sogn, som i erkendelse af, at dette ene sogn nok 
var et for lille område for et lokalhistorisk arkiv, i 
foråret 1983 rettede henvendelse til beboerfor-
eningen for Øster Ulslev og omegn om dannel-
sen af en etableringsgruppe. I løbet af få måne-
der havde etableringsgruppen løst sin opgave. 
Der var skaffet skabsplads på Krumsøskolen, 
vedtægter for arkivet var vedtaget og godkendt 
af byrådet, som også havde udpeget revisorer 
blandt sine medlemmer, og KRUMSØARKIVET 
var således en realitet. 
 
Ved at holde åbent i 3 tinter 2 gange om måne-
den og ved opsøgende virksomhed er arkivet 
oppe på 80-90 indleveringer i 1983, nogle omfat-
tende, andre ganske små. Et imponerende resul-
tat, når man tager den korte tid i betragtning. 
 
Arkivstyrelsen, der foreløbig består af Hans An-
dersen, Claus Hoffmann, Jørn Ringsing og Lars 
Topsøe-Jensen, har haft møde med undervis-
nings- og kulturudvalget om fremtidig økonomisk 
støtte. Dette har resulteret i, at arkivet fremover 
forventes at blive optaget på kommunens bud-
get. 
 
Krumsøarkivet har fra første færd mødt megen 
hjælpsomhed fra det allerede eksisterende Ny-
sted-arkiv, og de to arkiver har nu etableret en 
koordineringsgruppe med 2 medlemmer fra hvert 
arkiv hvis opgave det skal være at søge det go-
de samarbejde mellem kommunens to lokalhi-
storiske arkiver bevaret og udbygget. 
 
Vi kan nu se tilbage på en flyvende start med 
mange indleveringer, stor registreringsaktivitet, 
stor gæstfrihed fra Krumsøskolens side og bedre 
økonomi end ventet, takket være et igangsæt-
ningsbidrag fra de to beboerforeninger og gaver 

fra Lollandsfonden og fra Nysted kommune og 
en ligeledes meget velkommen gave fra SDS i 
anledning af 100 års fødselsdagen i Nysted. 
 
Dette er bl.a. baggrunden for, at arkivet allerede 
nu kan udgive sit første årsskrift. 
 
  Tak for al hjælp, støtte og interesse! 
  Sørup, i januar 1984. 
  L. Topsøe-Jensen 
  Formand for arkivstyrelsen 

Vedtægter for 
Krumsøarkivet 
 
§ 1 Navn og område 
Arkivets navn er: "Krumøsarkivet, lokalhistorisk 
arkiv for Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted 
sogne" eller kort: KRUMSØARKIVET" 
 
Stk.2.  Arkivets område er de nævnte tre sogne. 
 
§ 2 Formål 
Stk. l.  Arkivets opgave er at indsamle, registrere 
og opbevare lokalhistorisk materiale, såsom ma-
nuskripter, protokoller, dokumenter, kort, bille-
der, film, lydoptagelser m.v. og gøre dette til-
gængeligt for historikere og andre interesserede. 
 
Stk. 2. Arkivet kan endvidere inden for arkivar-
bejdets naturlige område afholde udstillinger, 
foredrag, ekskursioner og lignende samt fremme 
udgivelsen af lokalhistoriske publikationer. 
 
§ 3 Organisation 
Stk. l. Krumsøarkivet er en selvejende institution, 
der ledes af en styrelse. 
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Stk. 2. Arkivstyrelsen består af 7 medlemmer, 
hvoraf 2 medlemmer vælges af Borgerforenin-
gen for V. Ulslev sogn og 2 af Beboerforeningen 
for Øster Ulslev og omegn. De øvrige 3 medlem-
mer vælges ved, at arkivstyrelsen efterhånden 
supplerer sig med. personer, der kan og vil gøre 
en indsats for Krumsøarkivet. 
 
§ 4 Arkivstyrelsens opgaver 
Stk. l. Styrelsen holder møde så ofte, formanden 
bestemmer, eller et flertal af styrelsen begærer 
det ved fremsendelse til formanden af begærin-
gen med angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 2. Styrelsen fastsætter selv sin forretnings-
orden. 
 
Stk. 3. Styrelsen tilvejebringer de økonomiske 
midler til arkivets drift ved forhandling med kom-
munalbestyrelsen og andre. 
 
Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnska-
bet føres, så der til enhver tid. er oversigt over 
økonomien. Regnskabet revideres af to af kom-
munen udpegede revisorer. Det reviderede regn-
skab fremsendes til orientering til byrådet og til 
de to i § 1 stk. 2 nævnte foreninger. 
 
§ 5. Arkivlederen 
Stk. l. Arkivstyrelsen udpeger en arkivleder og 
fastsætter regler for dækning af de med stillin-
gen forbundne omkostninger. Styrelsen drager 
endvidere omsorg for, at arkivlederen får indsigt i 
arkivarbejde ved besøg i andre arkiver, deltagel-
se i møder m.v. 
 
Stk. 2. Arkivlederen leder indsamlings- og regi-
streringsarbejdet og drager omsorg for, at be-
stemmelser og begrænsning i adgangen til be-
nyttelse af samlingerne overholdes, samt for, at 
det af arkivstyrelsen lagte budget overholdes. 
 
Stk. 3. Arkivlederen samler en kreds af medar-
bejdere til udførelse af arkivarbejdet. 
 
§ 6. Sammenslutningen af arkiver 
Krumsøarkivet skal være medlem af 
"Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver", 
bl.a. for at åbne mulighed for medarbejdernes 
deltagelse i sammenslutningens årsmøder og 
kurser. 

§ 7. Årsmøde 
Stk. l. Hvert år i januar kvartal afholdes årsmøde, 
hvor der aflægges beretning om. arbejdet i det 
forløbne år, og det reviderede regnskab frem-
lægges. 
 
Stk. 2. I forbindelse med årsmødet afholdes 
pressemøde. 
 
§ 8. Ophør 
Beslutning om ophør kan træffes, hvis 2/5 af den 
fuldtallige styrelse stemmer derfor. Hvis arkivet 
således må indstille sit virke, skal styrelsen ind-
kalde til en forhandling, hvori repræsentanter for 
kommunalbestyrelsen og den pågældende 
landsarkivar deltager, for at forsøge at videreføre 
arkiver under andre former. Hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, skal man sørge for, at alle arkivets 
ejendele deponeres på et sted, der kan godken-
des af landsarkivaren. Genoprettes arkivet sene-
re, overtager det straks de deponerede sager. 
 
§ 9. Godkendelse af vedtægterne 
Stk.1. Disse vedtægter skal godkendes af. kom-
munalbestyrelsen for at være gældende. 
 
Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan, besluttes 
af arkivstyrelsen og skal derefter godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 
 

-------------------------------- 
 
Således vedtaget på etableringsgruppens møde 
i Øster Ulslev mandag den l6. maj 1983. 
 
Hans Andersen - Knud Hansen - Claus Hoff-
mann - Jørn Ringsing - Lars Topsøe-Jensen  
 
Vedtægterne er godkendt af Nysted byråd i mø-
det den 8. juni 1983. 
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Hvad er et  
lokalhistorisk  
arkiv? 
 
Et  lokalhistorie arkiv er et sted, hvor man så 
betryggende som muligt kan opbevare fotografi-
er, breve, kontrakter, skøder og andre dokumen-
ter, som kan fortælle nutidige og kommende ge-
nerationer om deres forfædres liv og færden i 
det område som arkivet dækker, i dette tilfælde 
de tre gamle sogne Øster Ulslev, Vester Ulslev 
og Godsted. 
 
Hvilke ting  
har det interesse at bevare?  
Nogle vigtige ting er som nævnt fotografier (også 
amatørfotografier) af enhver art af nulevende og 
afdøde personer, skolebilleder, foreningsbilleder, 
gymnastikbilleder, dilettantbilleder, billeder af 
arbejdende og hvilende mennesker i hus, have, 
mark eller værksted, billeder af ejendomme, for-
retninger, virksomheder, landskaber, gadebille-
der, herunder gamle postkort, og ikke mindst 
interiører. Nævnes skal også ejendomsdoku-
menter, attester, skudsmålsbøger, regnskaber, 
notesbøger, erindringer, foreningsprotokoller og 
regnskaber, lydbånd og. film, avisudklip om begi-
venheder og mennesker fra egnen, slægtsregi-
stre, festsange, lokale viser, revytekster, tegnin-
ger osv. Det  er umuligt på forhånd at sige, hvad 
der er interessant, for ting, der hver for sig må-
ske er uinteressante, kan supplere hinanden og 
derved samlet blive betydningsfulde. 
 
Hvad sker der  
med det indleverede materiale? 
Det indleverede materiale bliver sorteret, regi-
streret og pakket, efter at der er udfærdiget et 
registerblad og et større eller mindre antal karto-
tekskort, således at man kan finde netop de ting 
frem, der i en given situation spørges efter. 
 
 
 
 

Kan alle og enhver komme og se,  
hvad der er i arkivet? 
I princippet ja! Men der er dog intet i vejen for, at 
eventuelt fortroligt materiale kan belægges med 
en klausul om at det ikke må vare tilgængeligt 
f.cks. i en angivet årrække. Arkivlederen indestår 
for, at en sådan klausul efterleves 
 
Kan interesserede  
komme med i arkivarbejdet? 
Ja, enhver, der kunne tanke sig at være med 
ved indsamling, registrering, pakning m.v. er 
velkomne. Vi regner med. at kunne danne en lille 
gruppe af frivillige, der mødes om arbejdet en 
aften eller to om måneden. 
 
Hvor er arkivet,  
og hvornår har det åbent? 
Krumsøarkivet har til huse i Krumsøskolen, 
Krumsøvej 2, 4894 Øster Ulslev,  
og der er åbent den første og den tredje mandag 
i hver måned fra. kl. 16.00 til kl. 19.00.  
Arkivet har ikke telefon,  
men arkivlederen kan eventuelt træffes privat på 
(03) 66 35 59. 
 
 Hans Andersen 
 Arkivleder 
 Sløssevej 1 
 4894 Øster Ulslev 
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Øster Ulslev  
forsamlingshus i 
100 år 
 

Hans Andersen 
 
I Lolland-Falsters Folketidende kunne man fre-
dag d. 16. oktober 1885 se denne notits: 

Forsamlingshus i Øster Ulslev 
 
I den forløbne Sommer er der i Øster Ulslev 
blevet opført en Forsamlingsbygning, der er 
beliggende midt i Byen, umiddelbart op til 
Rødby-Nysted Landevej. Det er en smuk, 
grundmuret Bygning, der er 64 fod lang og 
32 Fod bred og gør et hyggeligt Indtryk. I 
Søndags blev denne Bygning indviet ved  et 
møde, hvortil  der havde indfundet sig ca. 250 
Mennesker, og ved hvilken Lejlighed Taler hold-
tes af Pastor Stovgaard, Ø. Ulslev, og Gaar-
dejer Jørgen Frederiksen, Ø. Ulslev. 

Øster Ulslev Forsamlingshus kan således fejre 
100 års jubilæum i år. 
 
Om baggrunden, økonomisk og politisk. 
Årene omkring 1885 var en tid med store om-
væltninger i samfundet. Udskiftningen var for-
længst sket, også i Øster Ulslev og de fleste går-
de og huse var købt fri. Mange unge fra bønder-
gårdene rejste på højskole og kom hjem, begej-
strede for tidens nye ideer, som skulle afprøves 
derhjemme.  Landbrugets traditionelle afgrøde, 
kornet, var ved at blive slået ud af kornet fra de 
nyopdyrkede kæmpemæssige amerikanske 
prærier. Den første udvandrerbølge til Amerika 
var begyndt. Nye veje måtte findes. Produktio-
nen omstilledes til andre afgrøder: mælk og kød 
- og sukkerroer. Andelsmejerier og andelsslagte-
rier skød op i disse år. Brydebjerg andelsmejeri 
blev bygget i 1885 og samme år blev mejeriet 
Øster Ulslev bygget. Landets ældste sukkerfa-
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brik, Højbygård sukkerfabrik, var blevet anlagt 
allerede i 1872. 
 
Folkestyret befandt sig i den værste og mest 
langvarige krise, vi har oplevet siden grundloven 
blev vedtaget i 1849. Regeringen, ledet af højre-
manden Estrup, havde flertallet i landstinget bag 
sig, men folketinget imod sig, og styrede landet 
ved hjælp af provisoriske love, altså uden om 
den lovgivende forsamling, rigsdagen. Ved val-
get i 1884 led regeringen et alvorligt nederlag, 
men bevarede dog flertallet i landstinget, hvor en 
del af medlemmerne var kongevalgte, og hvor 
valget af de øvrige medlemmer var knyttet til 
visse formuekriterier. Forbitrelsen og harmen 
mod regeringen og højrepartiet var stor. Ude 
omkring i landet dannede bondebefolkningen 
såkaldte "riffelforeninger" og "riffelkorps", og de 
bestående skytteforeninger, der havde deres 
baggrund i nederlaget i 1864, blev der pustet nyt 
liv og ny ånd i. Nogle venstrebønder nægtede at 
betale skat med den (i øvrigt sikkert rigtige) be-
grundelse, at den af regeringen udstedte provi-
soriske finanslov var grundlovsstridig. 
 
Regeringen var ikke indstillet på at vige. Og net-
op i løbet af 1885 blev situationen særlig tilspid-
set. Regeringen udstedte en lov - provisorisk, 
naturligvis - der gjorde al anskaffelse og udleve-
ring af og indøvelse med rifler strafbar, også i de 
gamle skytteforeninger. Til lærerne udsendtes 
det berygtede "mundkurvscirkulære", hvori det 
bl.a. hedder, at det på forskellig måde var kom-
met til regeringens kundskab, at flere lærere på 
særlig fremtrædende og "lige over for Regerin-
gen upassende Maade" havde deltaget som ta-
lere og ledere i de til dannelse af "riffelforenin-
ger" afholdte møder og havde indmeldt sig som 
medlemmer i disse foreninger, ja endog modta-
get valg som medlemmer af deres bestyrelse. 
Cirkulæret går derefter over til en række strenge 
formaninger til de formastelige lærere, hvis før-
ste pligt som ungdommens opdragere og ledere 
det er, "at give Tonen an for Lydighed mod og 
Agtelse for den lovlige Øvrighed" o.s.v. o.s.v., og 
slutter med en ganske klar tilkendegivelse af, at 
lærere, der foretager sig noget af denne art, her-
under bare indmelder sig i en riffelforening, vil 
blive afskediget. Der var sandt at sige intet at 
tage fejl af. 
 
 

På velbesøgte møder rundt om i landet tordnede 
venstrepolitikere mod regeringen og de proviso-
riske love. Et af disse moder blev holdt søndag 
den 13. november 1885 i Øster Ulslev. Som un-
derskrivere på indbydelsen i Folketidende stod 
over 100 personer fra det sydøstlige Lolland 
(mænd selvfølgelig - det var længe før kvinder 
fik noget at sige i offentlige forsamlinger) og i 
indbydelsen hed det bl.a.: "Lad os nu rundt om 
vise, at vi unge staar paa Grundlovens Side og 
er rede til, naar vor Tid kommer, at støtte Folkets 
Talsmænd i Kampen for Frihedens Bevarelse". 
 
Til dette møde i Øster Ulslev - friluftsmøde midt i 
november - kom der ca. 1.500 mennesker, i føl-
ge referatet i Folketidende et par dage efter 
"hovedsagelig kraftig Ungdom, der i fuldt Maal 
lagde for Dagen sin sande Kjærlighed til Frihe-
den og en fast, urokkelig Vilje til at værne den af 
yderste Evne". 
 
Mødets dirigent var redaktør Jordan, Nykøbing, 
der - omend med betænkelighed - påtog sig 
hvervet, idet han bemærkede, at vi ikke må "tale 
saa frit som tidligere, f.eks. ikke mere sige "Ned 
med Estrup" og han fortsatte på samme under-
fundige måde med at sige, at vi i hvert fald har 
lov til at glæde os over den frihed, vi har tilbage. 
Han stolede i øvrigt på ungdommen.  
 
 
Forsamlingen afsang derefter følgende sang af 

"Stud.jur." Sophus Claussen: 

Vor Ungdom  
Mel.: "Vi alle Dig elske, livsalige Fred". 

 
Vor Ungdom, vor Ungdom! velkommen i Dag! 
Med Kraften og Modet velkommen! 
En Dyst tør vi vove for Frihedens Sag; 
giv Agt nu, saa rører vi Trommen. 
Vi samles vi unge, som Frihed har kjær. 
Hvo Frihed ej elsker er navnet ej værd. 
 
At vente Mirakler vort Folk havde Skik: 
saa fik vi vor Frihed og Fane. 
Og atter at miste de Goder, vi fik, 
er ogsaa os blevet en Vane. 
Vor Fane gik tabt i den holstenske Slam, 
vor Frihed har snart maattet dele dens Skam. 
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En taler fra egnen var gårdejer Jørgen Frederik-
sen, Strandbygård, der på det tidspunkt var en 
ung mand på omkring de 30. Han havde talt ved 
Forsamlingshusets indvielse en måneds tid i 
forvejen. Han udtalte bl.a., at vi i grundloven læ-
ste, at rigsdagen var ukrænkelig. Aldrig havde 
man derfor tænkt sig muligheden af, at dette 
kunne bortfortolkes. Han sluttede sin tale med at 
foreslå en hilsen afsendt til folketingets formand, 
venstremanden Christen Berg. Dette tilsluttede 
forsamlingen sig. Hilsenen lød således: 

Forsamlingshusets indretning. 
Som man vil forstå, var der et voldsomt politisk 
røre i disse år, og det er i denne brydningsperio-
de, rejsningen af landets 16 - 1.700 forsamlings-
huse tager sin begyndelse. 
 
Del første forsamlingshus på Lolland blev bygget 
i Errindlev i 1882. I 1884 fulgte Frejlev efter, og 
Øster Ulslev forsamlingshus blev så nr. 3 på Lol-

land. Da Errindlev forsamlingshus fra 1882 er 
forsvundet, er Øster Ulslev den næstældste for-
samlingsbygning på Lolland, der stadig er i brug. 
 
Hvorledes så så det  
gamle forsamlingshus ud? 
Spørgsmålet lader sig ikke besvare i detaljer, 
idet forsamlingshuset er ombygget flere gange, 
og - så vidt vides - er ingen tegninger af det 
gamle forsamlingshus bevaret. Alle forhandlings-
protokoller, regnskaber m.v. fra den tid er for 
længst forsvundet. 
 
Lidt kan dog nok meddeles om det gamle for-
samlingshus' første indretning. Det fremgår såle-
des af foranstående notits fra Folketidende, at 
huset lå ved landevejen og var 64 Fod langt og 
32 fod bredt. Dette svarer: i vore dages mål om-
trent til 20 x 10 m. 
 
Bygningen blev opført på en parcel, som hus-
mand Hans Rasmussen solgte til selskabet. 
Parcellen fik ved udstykningen matrikelnummer 
46b, og skødet blev underskrevet af sælgeren 
den 30. maj 1886. Købesummen var 250 kr. 
 
Om forsamlingshusets indretning har Herman 
Ohlander og William Lerche Andersen fortalt. 
Herman Ohlanders forældre var i nogle år fra ca. 
1910 og fremefter værter for forsamlingshuset, 
dvs. de sørgede for rengøring af huset og for 
servering af kaffe m.v. William Lerche Andersen 
begyndte at komme i forsamlingshuset omkring 
1916/17. Begge er født i 1901. 
 
Der var indgang gennem en enkeltdør i husets 
sydgavl midtfor. Døren er nu muret til og erstat-
tet med et vindue. Gennem denne dør kom man 
ind i en skænkestue, hvis form og størrelse for-
mentlig er lig med den nuværende lille sal. Her 
stod tre lange borde med enden op mod den 
østlige langvæg og med en bænk på hver side. 
Til venstre var der dør til et lille køkken og læn-
gere fremme dør til et ganske lille mødelokale. 
Gennem en dobbeltdør i den modsatte ende af 
skænkestuen kom man ind i salen. Man kunne 
dog også komme ind og ud ad en dobbeltdør i 
husets østlige langside. 
 
Langs salens langsider var en lav forhøjning, 
hvor tilskuere kunne sidde på bænke langs væg-
gen uden at blive generet af dansende. Op mod 

 Folketingsformand C. Berg, 
    Kjøbenhavn. 
 
 Ungdomsmødet paa Lolland, ved hvilket 
er forsamlet 1.500 Mennesker, sender  Dem 
som Folketingets Formand vor Hilsen, idet vi 
beder Dem være forvisset om, at den lolland-
ske Ungdom i den nuværende Kamp fuldt ud 
staar paa Deres Side. 
 
  Paa Forsamlingens Vegne.  
  Jørgen Frederiksen. 

"For Konge og Gud", - jo vi kjender de Kneb, 
Vi kjender den hyklede Ramse - 
de ud ere dragne med Stænger og Reb 
at fange den sovende Bamse. 
Men Bjørnen er vaagen, vor Ungdom staar 
Vagt. 
Saa lad da dens Fjender sig tage i Agt. 
 
Vor Ungdom, vor Ungdom! af Kraft og af Mod 
staar Kinden i flammende Lue. 
Vi ejer vor Livslyst, vort gjærende Blod, 
og det skal der Folk til at kue. 
Saa lover vi alle med Mund og med Haand 
at løse vort voldtagne Fædrelands Baand. 
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gavlen stod en tribune med trappetrin på hver 
side. Her kunne sidde 3 musikere. Tribunen var 
oprindelig vanskelig at flytte. Den blev derfor 
skåret midt over, således at flytning og rengøring 
under den dermed blev lettere. I salens sydende, 
altså over indgangen fra skænkestuen var en 
balkon i fortsættelse af loftet over skænkestuen. 
Man kunne også komme op på loftet ad en lille 
trappe fra køkkenet. På store dage blev dette loft 
inddraget som serveringslokale. 
 
Herman Ohlanders far, Carl Ohlander, købte i 
1912 et stykke jord der lå vest for forsamlingshu-
set, lige op til dette. Sælgeren var Hans Ellehau-
ge, og det var Carl Ohlanders hensigt at bygge 
et hus dér, idet han og hans kone derved ville få 
kort vej til deres lille bijob som værter i forsam-
lingshuset. Carl Ohlanders kone modsatte sig 
imidlertid dette byggeri, idet hun havde fået erfa-
ring for, at det ikke var uden ubehageligheder at 
bo klods op af sådan en tingest som et forsam-
lingshus. Carl Ohlander flyttede derfor et par år 
efter købet af byggegrunden længere om i byen. 
Men han og hans kone beholdt hvervet som 
værter i forsamlingshuset, og i 1915 solgte han 
byggegrunden til forsamlingshuset for 636,30 kr. 
Parcellen fik matrikelnummer 46d. 
 
Det er formentlig kort tid efter dette køb, at for-
samlingshuset bygger en hestestald af træ med 
plads til 4 heste i det nordvestlige hjørne af den 
nye grund, fjerner et lille udhus med herre- og 
dametoilet, redskabsskur og kulrum, der stod ud 
for forsamlingshusets sydgavl (se billedet!), og 
bygger nye tidssvarende faciliteter på denne nye 
grund. 
 
Samtidig bliver der plads til en indgang til salen 
fra bygningens vestlige langside. Dobbeltdøren i 
den østlige langside bliver tilmuret, og en ny 
dobbeltdør indsat i den vestlige langside, såle-
des at der er indgang fra gården med stald og 
toiletter m.v. Indenfor dobbeltdøren indrettes en 
lille entré, 
 
Det var værtens opgave at fyre i de to kakkelov-
ne, den store runde, der stod i salens sydende, 
og en mindre, der stod i en niche i skænkestuen. 
Der var to store lamper i salen og to på balkonen 
(loftet). I skænkestuen hang der på væggene 8 
elle 9 såkaldte køkkenlamper. Tre sådanne var 
der i køkkenet og to i garderoben. Disse lamper 

var naturligvis alle petroleumslamper, og hver 
enkelt skulle renses og pudses og fyldes op, 
hver gang de. havde været i brug. 
 
Om indvielsen i 1885. 
Enkelte papirer fra forsamlingshusets første tid 
er bevaret. Det gælder således et eksemplar af 
de første vedtægter. Disse er dateret den 9. maj 
1885, underskrevet af G.H. Hasemann, I. Due, 
Chr. Christiansen, P. Mortensen og Mads Jør-
gensen og trykt i Folketidendes bogtrykkeri. 
 
Disse fem personer må antages at have udgjort 
selskabets første bestyrelse. H.H. Hasemann 
står på folketællingslisten fra 1880 anført som 
"Handelsbestyrer" Hans forretning lå på hjørnet 
af landevejen og vejen til Høvænge, altså den 
ejendom og virksomhed, der i 1896 blev overta-
get af Jørgensen-familien og senere blev til 
"Bøffen". Chr. Christiansen var gårdejer i Ø. Uls-
lev, og Poul Mortensen parcellist sammesteds. 
Der var i Godsted sogn en gårdejer ved navn 
Due og i Ø. Ulslev en høker, men hvem af disse 
I. Due var, har jeg ikke kunnet fastslå. Mads Jør-
gensen var hjulmand i Ø. Ulslev. 
 
Ifølge avisreferat af forsamlingshusets 50 års 
jubilæum deltog to af stifterne i jubilæumsfesten. 
Det var Hans Clausen og Julius Hasling. Disse 
to er - bortset fra de nævnte fem bestyrelses-
medlemmer - de eneste aktionærer fra den før-
ste tid, vi kender navnet på - De var begge gård-
ejere i Ø. Ulslev 
 
Forsamlingshusets formål var ifølge vedtægter-
nes punkt 1 at anvende forsamlingshuset til 
sammenkomster for omegnens beboere "til op-
lysningens fremme". Det sidste er nok værd at 
lægge mærke til. Det er præget fra højskolerne, 
der slår igennem. 
 
Forsamlingsbygningen skulle i henhold til ved-
tægternes punkt 2 opføres for aktier indtil beløb 
af mindst 2.000 kr. og resten ved lån. Aktierne 
lød på 10 kr.. Aktionærerne hæftede solidarisk i 
forhold til deres aktiebrevs pålydende. 
 
Ved husets indvielse søndag den 11. oktober 
blev der som nævnt i notitsen fra Folketidende 
talt af "Pastor Skovgaard, Ø. Ulslev, og Gaarde-
jer Jørgen Frederiksen, V. Ulslev." 
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Hvem gårdejer Jørgen Frederiksen var, er klart 
nok. Han ejede "Strandbygård" i V. Ulslev, en 
smuk, gammel firlænget gård, hvoraf nu kun 
stuehuslængen er tilbage, idet udlængerne blev 
revet ned i 1993. Jørgen Frederiksen var den-
gang medlem af sognerådet i Vester Ulslev kom-
mune og blev senere medlem af folketinget. 
 
Der kan vist heller ikke herske tvivl om, hvem 
"Pastor Skovgaard, Ø. Ulslev" var. Pastor J.L. 
Schougaard blev ganske vist først sognepræst i 
Øster Ulslev året efter forsamlingshusets indviel-
se, altså i 1886, men han havde allerede på det 
tidspunkt stærk tilknytning til Øster Ulslev, idet 
sognepræsten, pastor Dahlerup, var hans svi-
gerfar. Maske har han allerede på det tidspunkt 
virket som hjælpepræst for pastor Dahlerup, for 
Dahlerup var ikke nogen ung mand længere. Et 
halvt år før forsamlingshusets indvielse, nemlig 
den 6. maj 1885 havde pastor Dahlerup fejret 50 
års jubilæum som sognepræst for Øster Ulslev 
og Godsted menigheder. 
 
Og begge de to præstemænd var levende opta-
get af de åndelige og materielle rørelser i tiden. 
Pastor Dahlerup var således i flere år formand 

for sognerådet i Øster Ulslev/Godsted kommune, 
og den samme tillidspost kom hans svigersøn 
senere til at beklæde i adskillige år. Interessant 
er det også at se en annonce i Folketidende for 
den 25. november 1885 - altså umiddelbart efter 
forsamlingshusets indvielse - hvori der indbydes 
til et foredrag den 3, december i forsamlingsbyg-
ningen ved pastor I.L, Schougaard med den im-
ponerende titel: "Finansernes Tilstand i vort 
Fædreland i Slutningen af forrige og Begyndel-
sen af dette Aarhundrede". 
 
Af de sange, der blev sunget ved indvielsen, er 
et enkelt eksemplar bevaret. Det drejer sin. om 
følgende sange: Jeg er en simpel Bondemand 
(af Mads Hansen), Vort Modersmaal er dejligt (af 
Lembcke) , Hvad Solskin er for det sorte Muld og 
Er Lyset for de lærde blot ? (begge af Grundt-
vig). Som man ser: sange, hvis indhold falder 
smukt i tråd med det nystiftede selskabs ædle 
formål. 
 
Om- og tilbygningen i 1929. 
På forsamlingshusets søndre gavl står der med 
jernbogstaver to årstal: 1885 og 1929. Og det er 
fuldt berettiget, at 1929 nævnes i samme ånde-

Øster Ulslev, bystjøvlen med byens træ midtfor set mod stik vest. Foto fra omkring århundredeskiftet. Bemærk forsam-
lingshuset til højre med den lille udbygningved gavlen, som rummede lokum, brændselsrum og redskabsrum. 
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drag som 1885. Vel er der foregået adskillige 
ombygninger i forsamlingshusets 100-årige leve-
tid, men ombygningen i 1929 var den største og 
den mest stormomsuste. 
 
Det, der skete med huset ved denne 
lejlighed, var følgende: 
Hestestalden blev fjernet. Den nordlige ende af 
forsamlingshuset blev revet ned og en ny og 
langt større sal med længderetning øst-vest blev 
bygget, således at den nye bygning kom til at 
ligge vinkelret på den del af den gamle forsam-
lingsbygning, der blev bevaret. 
 
Den nye sals nordlige længdemur kom til at stå 
lige i skellet til naboen (Brugsen). Herman Oh-
lander mener, at også gavlen i den gamle for-
samlingsbygning stod præcis i skellet. Han me-
ner at kunne huske, at der stod et kirsebærtræ 
tæt op ad gavlen. Og dette træ var Brugsens! 
Men hvis dette holder stik, så er målene, der er 
opgivet i Folketidendes notits fra 1885 (64 x 32 
fod) ikke korrekte. En vis ulighed i grundens 
støbning der, hvor den gamle gavl i så fald skulle 
have stået, og den øvrige del af denne langside 
kunne måske også tyde på dette. Måske en byg-
ningskyndig ville kunne afklare dette spørgsmål. 
 

Ombygningen indebar også, at der indrettedes 
bolig for en fast vært i tagetagen over den søn-
dre del af det gamle forsamlingshus, altså over 
skænkestue, køkken m.v. 
 
Beslutningen om til- og ombygningen havde 
imidlertid en mildest talt vanskelig fødsel. For-
handlingsprotokollerne, som er til stede i dag fra 
året 1927 og fremefter, er på dette punkt - som 
det i øvrigt er sædvanligt - meget ordknappe, 
men man kan forestille sig, at diskussionerne har 
været både livlige og følelsesladede. 
 
Det hele startede med, at bestyrelsen ud fra et 
ønske om at. forbedre køkken- og serveringsfor-
holdene indkaldte til en ekstraordinær i general-
forsamling i maj måned 1928. Her blev planen 
forelagt og forkastet med 22 stemmer mod 12. 
På den næstfølgende ordinære generalforsam-
ling blev det imidlertid pålagt bestyrelsen at lade 
udarbejde tegning og overslag til en tilbygning, 
og på en ekstraordinær generalforsamling i april 
måned samme år blev det besluttet at bygge, 
idet det dog blev overladt til bestyrelsen og et 
nedsat byggeudvalg at kassere tilbuddene, hvis 
de vor for høje. På dette grundlag udarbejdede 
arkitekt Oluf Jørgensen, Rørbæk, tegninger og 
overslag, der lød på 10.000 kr.. Dette resultat 

Foto 1909/1910 set mod nord. Forsamlingshuset og brugsen til venstre. Til højre bystjøvlen og byens træ - den høje pop-
pel, der måtte fjernes for den nye vej i 1936.  
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blev forelagt en ekstraordinær generalforsamling 
den 7. maj 1929. Da forslagets gennemførelse 
nødvendiggjorde vedtægtsændring, og general-
forsamlingen ikke viste sig beslutningsdygtig, 
afsluttedes generalforsamlingen, og en ny eks-
traordinær generalforsamling indkaldtes til ½ 
time senere samme dag. På denne nye general-
forsamling opnåedes der ganske vist et flertal for 
gennemførelsen, men ikke det kvalificerede fler-
tal, der krævedes, og forslaget bortfaldt dermed. 
 
Men 3 uger senere, nemlig den 29. maj, afhold-
tes ny ekstraordinær generalforsamling - den 
fjerde det år - og her vedtoges det med 39 stem-
mer mod 19 at lade bygge til. Herefter gik det 
stærkt. På godt en måned var der indhentet til-
bud fra håndværkere, og allerede den 1. oktober 
samme år kunne om- og tilbygningen indvies 
ved en fest for aktionærerne. 
 
Om husets drift. 
Samtidig med, at byggeriet fandt sted, blev der 
skabt mulighed for vidtgående ændringer i hu-
sets drift. 
 
Hidtil havde forsamlingshusets bestyrelse år for 
år akkorderet med en mand (eller i praksis nok 
snarere et ægtepar) fra byen om at sørge for 
rengøring af huset, når det havde været brugt, 
og i øvrigt passe kakkelovne, ordne lamper og 
lave kaffe til de besøgende, når det ønskedes, 
og servere drikkevarer o.s.v. Herman Ohlander 
har i denne forbindelse oplyst, at i hans drenge-
tid, omkring den første verdenskrigs begyndelse, 
hvor hans forældre var værter i forsamlingshu-
set, serverede man en kop kaffe med et stort 
stykke wienerbrød for 20 øre, chokolade med 
wienerbrød kostede 25 øre, en lys pilsner koste-
de 15 øre, en sodavand 10 øre og en stor mave-
bæltecigar 8 øre. Ved større festligheder, hvor 
der skulle serveres stærke drikke, blev der søgt 
lejlighedstilladelse til en restauratør fra Nysted, 
ofte restauratør Poul Johansen, der dengang 
havde det etablissement i Nysted, der nu hedder 
"Turisthotellet".  
 
Denne ordning betød imidlertid ikke, fortsætter 
Herman Ohlander, at der ikke blev drukket spiri-
tus ved andre lejligheder. Tværtimod var det me-
get almindeligt, at gæsterne selv medbragte 
stærke varer til de arrangementer, hvor der kun 
var afholdsvarer at købe i forsamlingshuset. Ikke 

mindst ved de såkaldte "parballer" fandt dette 
sted. Et "parbal" foregik på følgende måde: 
 
En fem - seks unge mennesker tog initiativ og 
gik rundt med lister til andre unge mænd, der 
skrev sig på og betalte 2 kr.. Dette gav adgang 
for den unge mand selv og en af ham inviteret 
dame, og de 2 kr. dækkede udgiften leje af for-
samlingshuset og til musik. Parballerne blev som 
regel afholdt en lørdag aften, og da købmands- 
og høkerbutikkerne dengang havde åbent om 
lørdagen til langt ud på aftenen, var det nemt at 
få fat i de stærke drikke, som man ved en sådan 
lejlighed ikke kunne få serveret i forsamlingshu-
set. Caloric-sjusser var dengang meget populæ-
re, Caloric'en kunne man købe i en butik ved 
siden af forsamlingshuset, og sodavanden fik 
man serveret. Ohlander fortæller, at han som 
dreng efter sådan en afholdsfest ofte har fundet 
15-20 tomme Caloric-flasker på loftet over skæn-
kestuen, trillet ind i skunken. 
 
Til dansen spillede som regel et par musikere, 
somme tider tre eller fire. Ofte var det Slæbo fra 
Maribo, Kristian Jørgensen eller Bergholtz fra 
Øster Ulslev eller Morten Hansen fra Sløsse. 
 
Det hændte, at herrerne lige havde fået ild på en 
stor cigar, når dansen begyndte. Så lagde de 
den fra sig på en bred liste, der afsluttede træpa-
nelet i salen hele vejer rundt. Det blev listen ikke 
pæn af, men lille Herman var godt tilfreds for den 
næste dag samlede han alle de cigarstumper, 
der var glemt af de dansende, i en cigarkasse og 
solgte indholdet til en af lemmerne på fattiggår-
den, der kaldtes Bertz Anders. Anders betalte en 
sådan kasse cigarstumper med en tiøre, skar 
stumperne i stykker og røg tobakken i piben. Det 
var han glad for, og Herman var glad for ti-øren. 
 
De gamle på fattiggården kunne nok også træn-
ge til lidt opmuntring en gang imellem. Mange 
gamle endte på fattiggården dengang. Nogle af 
dem husker Herman Ohlander under navne som 
Præste-Rasmus, Suhr-Ane, True-Margrethe og 
Byldemor. 
 
Carl Ohlander og hans kone passede forsam-
lingshuset i adskillige år. Af andre, der i kortere 
eller længere tid har passet huset, kan nævnes 
postbud Bentsen, Chr. Olsen og Frederik Bræd-
der. 
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Der meldte sig denne gang ikke mindre end 19 
ansøgere til stillingen, hvilket sikkert hænger 
sammen med landbrugskrisen på det tidspunkt. 
Morten Mortensen var blandt de 19, og general-
forsamlingen genvalgte ham som vært. 
 
Krisen i landbruget i disse år får imidlertid også 
virkninger for forsamlingshuset. Det går så vidt, 
at en enkelt forening endog udelukkes fra for-
samlingshuset på grund af restance, og omtrent 
samtidig anmoder flere foreninger i næsten ens-
lydende skrivelser forsamlingshusets bestyrelse 
om at få lejen nedsat, da man ellers må ophøre 
med at holde festligheder. Det gælder den soci-
aldemokratiske forening, boldklubben, salonfug-
leskydningsselskabet og landarbejderforeningen. 
Bestyrelsen har forhandling med foreningerne, 
men de fører ikke til noget. 
 
Der kommer også vanskeligheder med bevær-
terbevillingen.  Politimesteren i Sakskøbing gør 
gennem sognerådsformanden opmærksom på, 

Men som sagt skete der i 1929 afgørende æn-
dringer i husets drift. På en ekstraordinær gene-
ralforsamling d. 11. juli vedtoges en vedtægts-
ændring, der gjorde det muligt for forsamlingshu-
set under visse betingelser at drive beværtning 
med udskænkning af stærke drikke. 
 
Og på en ny ekstraordinær generalforsamling 
(den sjette det år) den 15. august valgtes Morten 
Mortensen som fast vært i huset, og Morten Mor-
tensen flyttede ind i en lejlighed, der i forbindelse 
med om- og tilbygningen var blevet indrettet til 
dette formål på loftet over det gamle forsam-
lingshus' skænkestue og køkken. 
 
Der skulle nu drives beværtning fra huset, og 
nogle måneder efter at Morten Mortensen var 
tiltrådt som vært, fik han bestyrelsens tilladelse 
til at opsætte et skilt på forsamlingshuset om 
"Beværtning for rejsende". Morten Mortensen 
fungerede nu som fast vært i huset i 4 år. Så 
blev stillingen opslået ledig. 

Det skønne fortæppe, der endnu anvendes i forsamlingshuset, er malet i 1920 af den da 16-årige lærling hos malermester 
Christensen, Øster Ulslev, Aage Andersen, senere malermester i Kettinge. Aage Andersen har malet talrige dekorationer 
m.v. til dilettantforestillinger i Øster Ulslev, Vester Ulslev, Frejlev og andre steder. Manden med mælkespandene er ikke en 
fantasifigur, men forestiller Frederik Grænge, der ejede gården omme bag bBrugsen, nu Humlehaven 8, og leverde mælk 
til Brydebjerg Mejeri. 
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at der ikke må drives beværtning dagligt, og at 
spiritus kun må udskænkes, når sognerådet har 
meddelt tilladelse. Skiltet "Beværtning for rejsen-
de" må altså tages ned. 
 
Dette og andre ting gør, at det bliver vanskeligt 
for værten at overholde de konditioner, han er 
ansat på, og i maj 1935 anmoder han om at måt-
te fratræde pr. 1. juli. 
 
Stillingen bliver opslået på ny. Der indkommer 6 
ansøgninger, og en ekstraordinær generalfor-
samling den 28. juni 1935 vælger som ny vært 
kontrolassistent Sigurd Christoffersen. Dermed 
kommer forsamlingshuset, i hvert fald hvad vært 
angår, ind i en lang og stabil periode, idet Sigurd 
Christoffersen var vært i forsamlingshuset lige til 
sin død i 1969. Efter hans død, fortsatte enken, 
Johanne Christoffersen (godt hjulpet af Ellen 
Pedersen) som forsamlingshusvært, indtil hun 
trak sig tilbage den 1. juli 1976 og i øvrigt døde 
ganske kort tid efter. Fra 1976 har Bjarne Kær-
gaard Pedersen og hans hustru, Ingelise været 
værter i forsamlingshuset og fastholdt og udbyg-
get forsamlingshusets ry som et godt sted at 
holde fest i. 
 
Flere ombygninger. 
Men tilbage til ombygningerne. Den næste større 
ombygning fandt sted i 1941. En  væsentlig år-
sag til ombygningen var et ønske fra politiet om 
en forbedring af toiletforholdene. 
 
Tegningerne til den nye ombygning blev udarbej-
det af daværende overbetjent (og altmuligmand) 
Pantman Hansen fra Sakskøbing, og indebar, at 
salens østre gavl blev flyttet 1½ m længere ud 
mod vejen, hvorved der blev plads til en ny ind-
gang i denne gavl med en entré, garderobe og et 
herretoilet. På første sal, oven over dette ind-
gangsparti, blev der indrettet to små stuer og et 
dametoilet. 
 
Til- og ombygningen kom til at koste godt 30.000 
kr., og indvielsen fandt sted ved en fest for aktio-
nærerne den 15. november 1941. 
 
Den næste ombygning fandt sted i 1960. Ved 
denne lejlighed blev der indrettet dametoilet i 
stueetagen med indgang fra selve entreen. Den 
fornødne plads blev taget fra garderoben. Også 
adgangsforholdene til 1. sal blev ændret, idet 

trappen blev flyttet fra gangen mellem det lille 
mødelokale og salen. Gangen blev lagt til møde-
lokalet, og i stedet for en mur mellem dette og 
salen blev den nuværende foldevæg mellem 
disse to lokaler etableret. I Salen havde tagspæ-
rene fra opførelsen i 1929 skubbet murværket i 
den nordlige langside ud. Dette blev imødegået 
med opførelsen af murede støttepi1ler på denne 
langside, og den opståede uregelmæssighed i 
den indefra synlige tagkonstruktion blev dækket 
ved opsætningen af loftplader over hele salen. 
 
Hele ombygningen, der blev forestået af William 
Lerche Andersen, som selv havde tømrerentre-
prisen, kom til at koste godt 53.000 kr. 
 
Vedtægterne og ændringer heri. 
De gamle vedtægter af 9. maj 1885 holdt - bort-
set fra den omtalte ændring i 1929 - i over  50 år. 
Da man imidlertid, ikke i længden fandt aktiesel-
skabsformen tilfredsstillende, blev spørgsmålet 
om en ændring drøftet på den ordinære general-
forsamling i 1937. Drøftelserne mundede ud i, at 
det blev pålagt bestyrelsen at rådføre sig med 
sagfører Poulsen i Nysted, og derefter fremkom-
me med et forslag til nye vedtægter. Dette skete, 
og på en ekstraordinær generalforsamling den 3. 
august 1937 blev nye vedtægter foreslået og 
vedtaget. 
 
Selskabets formål, således som ændret i 1929, 
blev fastholdt, således at dette stadig var at an-
vende forsamlingshuset til sammenkomster for 
omegnens beboere til oplysningens fremme og 
(under visse omstændigheder) at drive bevært-
ning. 
 
Ændringerne bestod navnlig  
i følgende: 
1) Navnet ændres til "Interessentskabet Øster 
Ulslev forsamlingshus". 
2) De gamle aktier skal inden for en frist ombyt-
tes med nye andelsbeviser. Disse lyder i  øv-
rigt på samme beløb, som aktiebrevene, nemlig 
10 kr. 
3) Der vælges en regnskabsfører uden for be-
styrelsen.  
4) Der kommer regler om udmeldelse. Sådanne 
fandtes ikke i de gamle vedtægter.  
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Bestemmelsen om hæftelsen ændres ikke. Den 
skal stadig være solidarisk i forhold til beholdnin-
gen af andele. 
 
De nugældende vedtægter er stadfæstet på ge-
neralforsamlingen den 15. marts 1976. I forhold 
til vedtægterne af 1937 er der kun to ændringer 
af betydning: 

1) Andelene skal nu være på 200 kr. og 
2) Værten vælges ikke længere af generalfor-
samlingen, men af bestyrelsen. 
 
Mere om benyttelsen 
Forsamlingshuset har igennem årene været be-
nyttet til mangt og meget. Foreningssammen-

Bestyrelsesmedlemmernes navne og funktions-
tid (så vidt oplysninger haves) 

Bestyrelses-medlem  formand 

G. H. Hasemann, handelsbestyrer   
I. Due (stilling og bopæl?)  
Chr. Christiansen, gårdejer                  
P. Mortensen, parcellist                     
Mads Jørgensen, hjulmand  
Jens Pedersen, træskomand 
C. Bauch, smedemester 
Herman Jørgensen, stenhugger, statshusmand          
Bentsen Bergdal, postbud   
Kr. Christoffersen, snedkermester 
P. Mortensen, slagtermester         
Julius Jørgensen, parcellist, Karleby   
A, Johansen, skovfoged   
Erhardt Eriksen, gårdejer  
Jens Pedersen, træskomand (2. periode)   
Johs. Pedersen, forsikringsagent 
H. J. Petersen, parcellist, Karleby           
N. P. Jørgensen, parcellist                   
Georg Rasmussen, brugsuddeler  
Jul. Jacobsen, centralbestyrer                  
P. Friis, gårdejer    
Chr. Olsen, arbejdsmand  
Peter Christiansen, hjulmand                  
Adolf Jørgensen, købmand                     
Johs. Pedersen, forsikringsagent (2. periode)  
Jens Friis-Jensen, gårdejer  
Ejner Dam, mejeriejer      
Knud Aage, gårdejer, Karleby         
Ejvind Pedersen, gårdejer      
Kaj Poulsen, parcellist, Ulriksdal        
Ingvar Ømann, installatør    
Poul Jensen, tømrermester   
Aage Brejnebøl, gårdejer, Karleby        
Henning Jørgensen, malermester        
H. Walther Larsen, gårdejer, Karleby        
Egon Kamper Nielsen, gårdejer       
Egon Nielsen, postbud           
Eilif Andersen, smedemester   
Hans Bent Hansen, graver                                                                                             
                                                                                         

1885 - 
1885 - 
1885 - 
1885 - 
1885 - 
 
 

- 1928 
- 1929 
- 1931 
- 1933 
- 1936 

1929 - 1931 
1929 - 1934 
1931 - 1935 
1931 - 1935 
1933 - 1935 
1934 - 1942 
1935 - 1957 
1935 - 1945 
1935 - 1953 
1936 - 1970 
1942 - 1948 
1943 - 1959 
1948 - 1956 
1953 - 1957 
1956 - 1962 
1957 - 1959 
1957 - 

1959 - 1963 
1959 - 1971 
1962 - 1968 
1963 - 1969 
1968 - 

1969 - 1971 
1970 - 
1971 - 

1971 - 1977 
1977 -  

 
 
 
 
 

o. 1912 
o. 1915 
- 1928 
 
 

1928 - 1929 
 
 

1929 - 1933 
 
 

1933 - 1935 
 

1935 - 1939 
1929 - 1945 

 
1957 - 1958 
1945 - 1948 

 
1948 - 1956 

 
 
 

1968 - 
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komster af forskellig art, foredrag, kurser, gym-
nastik, danseskole m.m. Blandt de danselærere, 
der har holdt danseskole i forsamlingshuset, kan 
nævnes danselærer Skade, en lille mand med 
jaket, der ofte var genstand for drillerier, måske 
især fra de unge mennesker, der ikke var delta-
gere på hans dansehold. Han blev efterfulgt af 
sin datter, Ellen Hansen, der ligeledes undervi-
ste i flere år. I 1940'erne var det danselærer 
Clausen og danselærer Haritz Hansen, og i 
50'erne og 60'erne danselærer Lilly Arildsen. 
 
Dilettant er der jævnlig blevet spillet .i forsam-
lingshuset, også i det gamle, der ikke rådede 
over nogen scene. Her måtte man så bygge en 
interimistisk. Fortæppet blev malet i 1920. Fast 
scene blev først indrettet i 1929, da den nye sal 
blev bygget. 
 
Forsamlingshusballerne gav ofte anledning til 
slagsmål og ballade. Spiritus og øl var det jo 
nemt at få, også selv om der var tale om et af-
holdsbal. "De var jo tosset til at slås", siger Her-
man Ohlander i en samtale og fortæller, at der 
var bestemte folk, der kom med den faste beslut-
ning, at der skulle være slagsmål. Der var fiskere 
fra Høvænge, mejerister og karle fra mejeriet og 
karle fra Ulriksdal. Og de lokale fra byen var ikke 
meget bedre. 
 
Blev det helt galt, sendte man bud efter sognefo-
ged Anders Jensen. Anders Jensen var en rolig 
og besindig mand. Han formanede urostifterne 
og gik så hjem igen 
 
Der var altid nogen, der var indstillet på løjer af 
en eller anden slags. Efter at forsamlingshuset i 
1915 havde købt nabogrunden, blev der af og til 
opstillet en karrusel i forsamlingshusets gård. 
Karrusellen skulle trækkes eller skubbes med 
håndkraft. Det var altid et slid, men Balotti påtog 
sig gerne opgaven for at tjene et par ører. Balotti 
var hans øgenavn. Han hed Vilhelm Johansen 
og hans åndelige evner var ikke noget at prale 
af, men han havde kræfter som en bjørn, og han 
var en skikkelig mand og et eje godt gemyt.  Når 
karrusellen stod stille, medens nye lysthavende 
kunne stige på hestene, og Balotti tog sig et vel-
fortjent hvil, kunne man finde på at binde karru-
sellen fast, og så stod Balotti dér og masede og 
skubbede for at få den i gang igen, medens sve-
den høvlede af ham. 

Ved ballerne blev det senere normalt, at der altid 
var fast politivagt, og det, hvad enten det var et 
foreningsbal eller et offentligt bal. 
 
Chr. Olsen, der som 20-årig ung mand kom til 
Øster Ulslev, i begyndelsen af 1920'erne, fortæl-
ler herom, at det som regel var landbetjent Ras-
mussen fra Nysted, der havde vagten. Rasmus-
sen var en høj, bredskuldret mand med et re-
spektindgydende udseende. Blev der slagsmål 
eller anden form for ballade, var Rasmussen 
som regel i stand til at klare sagen. Han slog en 
proper næve. Men selvfølgelig kunne der kom-
me så mange ballademagere, at ikke engang 
Rasmussen kunne ordne dem. Rasmussen kom 
gerne lidt hen på aftenen. Han viste sig i balsa-
len og i skænkestuen og gik derefter ud i køkke-
net til værten. Her satte han sig på den smalle 
trappe, der fra køkkenet førte op til loftet over 
skænkestue og køkken, hvor der var servering 
på store dage. Siddende på denne trappe kunne 
han inhalere et betydeligt antal bajere og whisky, 
uden at det kunne ses på ham, og uden at det 
gik ud over hans effektivitet. 
 
Var Rasmussen af en eller anden grund forhin-
dret i at tage vagten i forsamlingshuset, kom i 
stedet Pantman Hansen fra Sakskøbing. Pant-
man Hansen var ikke ret høj, men meget om-
fangsrig. Men de uromagere, der bedømte Pant-
man Hansens evner til at gribe ind efter hans 
udseende, kunne blive meget ubehageligt over-
raskede. Ikke alene havde han kræfter og smi-
dighed til at ordne en udsmidning eller lignende, 
der ikke stod tilbage for hans Nysted-kollegas, 
men han var også - sin usædvanlige tykkelse til 
trods - en fantastisk hurtigløber. Med hensyn til 
indtagelse af bajere, uden at det kunne ses på 
ham, stod han heller ikke tilbage for Rasmussen 
fra Nysted. 
 
Chr. Olsen, der blev medlem af forsamlingshu-
sets bestyrelse i 1936 og fortsatte i de følgende 
34 år, heraf 11 år som formand, fortæller videre, 
at under et af de møder bestyrelsen havde med 
Pantman Hansen omkring 1941, idet Pantman 
Hansen, der som nævnt foran var noget af en 
altmuligmand, havde tegnet ombygningen, fortal-
te Pantman Hansen, at han engang for år tilba-
ge, da han havde vagten i forsamlingshuset, 
havde måttet smide selve bestyrelsens medlem-
mer ud, idet de var kommet op at slås. Det har 
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Forsamlingshuset set fra øst mod vest. Billede fra omkring 

åbenbart ikke altid været den rene idyl, der har 
hersket i forsamlingshusets bestyrelse. 
 
Mon den omtalte begivenhed fandt sted i 1929? 
1929 var jo det år, hvor der foruden den ordinæ-
re generalforsamling var ikke mindre end seks 
ekstraordinære generalforsamlinger og hvor - 
stort set - den ene forkastede det, den foregåen-
de havde vedtaget. 
 
Endnu en specielt ting vidner om uro indenfor 
bestyrelsen i 1929. Omkring den 1. juni (datoen 
er ikke nævnt i forhandlingsprotokollen) blev der 
nemlig nedsat et udvalg "til at forhandle med 
Brugsforeningens Bestyrelse angaaende Salg af 
Aktieselskabet Ø. Ulslev forsamlingshus til 
Brugsforeningen. Valgt blev Gaardejer Erhardt 
Eriksen og Snedkerm. Kr. Christoffersen til at 
forhandle om Sagen. Eriksen blev valgt til at for-
berede Sagen for Brugsforeningens Formand" 
 
Hvordan man er kommet frem til den tanke at 
sælge forsamlingshuset til brugsen, vides ikke. 
Økonomiske årsager synes det efter regnskaber-
ne ikke at have haft. Og forhandlingsprotokollen 
indeholder intet andet end det her citerede - alt-
så ingen oplysninger om, hvordan Forslaget 
overhovedet var fremkommet, så lidt som oplys-
ninger om, hvad der videre skete med forslaget. 
 
 

At forslaget kom frem til brugsforeningen, er 
imidlertid sikkert, For i brugsforeningens for-
handlingsprotokol findes et referat af et bestyrel-
sesmøde den 3. juni 1929. Det hedder i dette 
referat ganske lakonisk: "Et Forslag om at over-
tage Forsamlingshuset afvistes." 
 
Trods de meget ordknappe referater i de to insti-
tutioners forhandlingsprotokoller, er der ingen 
tvivl om, at bølgerne er gået højt i Øster Ulslev i 
1929, og man tør måske også gætte på, at den 
episode, Pantman Hansen fortalte bestyrelsen 
om i 1941, har fundet sted i denne urolige perio-
de. Men noget bevis for, at forsamlingshusets 
bestyrelse har været i korporligt slagsmål i 1929 
har vi dog naturligvis ikke hermed ført. 
 
Med de ændrede samfundsforhold har de aktivi-
teter, der foregår i det gamle forsamlingshus, i 
høj grad ændret karakter. Gymnastik og danse-
skole foregår i dag på andre steder og på andre 
måder. Foredrag er der ikke mange af. De er 
overtaget af radio og fjernsyn, eller arrangeres 
fortrinsvis i de omliggende byer. Den omrejsen-
de biograf Valkyriebiografen", der engang gav 
forestilling i forsamlingshuset måske en gang om 
måneden, er en saga blot. 
 
Men dilettant er der da stadig af og til. Og ligele-
des enkelte baller - eller fester, som det vel kal-
des nu. Private fester er der mange af i forsam-
lingshuset: bryllupper, sølvbryllupper o.s.v., fød-
selsdage og jubilæer m.v. Og så er der banko-
spillene! De er efterhånden blevet en væsentlig 
del af det liv, der i dog rører sig i forsamlingshu-
set. 
 
Om jubilæer - især det i 1935. 
I år kan forsamlingshuset fejre sin 100 års bestå-
en som samlingssted for byens og omegnens 
beboere under vekslende politiske, økonomiske 
og sociale forhold. 
 
Der har tidligere været afholdt jubilæumsfestlig-
heder i forsamlingshuset. Den første, man ved 
noget om, er 50 års jubilæet, der blev afholdt 
lørdag den 19. oktober 1935. Arrangementet 
formede sig som en fest for aktionærerne Der 
var fælles kaffebord og forskellig underholdning. 
Deltagelsen kostede 1,50 kr. samt prisen for kaf-
fe. Formanden, brugsuddeler Georg Rasmus-
sen, bød velkommen, og derefter gav lærer Jør-
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Artiklen bygger på fotografier og mundtlige op-
lysninger fra William Lerche Andersen, Andreas 
Madsen, Herman Ohlander, Chr. Olsen og Ej-
vind Pedersen, gennemgang af eksisterende 
foreningsprotokoller, Folketidende årgang 1885 
og 1935, folketællingslister fra 1880 og 1890 og 
gode råd og hjælp fra Margrethe Balle-Petersen, 
der alle bedes modtage min bedste tak  
    Hans Andersen 

gensen, Godsted, et rids af forsamlingshusets 
historie, dets rette brug og betydning. Lærer 
Christensen, Ø. Ulslev, talte om sangens betyd-
ning. 
 
Ind imellem talerne blev de sange sunget, som 
50 år tidligere havde lydt ved forsamlingshusets 
indvielse. Men til lejligheden var også skrevet en 
sang, som er gengivet på de to foregående si-
der. Sangen er underskrevet B.C. og da lærer 
Christensen hed Bertram til fornavn, tager man 
næppe fejl, hvis man anser ham for at være for-
fatteren til den udmærkede sang 
 
Til slut udbragte formanden et leve for forsam-
lingshuset, og så kom der gang i dansen. 
I den følgende tid holdtes der jubilæumsfest på 
de fleste "runde" år, og mon stilede tydeligt nok 
hver gang efter at ramme den 19. oktober eller i 
hvert fald så nær som muligt. Men den rette jubi-
læumsdag er - som fremgår af det foregående - 
den 11. oktober. 

For 40 år siden 
fortalt af 
Peter Lanter, Ove Madsen og 
Erling Juul Andreassen 
 
Dagliglivet i de tre sogne var naturligvis under 
krigen præget af de samme besværligheder som 
i alle andre dele af landet: mørklægning, ud-
gangsforbud, varemangel, rationering o.s.v., 
men de store dramatiske begivenheder var vi 
lykkeligvis skånet for. Årsagen hertil er let at se: 
der var ingen virksomheder, der kunne have 
særlig interesse som sabotageobjekt, ingen 
transportruter passerede sognene, og der var 
ingen tyske forlægninger i området. 
 
Om enkelte specielle begivenheder her på eg-
nen fortælles nedenfor. 
 
Peter Lanter 
Jeg husker, at det to gange skete, at en tysk 
flygtning henvendte sig på min fædrenegård, 
Lantergård i Handermelle, og bad om hjælp. Det 
var i tiden umiddelbart op til udbruddet .af den 
anden verdenskrig. I begge tilfælde var flygtnin-
gen gået i land på kysten ud for os efter en sejl-
tur tværs over Østersøen, i det ene tilfælde i en 
kajak, i det andet i en lille robåd.  
 
Hvem de pågældende var, ved jeg ikke. De hav-
de ingen penge med, men kikkerter, fotografiap-
parater og lignende letomsættelige ting. Min far 
kørte dem i begge tilfælde til Nykøbing, hvorfra 
de tog toget til København. Hvad der videre blev 
af dem, ved jeg ikke. 
 
Ove Madsen 
I vinteren 1943/44, da jeg tjente på Lantergård i 
Handermelle, blev jeg vidne til, at en tysk jager 
faldt ned i stranden et stykke ud for kysten. Der 
må have været en luftkamp, for jeg hørte skyd-
ning og så maskinen falde. Men før den nåede 
vandet, kom der en eksplosion, og maskinen 
blev totalt splittet ad. Så hurtigt, vi kunne, sejlede 
vi ud i en robåd for at se efter eventuelt overle-
vende, men alt var stille. 
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Om natten kom en tysk deling soldater og holdt 
vagt på dæmningen, mens de undersøgte, hvad 
der var tilbage. Men kun enkelte dele af maski-
nen blev bjerget og en ubestemmelig masse af 
pilotens lig blev samlet op og lagt i kiste. 
 
Den nedskudte maskine var en af de første reak-
tionsdrevne jagere. Måske var det derfor, tysker-
ne bevogtede resterne så omhyggeligt. 
 
Om frihedskæmpergruppen kan jeg fortælle, at 
vi blev indkvarteret i Øster Ulslev forsamlingshus 
om aftenen den 5. maj. Den næste morgen hav-
de vi prøveskydning på Høvængegårds mose. 
Så vidt jeg ved, stammede våbnene fra nedkast-
ninger ved Strognæs. En del af våbnene og kas-
ser med håndgranater og lignende havde været 
gemt ved Vantore skovhuse under noget ris-
brænde, og en del havde ligget på Borregård i 
Vester Ulslev, gemt under en stor bunke avner. 
 
Gruppen holdt bl.a. vagt ved kirkerne. Jeg gik 
således vagt ved Vester Ulslev Kirke. Et par da-
ge efter kapitulationen blev der ringet til forsam-
lingshuset om en nødlandet tysk flyver på Skov-
gårds marker. Fragtmand Lars Rasmussen, der 

var en af dem, der arbejdede for gruppen, kørte 
den til Skovgård. 
 
Det drejede sig om en eenmandsmaskine, men 
der var ikke desto mindre to i den, nemlig piloten 
og en mand, der havde ligget sammenkrøbet 
mellem instrumenterne. Dette skulle være årsag 
til, at maskinen ikke kunne manøvrere og måtte 
mavelande. De to flyvere var ikke indstillet på at 
overgive sig. De havde samlet deres private 
ejendele sammen og var parat til at destruere 
flyet. Et maskingevær havde de stillet op i nær-
heden, og da vi kom gående over marken, kun-
ne de med lethed have mejet os alle sammen 
ned. 
 
Sigurd Ømann. der var den eneste, der kunne 
noget tysk, råbte til dem, at krigen var forbi. De 
troede ikke på det, og først efter lang snak indvil-
gede de i at gå med til Skovgård og ringe til 
landsmænd på Bremersvold, hvor der på det 
tidspunkt lå mange tyske flygtninge og også en 
del militærpersoner. 
 
En af de sidste opgaver, gruppen fik, var at af-
hente enkelte, der under besættelsen havde 

Flyet med frihedskæmpergruppen. Gruppen er: Hans Peder Ottosen, Børge Hansen, Erling Juul Andreassen, Sigurd Ømann. 
Stående i gruppen th.: Sigurd Christoffersen, Chr. Schmidt, Otto Larsen, Helge Jensen, Helmer Nielsen, Poul Jensen, Henry 
Koch, Poul Nielsen og knælende: Leo Sørensen, Erik Høj, Louis Rasmussen, Johs. Juliussen, Harry Andersen og vognmand 
Lars Rasmussen. 
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gjort sig uheldigt bemærkede, bl.a. nogle af de 
såkaldte "feltmadrasser". Det var ikke en opga-
ve, som jeg mindes med større glæde. 
 
Erling Juul Andreassen 
Modstanden mod den tyske besættelse startede 
om morgenen den 9. april 1940. Den "legale" 
modstand blev som bekendt, dels knust, dels 
beordret standset til stor ærgrelse for mange 
officerer og menige. 
 
Det gik dog ikke længe, før den illegale mod-
standsbevægelse begyndte at tage form, star-
tende i hovedstaden og bredende sig ud over 
landet som ringe i vandet. Rigtig fart i tingene 
kom der efter den 29. august 1943. 
 
I vore sogne blev modstandsgrupperne organi-
serede i 1944/45. Det er svært at angive tids-
punktet nøje. Vi kendte ikke hinanden på den 
led, grupperne bestod af sikkerhedsmæssige 
grunde kun af nogle få medlemmer, og kun een 
person havde kontakt udadtil. 
 
Jeg blev først opfordret i marts 1945 til at være 
med i en modstandsgruppe. Det var Sigurd 
Ømann, som var kontaktperson her i Vester Uls-
lev, som spurgte mig.  eg betænkte mig ikke på 
at sige ja, vi var alle sammen både trætte, irrite-
rede, men også chokerede over herrefolkets 
tiltagende hensynsløshed og brutalitet. Sigurd 
var kommet i besiddelse af en del våben: karabi-
ner, gamle 89-rifler og håndgranater. Vi mødtes 
om aftenen på hans værelse og rensede våben 
for fedtstof, samlede dem og fik nødtørftig in-
struktion i brugen. 
 
Den 4. maj kl. 23.00 skulle vi modtage en sen-
ding våben, som ville blive kastet ned på Bre-
mersvolds mark ved skovfogedboligen i Keld-
skov. Kl. 19.00 meddelte den engelske radio, at 
tyskerne havde kapituleret, og dermed blev den 
aktion afblæst. 
 
Vi samledes i stedet omkring Sigurd. Hvad nu? - 
Hen på aftenen fik vi besked på, at vi blev afhen-
tet næste morgen kl. 05.30. Det var Harald Jen-
sen, Godsted, der med sin generatordrevne last-
bil hentede os, og han var mindst lige så nervøs 
som os andre. Vi vidste jo slet ikke, hvad der 
skulle ske. Havde tyskerne overgivet sig? Eller 
skulle vi måske ud og slås med dem, der havde 

kvarter på Stubberupgården? Det gik der allere-
de rygter om. 
 
Vi blev imidlertid kørt til Høvængegård, hvor og-
så gruppen fra Øster Ulslev med Sigurd Christof-
fersen som gruppefører var mødt op. Her fik vi 
morgenkaffe, fik udleveret våben og ammunition 
og skulle så afvente nærmere ordre. I løbet af 
formiddagen kørte vi til Øster Ulslev forsamlings-
hus, som blev vort "hovedkvarter". Den del af 
befolkningen, som ikke vidste besked om dette, 
gjorde store øjne, da den brogede trop af unge 
og ældre fra alle samfundslag, skarpt bevæbnet, 
invaderede Øster Ulslev. Alt var jo hidtil foregået 
i dybeste hemmelighed. 
 
Vi kom - heldigvis - ikke i krig med tyskerne. Vo-
res første opgave blev at hente de mennesker i 
området, der på en eller anden måde havde haft 
kontakt med tyskerne. De blev samlet i forsam-
lingshuset og senere kørt til afhøring i Nysted. 
 
Herudover blev der etableret vagtordninger ved 
kirkerne, som skulle være kontaktsteder, hvis 
krigen skulle blusse op igen. Desuden var der 
selvfølgelig også vagt ved hovedkvarteret. 
 
Den store sal i forsamlingshuset blev sovesal. 
Der blev lagt masser af halm på gulvet, men 
søvn blev der ikke meget af. Vi lå med tøjet på 
for at holde varmen. Fru Christoffersen sørgede 
for forplejningen, Leo Sørensen slagtede en gris, 
så god mad var der nok af. 
 
En af de sidste nætter, hvor jeg stod vagt uden-
for forsamlingshuset, kom et par hundrede ty-
skere gående imod Nysted. Det var et sørgeligt 
syn. Det var snavsede, sultne og syge menne-
sker. De kom fra Bremersvold og skulle til Stub-
berupgården. Det var et eksempel på herrefol-
kets fald, som gjorde et stærkt indtryk på os 
 
Efter 4-5 dage var alt normaliseret så meget, at 
vi fik lov til at gå hver til sit. Det var en oplevelse 
man ikke glemmer, selv om den indsats vi gjor-
de, var for intet at regne imod, hvad der var fore-
gået i andre egne af landet, hvor mange danske 
satte livet til for fædrelandets frihed. 
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Græsning  
på øerne 
 
fortalt af 
Kirsten Vest Rasmussen, Holger 
Petersen og Oluf Sødergren 
og samlet af  
Hans Andersen 
 
Søndag den 19. august 1986 sejlede en lille ar-
mada på 12-14 små motorbåde ud fra Sandager 
havn. Det var Sandager bådelaug og Borgerfore-
ningen for Vester Ulslev sogn, der havde arran-
geret denne sejltur for sine medlemmer, og der 
deltog ca. 60 beboere fra sognet. 
 
Lige syd for Sandager og Handermelle havne 
ligger der tre små øer, Kalveholm, Tjørneholm 
og Hylleholm, og en af disse tre øer, nemlig Tjør-
neholm, var sejladsens mål. 
 
De to af øerne. Tjørneholm og Hylleholm, hører 
administrativt til Errindlev sogn, men ejes af 
Skovgård i Vester Ulslev. Kalveholm henhører 
administrativt under Vester Ulslev sogn og ejes 
af gården Lærkeseje, der er nabo til Skovgård, 
men pudsigt, nok er Kalveholm matrikuleret un-
der Sløsse by, hvilket indicerer, at øen på matri-
kuleringens tidspunkt har hørt til en gård i Sløsse 
 
Den største af ørerne, Tjørneholm, er på ca. 13 
tønder land, Kalveholm er på godt 9 og Hylle-
holm på 7 tønder land. Ingen af øerne er beboe-
de. Bevoksningen er meget sparsom, og består 
for det meste af forskellige græsarter og andre 
lave vækster. Tjørneholm og Hylleholm blev del-
vis fredede i 1977, således at man fra 15. marts 
til 15. juli ikke må gå i land på dem, for at fuglene 
kan yngle i fred.  
 
Efter at den lille armada havde gjort landgang på 
Tjørneholm, man havde lejret sig i græsset og 
spist den medbragte frokost, fortalte Kirsten Vest 
Rasmussen træk fra livet omkring de to øer, der 
hører til Skovgård, således som hun huskede 
det fra sin barndom på Skovgård i 30'erne. 

Før i tiden, da der var malkekvæg, heste og får 
på Skovgård, blev øerne stærkt udnyttet til græs-
ning for ungdyrene og fårene. Om foråret blev 
fårene først vasket hjemmet på gården. Det fore-
gik på gårdspladsen i store trækar med lunkent 
vand, tilsat salt og soda.  Der skulle passes me-
get på, at dyrene ikke fik vand i ørene, for det 
kunne de ikke tåle. Et par dage efter blev de klip-
pede med de specielle fåresakse, et ikke helt let 
job for uøvede. Derefter blev fårene kørt i krea-
turvogn eller gennede ad vejen ned til Hander-
melle havn. Her havde fisker Hans Peter Peter-
sen med sine sønner Ejner og Pouls hjælp lavet 
et rig af træled på deres store stenflåde. Fårene 
blev gennet ud på flåden for at blive sejlet til 
Tjørneholm. Der kunne være ca. 50 får på flå-
den, og det skulle helst være højvande, så flå-
den kunne komme helt ind i havnen. Den blev 
derefter staget ud til Hans Peters fiskekvase, der 
trak flåden over til øen, hvor den igen blev staget 
det sidste stykke. Herovre gik fårene så hele 
sommeren og passede sig selv. Det var gravet 
en grav, hvori der altid var ferskvand til dem. 
 
Kvier sejlede man også undertiden over til øen 
på denne flåde, men det skete også at man 
bandt dem sammen nogle stykker, og så svøm-
mede de over til øen efter en robåd. Det samme 
gjaldt i øvrigt også plage og køer. Når det var 
lavvande, gik kreaturerne af og til fra den ene ø 
til den anden, undertiden også over til Strognæs, 
og så kunne man have meget mas med at finde 
dem igen. Et år ødelagde kvierne en del rejeru-
ser for fiskerne fra Errindlev. De anlagde erstat-
ningssag mod Skovgård - og vandt den. 
 
Foruden at tjene som græsning for kreaturer, 
blev der i sommerens løb samlet en mængde 
tang derovre. Tangen blev presset i baller, der 
vejede 40-50 kg. og solgt til en fabrik i Kappel, 
der lavede madrasser og isolering af det, og som 
bl.a. eksporterede til Tyskland. Det var også 
Hans Peter Petersen og hans sønner, der udfør-
te dette arbejde. 
 
Om vinteren, når det var så hård frost, at vandet 
mellem øerne og fastlandet frøs til, kørte man 
med heste og knobslæde over til øerne, hvor der 
blev hentet sten til reparation af vejene samt 
årets forbrug af sand, der var af fin kvalitet på 
Tjørneholm. Hestene måtte da broddes omhyg-
geligt, så de kunne stå fast på isen. 
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Kirsten Vest Rasmussen fortalte videre, at hen-
des far prøvede at plante træer på øerne, for at 
kreaturerne kunne få lidt beskyttelse mod sol og 
vind. Trods flere forsøg, hvor der bl.a. også blev 
bragt jord med i spande, er det kun blevet til et 
lille krat af forkrøblede tjørn på højst ½ m i høj-
den. 
 
Holger Petersen fortalte om, hvordan han en 
enkelt gang havde haft en hest gående på Tjør-
neholm. Det var i 1953. Der var dengang tre ar-
bejdsheste og en plag på hans gård på Alleen, 
Lisbethsminde. Om sommeren fik han plagen i 
græsning på Strandbygård, og Alex Pedersen, 
der var forvalter på Skovgård, lovede at tage sig 
af en hest. Den kunne komme over på øerne, 
sagde han, Det var Holger Petersen nu ikke så 
glad for, idet han ikke havde nogen erfaring for 
græsning af denne art. Han havde forestillet sig, 
at hesten kunne komme ned på Tjørnemosen 
eller et andet sted, hvor han kunne gå og kikke 
til den lejlighedsvis i løbet af sommeren. "Den 
kan vist heller ikke svømme", mente han, "det 
har den aldrig lært". Men Alex grinede højt. "jeg 
garanterer for, at den svømmer som en ælling," 
sagde han. Og derved blev det. 
 
På det aftalte tidspunkt stillede Holger Petersen 
med sin hest ved Handermelle havn. Hesten 
skulle følges med to andre heste fra Skovgård 
og en fra Sløsse. De trak hestene ud mod næs-
set, medens Erhardt Jacobsen roede Skovgårds 
båd ud til det sted, hvor der var kortest over til 
Hylleholm. De to hestetrækkere hoppede så i 
båden til Erhardt. Han og forvalteren roede, og 
Holger Petersen sad bagest i båden og holdt 
tøjlerne. Hestene gik bagefter båden. Det sprøj-
tede noget på Holger Petersen, men snart kom 
båden så langt ud, at hestene ikke længere kun-
ne bunde. Og så viste det sig. at de svømmede 
fint alle sammen. Forvalteren og Erhardt roede 
det bedste, de havde lært, for hele tiden at holde 
båden et stykke foran hestene. For kom hestene 
for nær, kunne de stikke et forben op i båden, og 
så kunne det tænkes, at det blev mændenes tur 
til at vise, hvor godt de kunne svømme. 
 
På Hylleholm blev hestene sluppet løs. De to fra 
Skovgård havde været på øerne før, og de løb 
straks over til Tjørneholm, hvor der i forvejen gik 
nogle heste fra Skovgård. Farvandet mellem de 
to øer er ikke dybere, end at man kan vade over. 

Det gik værre med Holger Petersens hest og 
Sløsse-hesten. De vadede ud i vandet, så langt 
de kunne bunde, og svømmede derefter i retning 
mod Sandager. Erhardt Jacobsen satte båden i 
vandet igen og roede alt, hvad han kunne efter 
dem, indhentede dem og kom foran dem. 
 
Det lykkedes ham derefter af få hestene til at 
vende om og svømme tilbage til Hylleholm.  Men 
det blev en lang svømmetur, og hestene var 
temmelig trætte, inden de igen fik fast grund un-
der hovene. Forvalteren grinede godt og var sik-
ker på, at de to krikker fik man ikke mere ballade 
med den sommer. De skulle ikke mere prøve på 
at komme i land ved at svømme. Det gjorde de 
imidlertid alligevel. 
 
En fem-seks uger senere opdagede man, at alle 
hestene var forsvundet fra de to øer. Hestene fra 
Skovgård stod dog på en grund i det lave vand 
og blev hurtigt reddet ind. Men Holger Petersens 
hest og den fra Sløsse var væk. 
 
En eftersøgning med motorbåd blev nu sat i 
gang. Men længe uden resultat. Så fortalte en 
fisker, at han havde passeret Tidselgrunden og 
dér set noget mørkt på bunden. Han havde 
tænkt, det var en død sælhund, men når man nu 
savnede to heste, kunne det jo være en af dem. 
En eftersøgning af Tidselgrunden gav imidlertid 
ikke noget resultat. 
 
Han sejlede så ind til Errindlev havn. Her traf 
man en fisker, der kunne oplyse, at han om mor-
genen ved 4-tiden havde set to heste gå i land 
på Errindlev Fælled. Det viste sig, at det var de 
rette heste. De blev indfanget, trukket til Skov-
gård og sluppet løs på Tjørnemosen, hvor de gik 
resten af den sommer. 
 
Samme dag, som dette skete, brød en flok kvier 
igennem et hegn på Chr Lanters mose. Malke-
køerne på Skovgård brasede igennem et hegn, 
da de blev jaget ind om aftenen til malkning.  Og 
på Lisbethsminde bissede køerne om eftermid-
dagen, og de to hjemmeværende heste var også 
meget urolige. 
 
Om natten blev det et frygteligt tordenvejr. Var 
det optrækket hertil der havde været årsag til 
uroen blandt dyrene?  
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Oluf Sødergren, der i mange år har haft får på 
Kalveholm og Lindholm (der hører til gården Eg-
holm) og i de sidste fem-seks år også på Tjørne-
holm, fortalte om genvordigheder ved transpor-
ten af får til og fra øerne. Han havde to gange 
forsøgt at bygge en flåde til denne transport. 
Men begge gange var det en eklatant fiasko. 
 
I sommeren 1979 havde han købt ladet af en 
gammel lastvogn. Et højt rig var sat på det. og 
fra en fabrik i Maribo købte han nogle store pla-
stiktønder med skruelåg, som blev fastgjort un-
der ladets bund. Det var store, solide tønder, og 
flåden skulle således have en betydelig bæreev-
ne. 
 
Den 27. november skulle fårene hentes hjem fra 
øen. Flåden blev trukket derover, og fårene løb 
villigt ud på den. Oluf og et par mand, han havde 
med. glædede sig allerede over den problemlø-
se start, "opfindelsen" havde fået. Glæden vare-
de dog kun kort. Ude på godt 1 meter vand stille-
de et af fårene sig med forbenene oppe på rig-
get, og flere andre fulgte eksemplet. Flåden hæl-

dede betænkeligt. Og da de to mand kravlede op 
i den ene ende af flåden, løb alle fårene hen i 
den modsatte ende og sprang op på rigget. I en 
brøkdel af et sekund tippede flåden rundt. Oluf 
og hans hjælpere nåede med nød og næppe at 
springe af. Ud i det kolde vand. Flåden stod med 
bunden, d.v.s. olietønderne, i vejret, hvilende på 
rigget, og alle fårene var spærret inde nede un-
der vandet. 
 
I en fart fik de to mand flåden loftet så meget, at 
fårene kom fri og kunne jages ind på øen. hvor-
fra de var kommet. For de to "vandmænd" var 
det en kold omgang. De var våde op til armhuler-
ne. Inde på øen hældte de vandet ud af gummi-
støvlerne og løb frem og tilbage for at få lidt var-
me inden tilbageturen. Ude i vandet lå flåden og 
flød med bunden i vejret. Men fårene kom ikke 
hjem den dag. 
 
 Oluf var nu klar over, hvad der var i vejen med 
hans flåde, og i løbet af den følgende sommer 
blev den bygget om. I stedet for at tønderne var 
fastgjort inde under ladet, blev de nu fastgjort 
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langs ladets sider. Dette gav fartøjet en meget 
stor stabilitet, og samtidig stor bæreevne, og 
Oluf havde faktisk også nogle planer om at få en 
lille traktor sejlet over på Tjørneholm, hvor be-
voksningen godt kunne trænge til lidt røgt og 
pleje. Især kommer der en masse tidsler, når der 
i et par år ikke har gået kreaturer. Til at trække 
flåden havde Oluf anskaffet en lille båd med in-
denbords motor. 
 
En vindstille dag i efteråret var flåden færdig og 
skulle anvendes for første gang i sin nye skikkel-
se. Der skulle hentes nogle får på Lindholm. I 
begyndelsen gik det fint. Men kort efter starten 
blæste det op, og det viste sig da, at båden slet 
ikke kunne holde flåden. Det var alene vinden, 
der bestemte, hvor flåden skulle hen. Hvor me-
get end bådmotoren trak, endte ¨såvel flåde som 
motorbåd på stranden i Høvænge. 
 
Siden da er al transport af får til og fra øerne 
sket med en større båd, hvori fårene ligger med 
bundne ben, idet Olufs interesse for at bygge 
specialflåder til denne transport synes fuldstæn-
dig forsvundet. 
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Årsberetning 
for 1984 
 
Krumsøarkivet har i 1984 modtaget 60-70 indle-
veringer, nogle små, andre store. En lille ar-
bejdsgruppe arbejder med registrering og arkive-
ring af materialet. 
 
Pladsproblemet er som ventet blevet akut, men 
heldigvis har arkivet fået stillet til rådighed to 
små værelser i den lærerbolig, som skolen nu 
anvender til undervisningsbrug. I løbet af kort tid 
flytter arkivet til disse nye omgivelser. Vi glæder 
os til denne forbedring af lokaleforholdene. 
 
Arkivet har leveret fotos og andet til årets to lo-
kalhistoriske publikationer: "Nysted - historisk 
set" og "Huse i Vester Ulslev sogn". Samarbej-
det med Nysted lokalhistoriske arkiv er fortsat, 
dels ved udveksling af arkivalier, dels ved den 
fælles lokalhistoriske udstilling i Clausens pak-
hus i forbindelse med Nysteds 575 års købstads-
jubilæum.  
 
Krumsøarkivet har desuden lavet forskellige fo-
toudstillinger i forbindelse med foreningsarrange-
menter, bl.a. generalforsamlingen i Landsfor-
eningen af Landsbysamfund, der foregik i Vester 
og Øster Ulslev forsamlingshuse i november 
måned.  

 
Arkivlederen har deltaget i et kursus i interview-
teknik. To arkivmedarbejdere deltog i efterårs-
mødet i Sammenslutningen af lokalhistoriske 
arkiver i Storstrøms amt. og fire medarbejdere 
deltog i den lokalhistoriske dag i Toreby Forsam-
lingshus i oktober. 
 
Arkivet har anskaffet og fået indbundet alle kirke-
bøger fra de tre sogne, som kan fås i fotokopi, 
d.v.s. kirkebøgerne fra 1815 til 1891. 
 
Arkivets første årsskrift er blevet godt modtaget, 
såvel af pressen som af beboere (nuværende og 
tidligere) i området. Det har givet os mod til at 
udarbejde et nyt årsskrift. der nu er under tryk-
ning. Det vil blive præsenteret på årsmødet i 
næste måned. 
 
Til kontorarbejdet er indkøbt to skrivemaskiner 
og andet nødvendigt kontor-materiel. 
 
Arkivet er optaget på det kommunale budget og 
har desuden modtaget god støtte fra de lokale 
pengeinstitutter. Hertil kommer enkelte mindre - 
men derfor ikke mindre velkomne - gaver fra 
private. 
 
Arkivstyrelsen er i årets løb udvidet med een og 
består nu af: Hans Andersen, Tove Bak, Claus 
Hoffmann, Jørn Ringsing og Lars Topsøe Jen-
sen. 
 
På arkivets vegne: tak for al hjælp, støtte og in-
teresse 
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Livet paa  
Døjlergaard 
Jens Madsen Nymand 

 
Skrevet sidst på Året 1943, da forfatteren 
var 84 år gammel. 

  
Lidt om livet på Døjlergård1) i min barndoms og 
ungdoms dage af det, jeg endnu opbevarer i min 
hukommelse. Det var i årene 1864-70, og der er, 
som man plejer at udtrykke sig, løbet meget 
vand i stranden siden den gang og sket store 
forandringer, også på Døjlergård. 
 
Der indtraf en vigtig begivenhed på gården ved 
krigens afslutning, som jeg endnu tydelig husker, 
skønt jeg den gang ikke var mere end fem år, og 
medens fader var indkaldt til krigstjeneste. 
 
Om natten hørtes en stor bindehund, der i man-
ge år stod lænket ved den nordre ende af stue-
huset, give fuld hals cg samtidig tillige en knagen 
i et højt gærde, der skilte en lille forhave fra ve-
jen. Det tydede på, at det var en person, der ville 
ind. Moder skyndte sig af sengen og løb ud for at 
vække farfader, der lå på den anden side af ste-
gerset, og jeg skjulte mig under dynen i den sto-
re himmelseng. Også den gang var det ufredse 
tider, hvor der taltes meget om tyve og røvere. 
 
Far kommer hjem 
Heldigvis var den person, der om natten krøb 
over havegærdet, hverken røver eller tyv - som 
frygtet - men derimod en kærkommen gæst. 
 
Det var nemlig fader, der kom hjem efter den 
ophørte krig. Han havde som de øvrige husarer 
ikke deltaget i slaget, men kun været brugt som 
ordonnans. Tilsyneladende havde fader ikke lidt 
nogen skade, men det varede dog ikke længe, 
før han begyndte at føle sig ilde tilpas af og til. 
 
Hvad han fejlede, var vanskeligt at afgøre. Ikke 
alle lidelser er så lette at kende som til eksempel 
"røde hunde". I lang tid hed det sig, at det var 
gigt. Influenzaen var endnu ikke kendt. Derfor 
kørte han en tid til Sakskøbing og tog russiske 
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dampbade. Desuagtet tiltog sygdommen ganske 
langsomt, og lægerne antog endelig, at det var 
kræft. 
 
Det var en stor sorg, da fader i 1869 gik bort fra 
moder, fra os tre børn og fra sin gamle fader, 
hvis eneste barn han var. Heldigvis må den øko-
nomiske stilling ikke have været dårlig, idet vi tre 
drenge blev tilsat hver to tusinde rigsdaler i arv, 
skønt der hvilede en stor aftægt på gården til 
farfader. 
 
Otte dage derefter døde moders stedfader, Fre-
derik Andersen Volsing i Karleby. Der må den 
økonomiske situation også have været god, thi 
da gården var solgt, fik hans broder Morten An-
dersen i Musse udbetalt 8 tusind rigsdaler i arv. 
Mormoder lod bygge et hus i Karleby, hvor hun 
levede nogle få år plejet af en tjenestepige. Da 
hun døde, solgtes huset til en, der hed Mads 
Dunk, og moder og moster, gift med N. Madsen i 
Lille Musse har sikkert arvet en god skilling. 
 
Inden fader blev rigtig syg, havde han anskaffet 
en fin fjedervogn mod to faste stole til lystkørsel. 
I denne fine vogn var vi kørende til en større ud-
stilling i Nakskov sammen med Fredrik Volsings. 
Vi kørte hjemmefra klokken 3 morgen. Vognene 
fulgtes ad hele vejen. I Maribo holdt vi stille og 
hørte vægteren synge "Hov, vægter, hov" o.s.v.. 
Det er den eneste gang, jeg har hørt en vægter 
synge sin populære sang. 
 
Døjlergården 
Døjlergården bestod af fire sammenbyggede 
længer. Deraf var den første fornyet, mens fader 
lå syg, men han fik den aldrig at se. De tre andre 
var gamle. Imellem stuehus og stald var et lukket 
portrum, et "agerum". Det var rart at holde og 
spænde for og fra i regnvejr derinde. 
 
I nordre ende af stuehuset var en lille lade, der 
senere brugtes til huggehus. Dernæst var der 
selekammer og karlekammer.  Så kom storstu-
en, mellemstuen og dagligstuen. Alle havde de 
husets bredde. Derefter fulgte stegerset, et lille 
stegers og aftægtsstuen. Midt for stuehuset var 
bygget udskud i gården. I det var en indgang til 
forstuen. Til højre et pigekammer og til venstre 
et kammer, hvori stod en stor håndkværn til ma-
ling af malt og andet. Ud til gården ved enden af 
aftægtsstegerset var et spise- og ølkammer. 

Der holdtes fire heste og et føl eller en plag. De 
var af den gamle ø-race, der nu havde nået stør-
relse af omtrent 10 kvarter. Blandt hestene var 
der en sort vallak, hvis manke enkelte gange om 
natten blev meget kunstigt flettet og indfiltret på 
en bestemt måde. Og det traf, at hesten tillige 
var våd af sved. Det kaldtes for "mareridt". Men 
af hvem det var foretaget, derom taltes der al-
drig. 
 
Besætning 
Af kvæg var der 6 eller 7 køer og et par kalve. 
Kreaturerne passede farfader, indtil han døde. 
Han blandede hø og halm sammen ved rystning. 
Ellers ville køerne ikke æde halmen. Af kraftfo-
der fik de kun en tynd opløsning af grut den før-
ste tid efter kælvningen. Både heste og kvæg 
blev i lang tid vandet i Døjlerne2). Senere grave-
des en brønd og nedsattes en pumpe i hjørnet af 
gården, ved stalden. Så blev vandet pumpet ud 
gennem trærender. Det var en stor behagelig-
hed. Når kvæget skulle på græs eller tages på 
stald om efteråret blev der ved dørtrinet lagt et 
skærende redskab en økse eller en kniv. Om 
sommeren i de varme dage, når køerne stod 
tøjret og bremserne ville lægge sine æg i deres 
skind, blev der travlhed med at indfange de løs-
slupne dyr. De søgte ly ved pilehækkene og i 
kornmarkerne. Disse bremser var en plage, der 
gjorde dyrene rasende. 
 
Det var ikke rart for malkepigen om sommeren, 
når det traf med regn, lyn og torden. Til at bære 
mælken havde hun et åg over skuldrene. Efter 
høsten gik køerne løse. De forsynedes gerne 
med store åg om halsen og bræt for øjnene, at 
de ikke skulle beskadige hegnene. Desuagtet 
skete det ofte, der skulle lappes huller efter dem. 
 
Af får holdtes der otte og en vædder. De gik om 
vinteren i frostvejr mest på rugen og om somme-
ren i brakmarken, indtil de sidst på sommeren 
tøjredes bagefter kvæget. Tøjringen skete ved 
en læderstrop om et forben. Kom de løs, skulle 
de indfanges ved hurtigløb. De måtte da ikke få 
tid at urinere3). Fårene klippedes to gange om 
året, og efter sidste klipning slagtedes lammene. 
Disse måtte ved klipningen ikke få huller i skin-
det, så blev dette mindre godt betalt. Om smer-
ten for dyrene ved klipsårene regnedes der ikke 
så meget. 
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Af svin holdtes kun to. De gik i et hus eller rum, 
temmelig stort, omgivet af et ca. 5/4 alen højt 
stengærde, hvoraf halvdelen var overdækket 
med stænger og halm. Og for at de ikke skulle 
rode brostenene op, fik svinene en ring i trynen. 
Slagtningen skete lidt før jul, medmindre det blev 
tidlig streng vinter, for så måtte slagtningen frem-
skyndes. Ca. tre måneder før indkøbtes gerne to 
smågrise, der skulle slagtes næste jul. 
 
Gæssenes antal var om vinteren fire og en gase. 
De havde i rugetiden plads under bordet i ste-
gerset og var i besiddelse af en særlig evne til at 
kende forskel på et skørt og et par permissioner. 
Så de sidstnævnte i stegerset, til eksempel når 
mandfolkene om aftenen skulle hjælpe ved stav-
kærnen, skræppede gæssene op af fuld hals. I 
den tid der rugedes, var herren - gasen - ikke til 
at spøge med. Den overfaldt mig flere gange, 
bed sig fast i min trøje og baskede mig med vin-
gerne, så jeg var øm i lårene flere dage. Men jeg 
lærte snart at tage den om halsen. Så var den 
skikkelig. 
 
Også vædderen var jeg oppe at slås med et par 
gange. Jeg skulle genne fårene fra kartoffelku-
len, og pludselig blev Peer stående med front 
med mig. Da jeg nærmede mig, sprang han mod 
mig og bukkede mig ud. Jeg forsøgte at rejse 
mig, men fik atter et stød. Jeg forstod, jeg skulle 
ligge stille, og efter en kort betragtning vendte 
han sig og gik med fårene. En anden gang, hvor 
Peer atter stillede an til at bukke mig, smed jeg 
mig fladt ned på jorden, og han gjorde mig ikke 
noget. 
 
På hønsene kender jeg ikke antallet, men jeg 
husker, de skulle "findes ud", og før de aflevere-
de det eventuelle følte æg, slap de ikke ud af 
stien. 
 
Arbejdet på gården 
Af maskiner var der, da fader døde, kun en nylig 
indkøbt hakkelsesmaskine. Jeg husker, tærsker-
ne glædede sig meget over den. Hidtil måtte de 
skære hakkelsen på skærekiste. Hakkelsen blev 
nu finere og sparede hestene for tygning. Hak-
kelsen blev skåret af pundtærskerne om morge-
nen, før de gik ind til davren. Denne bestod re-
gelmæssig af kogt salt sild og mælkegrød. Sil-
den serveredes på træbrikker, en til hver. Den 
pilledes og lodsedes til munden med fingrene. 

Mælkegrøden serveredes i en bøtte, hvoraf 5 a 6 
personer fiskede med hver sin ske. Disse var af 
træ. Hver havde sin og rengjorde den selv ved 
slik og eventuel afpudsning på trøjeærmet. 
Pundtærskerne gik derefter på loen. Nu var der 
fyret tilstrækkelig til den første tørn. Det var kar-
len og en husmand, der tærskede kornet. Beta-
lingen var kosten og hver attende tønde. De skif-
tedes til at. tærske rug og byg. Havren blev ikke 
tærsket. Hvede dyrkedes ikke, og ærterne blev 
tærsket straks efter høsten på dagløn af fire 
mand, to og to sammen. Med mellemrum, når 
der var tærsket en passende stor dynge, måltes 
der op. 
 
Rensningen skete ved kastning af kornet med 
lille håndskuffe på langs af loen. Kornet fløj da 
ved sin større vægt fra avnerne, og af og til feje-
des tillige kornet med en flad riskost på en lang 
stage. Derefter kom kornet en gang gennem en 
blæsemaskine. Kastemaskinen anskaffedes 
først i 1872 af stedfader. Den hentedes i Glos-
lunde. Den rensede kornet meget hurtigere og 
tillige bedre. 
 
Byggen kørnedes ved at øse det sammen i en 
stor bunke midt på loen og ride rundt med to 
heste. Den ridetur var jeg ikke glad for, thi for-
uden at holde hestene i korndyngen skulle man 
tillige se efter, om de mulig skulle løfte halen. Så 
gjaldt det om at råbe gevalt, så der kunne holdes 
en skuffe4) under til pærerne. 
 
Kornet blev transporteret til byen på lundstik-
vogn5). På en sådan vogn kunne der ikke køres 
store læs, så der måtte oftest to vogne af sted. 
Vejene var om vinteren meget besværlige at 
passere. Når der var lagt skærver på, enten plet-
vis eller i lag, blev der på vejen stillet bukke. Det 
var tykke stænger, der i den ene ende var forsy-
net med et ben til hver side. Disse bukke blev 
med korte mellemrum stillet således, at de kø-
rende uafladelig måtte dreje ud og ind. Ramtes 
en buk, fik vognen et farligt bump. Det var dati-
dens måde at tromle veje på. De havde ikke 
skikket sig godt til de nu brugelige kakkelovnsbi-
ler6). 
 
Skulle de ud på en så vigtig køretur som til køb-
staden med korn, var det af betydning, at den 
første person, der mødtes på vejen, ikke var en 
gammel kvinde, thi det gav uheld. Også til rid-
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dernes dystløb7) og til jagernes klapjagter regne-
des med disse ulykkelige møder. I gamle histo-
riebøger fortaltes, at når en af selskabet resolut 
gav kvinden et regulært smækkys, så var faren 
afværget. Denne metode tror jeg dog ikke, farfa-
der regnede med, men derimod brugte han ved 
sådanne møder at holde stille og tale med kvin-
den. 
 
Jeg hørte, farfader fortalte til naboen Peer Jul, at 
den gang, hans sorte hoppe pludselig styrtede 
død om på vejen fra Nysted, da var Galop-Stine, 
en gammel kone fra fattighuset, kommet forbi 
ham ved udkørslen, uden at han så hende, før 
han var forbi. Engang var jeg med, da vi skulle i 
skoven. Da var Donner-Andorte sluppet forbi, 
uden at farfader så hende. Da gik et vognhjul itu, 
så vi måtte læsse om til en anden vogn. Dødsfal-
det, da hesten pludselig styrtede under kørselen 
hjemefter fra Nysted, var et slemt tab. Det var 
den bedste hest, og den var ikke forsikret. 
 
Var kornet tærsket, var der gerne lidt arbejde 
med det fra skovene hentede brænde. Derefter 
blev der taget fat på at styne pilene og flette ny 
gærder. Hver femte år skulle hegnet fornys. Der 
var 6 marker og skifter, og de var alle omgivet af 
kronepile og diger med gærder. Hvert år blev 
almindeligt to à tre hegn fornyede. Det gav me-
get arbejde.  Først blev toppene hugget af pile-
ne, og risene lagt til rette med den afhuggede 
ende ca. en alen fra diget. Derefter blev de stør-
ste grene afkvistede, overhuggede og mulig 
flækkede samt spidsede til stavre. 
 
Derefter oprensedes grøften, og diget udbedre-
des. Stavrene blev sat og slået ned i jorden med 
en vinkelformet kølle, hvorefter risene flettedes 
mellem stavrene. De mindste ris brugtes forne-
den og større opefter, almindelig fire eller fem 
rækker, og til slut påsattes bindgærdet af de 
længste og afkvistede ris, og det flettedes på i 
modsat retning af de andre, og ved rigtigt udvalg 
efter tykkelse kunne stavrene tvinges til at danne 
lige linje, hvad der så godt ud. Ud mod en vej 
eller ind til naboen vendtes enderne af risene 
indefter ligesom de flækkede sider af stavrene. 
 
Folk på egnen 
En dag, da farfader og jeg gik på Køllevejen for 
at besigtige nyt opført gærde, mødte vi en halv-
gammel sortskægget herre i diplomatfrakke8) og 

høj hat. Herren lettede cylinderen cg hilste. Far-
fader sagde: "Er du nu sluppet fri igen?" vendte 
sig og gik fra ham uden at sige farvel. Den af-
sked fandt jeg selvfølgelig forunderlig og spurg-
te, hvem han var. "Det var sorte Hans Jacob," 
svarede farfader, "han er lige kommet hjem fra 
tugthuset. Han er en stor tyveknægt. Han er i 
fattighuset for tiden, men han stjæler nok snart 
igen, eller også bliver han sendt ud på arbejds-
anstalten i Sakskøbing, for han vil intet bestille". 
Det varede heller ikke lange, før Hans Jacob 
atter stjal og blev fængslet, og det var jeg glad 
for, thi jeg kom ofte i fattighuset cg var ræd for at 
møde ham. 
 
Jeg har nemlig, medens fader levede, tilbragt 
mange timer i fattighuset i stue sammen med 
Rasmus Lire, Berbo og Donner-Andorte. Ras-
mus var skomager, men af mangel på rigtig sa-
delmager i Øster Ulslev levede han væsentlig af 
at lappe seletøj, og når jeg blev sendt op med 
seletøj, skulle jeg vente og fa det med tilbage. 
Rasmus var en meget lille, halvgammel mand 
med begge ben krogede i Knæene, så han kun 
lige kunne kravle ned i sengen og op på skamlen 
ved vinduet ud mod kirkegården. Han havde i 
mange år ikke været ude af stuen. Hans eneste 
glæde var begravelserne ved at se det festklæd-
te publikum. Desuagtet sang han hele dagen, 
medens han syede, og var i et sjældent godt 
humør. Hans kone, Berte, var også lille og kunne 
ikke gå oprejst, men kun kravle ved krykker. Hun 
var også altid glad. Værelset delte de med Don-
ner-Andorte. Hun var ofte fuld. På sine tiggerture 
bad hun gerne om en snaps "mod hovedpine". I 
stuen havde de kogekakkelovn. 
 
Det var sørgelige forhold, de levede under i et 
sådant fattighus. Der var vist kun et fælles køk-
ken i hele huset, og der var gerne flere børn. 
 
Markerne 
Om foråret pløjedes jorden ikke. Der brugtes en 
stor svenskharve, som forspændtes med tre he-
ste. Efter at fader var bleven rigtig syg, tog farfa-
der atter fat på såsækken, og det fortsatte han 
med, til moder blev gift igen. Den ny kløvermark 
blev almindelig slået og bjerget til vinterfodring. 
Kløveren blev slået med le, og til kornet sattes 
en såkaldt rede på leen, for at kornet kunne læg-
ges pænt på skar, så det let kunne kæres sam-
men til neg. I høsten måtte alle byens folk, både 
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mænd og kvinder, hjælpe til. Svende og lærlinge 
tingedes længe forud. De fik i reglen bestemt løn 
for hele høsten, enten den varede kort eller læn-
ge. I regnvejr lavedes halmbånd. 
 
Der dyrkedes ca. to skæpper land med hør. Den 
blev rusket med hånden og bunden i små knip-
per, der tærskedes ved at rives på en hegle. 
Derefter lå den en bestemt tid i vand, blev atter 
bredt til tørring og derefter braget. Til dette arbej-
de samledes 6 a 8 voksne mennesker og lige så 
mange brager. Der blev gravet en grav, ca. 3 à 4 
alen lang, en alen dyb og en alen bred. I denne 
grav brændte en ild, og en alen over graven lag-
des nogle stænger på langs. Herpå bredtes hør-
ren, og en mand passede på, den fik tilpas var-
me til bragning. Derefter blev hørren skættet og 
heglet af hørsvingere på medbragt maskine, der 
blev trukket af to mand. Endelig var den færdig 
til at behandles på rokken af kvinderne om vin-
teraftenerne, hvor disse altid var i virksomhed, 
medens mandfolkene sov på bænkene, undta-
gen når der skulle kærnes, rives fjer, plukkes 
humle eller lignende arbejder forefandtes. 
 
Slagtning 
Når gæssene om efteråret havde fortæret, hvad 
der fandtes på stubbene, blev de indsatte til fed-
ning. I haven tæt op til bindehunden byggedes 
en sti af stokke nedrammede i jorden, så gæsse-
ne netop kunne få hovederne ud mellem dem, 
Der lagdes loft af stænger og halm. Her stod 
gæssene i fire uger og åd havre efter behag. 
Dagen før slagtningen blev de gennet ud i døjler-
ne til rensning. Ved den dybde, de sank i vandet, 
bestemtes, om de var godt eller dårligt fedede. 
 
Slagtningen begyndte næste morgen kl. fire. En 
kvinde tog gåsen mellem knæene, fattede om 
næbet, bøjede halsen og stak den med en spids 
kniv i nakken. Blodet løb ned i en spand, og efter 
afblødningen blev såret brændt, for at dråber af 
blod ikke skulle grise fjerene til. Omkring et kar 
sad det øvrige mandskab og plukkede fjerene af 
kroppene. 
 
Lammene slagtedes ved stik i halsen og grisene 
ved stik i hjertet, men hertil benyttedes en fag-
lært mand, der også skoldede og skrabede gri-
sen samt parterede den, når den var kold. 
Gåse- og lammeslagtningerne skete noget tidlig, 
før juletravlheden begyndte. Svineslagtningen 

opsattes længst muligt. Den skete derfor oftest i 
den travleste tid. 
 
Jeg husker, storpigen, der malede sennep med 
en kugle i et fad, klagede over, at det bed i øjne-
ne, og lillepigen, der ordnede peberen til sylten, 
klagede over den megen nyisen. 
 
Megen tid tog det også at forsyne de mange, der 
mødte og "i Guds navn" bad om lidt til julehøjti-
den. Tiggere kom af og til hele året. Efter få-
reklipningen mødte de med uldposen, og den 
øvrige tid var det mælk, de ønskede, og her var 
det ikke alene fattigfolk. Men alle, som ikke var 
forsynet med jord, følte det rimeligt at søge der-
hen, hvor mælken kunne fås. Lignende plage var 
det med brændekørselen om vinteren. De, som 
ikke var velsignet med køretøj, generede sig ikke 
for at bede om at få kørt et læs brænde, og det 
kunne for en enkelt gård ofte blive til mange læs 
vinteren igennem. 
 
Senere, da tærskemaskinen anskaffedes, var 
hestene ofte ikke disponible til brændekørsel for 
husmændene, når de ønskede det, og kørselen 
skulle helst ske en bestemt dag af hensyn til det 
traditionelle skovegilde om aftenen. I flere skove 
kunne der ikke køres undtagen ved frostvejr. 
 
Bygningernes konstruktion 
Bygninger opførtes af egetømmer til fodstykke, 
lagt på en grund af kampesten, og egetræs stol-
per og løsholter, medens remmen var af fyr lige-
som sparrer9) og tværbjælker. Til brug ved tag 
anskaffedes lange kæppe af hassel og vidjer, 
som var årsskud af sejpil. Efter et lag af halm på 
lægterne lagdes en kæp, og der bandtes ved en 
vidje stukket ind omkring lægten. Indvendig sad 
en dreng, der bøjede den af tækkeren udefra 
indstukne vidje og stak enden tilbage igen ved 
den modsatte side af lægten. Enderne snoedes 
sammen over kæppen af tækkeren. Vi brugte en 
tækkemand, der kaldtes Tykke Klaus på grund 
af sin tykkelse. Han boede på Vulvejen nabo til 
Rumpe-Nix10). Klaus ville gerne have snaps, 
men helst i selskab, og det fortaltes, at han der-
for i hjemmet brugte at skænke to snapse, sætte 
et spejl foran sig og sige: "Skål Klaus!" 
 
Til mure i den østre længe brugtes brændte sten 
til de ydre vægge og ubrændte til de indvendige. 
I det nedrevne hus var der klinede vægge på 
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flettede kæppe eller ris. Til rygning af tagene 
brugtes tang, der hentedes ved stranden efter 
pålandsvind. Der hentedes ligeledes sand til at 
strø på gulvet i stuerne. Det opkørtes under lav-
vande og lagdes i bunke til tørring, hvori navne-
bræt blev anbragt for at undgå fejltagelse ved 
afhentning. Det var dejligt hvidt sand, en pryd på 
gulvene. 
 
Mergling og gødskning 
Nogle år før fader døde, var den sidste mark 
merglet. Jeg husker, to brune heste, der i flere år 
havde trukket mergelkasserne, solgtes. Gødning 
kørtes kun ud en gang om året, nemlig om som-
meren ved såkaldt "møg-gilde", hvor to gårde 
hjalp hinanden. Vi lagde sammen med Jørgen 
Friis. De mødte hos os en bestemt dag med en 
vogn, en bryder og en kusk. Af brydere til at læs-
se på var der fem. De brugte svære hjemmela-
vede trægrebe, der trådtes ned med træskoene. 
Enkelte havde på spidserne af alle tre horn 
påslået en lille jernspids. Det lettede nedtrædnin-
gen.  
 
Den dag serveredes rigelig med snapse og gam-
meltøl. Møddingskrabere, der omtaltes brugt i 
forskellige egne, har jeg aldrig kendt til hjemme. 
Når bryderne vandrede hjem om aftenen efter 
sådant gilde, var de som regel i godt humør, og 
enkelte sang gamle viser fra soldatertiden. 
 
Dagligdag og fest 
Mellem Peer Juls og os var der bygget et lille 
hus, der brugtes til fremstilling af malt. Det kald-
tes en kølne11), og ovnen, hvori der fyredes, 
kaldtes grisen. Jeg ville gerne med storepigen 
derhen, når hun om aftenen skulle fyre og røre i 
bygget, men jeg var ræd, når hun krøb ind i gri-
sen, hvis ikke krogen var sat på døren. 
 
Inden sengetid blev der set efter, om alle døre 
var haspede indvendig ligesom portlågen. Ved 
begge loer var der lemme ud til haven. Også 
disse eftersås. Jeg erindrer dog ikke mere end et 
tyveri på gården. Men det var også temmelig 
stort og udført med frækhed. I forhaven uden for 
døren til stegerset, nabo til dagligstuen, hvor 
fader og moder sov, var der stillet et kar, hvor 
tøjet til vask næste dag var lagt i blød. Om mor-
genen var tøjet borte. Sengene i dagligstuen 
stod modsat vinduerne, men det forundrede alli-
gevel, de intet hørte ligeså lidt som bindehunden 

eller farfader. Tyveriet meldtes til sognefogden, 
og han var ude at se på den nedtravede jord ved 
gærdet. Dermed henlagdes sagen. Næste gang 
er karret formodentlig stillet ud i gården. Erfaring 
gør klog, men sjælden rig. 
 
Til julen var der megen travlhed, både for kvind-
folk og for mandfolk. Der skulle skæres hakkelse 
til flere dage. Det var et arbejde, der tog tid, 
mens de skar med kiste. Staldene blev særlig 
fint rensede, og kreaturerne løsnedes ud på 
møddingen så længe. 
 
I juledagene så vel som dagene mellem jul og 
nytår var der meget komsammen til gilder og 
selskaber. Fra jul og til helligtrekonger modtoges 
besøg af de trekonger. Det var drenge fra Ny-
sted, der af politiet havde fået tilladelse til på 
denne nåde at tjene en skilling eller fødevarer. 
Drengene fulgtes tre og tre, var udklædte og 
forsynede med to kæppe. Når de kom inden for 
døren, vandrede de rundt på gulvet, klappede 
med kæppene og sang visen "Vi ere de hellige 
Trekonger" o.s.v. . Det var noget, der glædede 
børn, besøget af disse knægte. 
 
I julehøjtiden var der flere sjældne og mærkelige 
sæder og skikke, hvis betydning ingen kendte, 
og som fortaber sig i fortidens mørke og mystik, 
men vedvarende blev de overholdt som arv, der 
ikke måtte gå af minde og fortabes, hvis man da 
ikke ville udsætte sig for forstyrrelse af forfædre-
nes ånder. 
 
I Øster Ulslev var der af flere gårdmandsfamilier 
dannet en forening, som årlig afholdt julebal efter 
bestemte regler både med hensyn til ydelse og 
nydelse. Ballet holdtes på omgang efter lodtræk-
ning. Da moder blev gift igen, søgte de om at 
komme med, og det skete også. 
 
Fastelavns mandag red karlene fastelavn og 
slog katten af tønden. Jeg overværede forlystel-
sen en gang i Karleby. Jeg ventede spændt på 
at se katten springe ud, da tønden var ved at 
smadres. Men så blev det fortalt, de havde glemt 
at sætte kat i tønden. Bagefter red de rundt i 
gårdene med musik og sang og fik en drink. 
 
Nytårsaften og -dag gik karlene omkring og skød 
nytår ind. Da var gerne flere samlede, så det lød 
som en hel kanonade. Drengene slog potter på 
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dørene eller mødte med rumlepotter, hvortil 
brugtes urinblæren fra svineslagtningen. 
 
Midsommeraften samledes ungdommen til dans 
om det pyntede midsommertræ, der stod ved 
gadekæret, og bagefter lavedes mange kunster 
med at bytte folks forskellige sager. 
 
Til jul skulle plovene gerne være bragt hjem fra 
marken, for at Jerusalems skomager ikke kan til 
at hvile sig på dem, thi det gav uheld, fortaltes 
der. 
 
Forandringer og forbedringer 
Da moder blev gift igen, skete der store foran-
dringer på Døjlergård. Der byggedes meget, an-
skaffedes tærskemaskine og mølle. Stedfader 
medbragte money12), så der var råd til bekost-
ning. En halvgammel ungkarl ved navn Clem-
mensen stod på gården og lavede maskinen og 
møllen, og der byggedes et udskud på østre 
længe til hesteomgang. Denne maskinbygger 
var husmændene meget forbitrede på. De sag-
de, han tog arbejdet og dermed brødet fra dem.  
 
Clemmensen var glad ved at studere i Holm-
blads Læsebog13) ligesom moder. Rok og garn-
vinde brugtes herefter ikke meget. De lange afte-
ner tilbragtes herefter ved et slag kort, for det 
meste noget, der kaldtes Scherwinzel. Kortspil 
blev mere og mere almindeligt, så børn kendte 
kortene længe før bogstaverne. Jeg husker ved 
en lejlighed, en ældre dreng fulgte en yngre bro-
der til skole. Da læreren spurgte, om han kendte 
bogstaverne, svarede den ældre: "Ork nej, han 
kender ikke en gang kortene". "Det er da så me-
get dårligt" svarede læreren, og så blev jeg sat til 
at vise ham bogstaverne på de store tabeller. 
 
Stedfader tog straks fat på rydning af pilene om-
kring markerne, sløjfede voldene og omdelte 
skifterne, samt rettede agrene til bestemt lige 
størrelse. Han havde som dragon færdedes på 
Sjælland og der set, at hegnene godt kunne und-
væres, fortalte han. Det gav en del arbejde til 
erstatning for pundtærskerne. Pilene var vanske-
lige at få skilt ad til brændsel, og det varmede 
ikke mere end det halve af brænde fra skoven.  
Farfader rystede på hovedet ved at se, pilene, 
som han i sin tid havde plantet, nu blev ryddede, 
og sagde:  "Ny mand ny skikke". Thi der på eg-
nen var endnu ikke andre begyndt på at slette 

skellene. Fader var den første til dette revolutio-
nerende arbejde. I brakmarken udførtes om 
sommeren et større jordarbejde med at tage et 
spadestik af forpløjningen og køre ud på mar-
ken. Derved kom mergelkasserne atter i brug.  
 
Den søndre længe ombyggedes, og her indrette-
des en lo, en lille lade, en stor vognport, et pige-
kammer og en rullestue. Vognporten var rumme-
lig og beregnet til brug som dansesalon ved 
eventuelle gilder. Ved et afholdt dansegilde var 
der lagt bræddegulv på en lo, men det var om-
stændeligt. Nord for gården byggedes et hus til 
huggehus, w.c., som hidtil ikke fandtes på går-
den, en svinestald, et materialskur og tørvehus. 
Nu var der af stedfaders moder købt tørvemose i 
Karleby. Nord for gården, men nærmere vejen 
havde hidtil været et tørve- og materialhus med 
vægge af flettede rispinde. Det indvendige af 
staldhuset blev fornyet, og stalden omforandret, 
så der blev plads til både flere heste og mere 
kvæg. Får og gæs holdtes ikke mere. De var ude 
af kurs. 
 
Maskinbygger Clemmensen var atter mødt på 
gården og deltog i regelmæssig Scherwinzelspil 
om aftenen. Denne gang skulle han lave en rul-
le. Arbejdet med denne trak så længe ud, at fa-
der og moder, trods det gemytlige aftenselskab, 
blev betænkelige og ængstedes for, at rullen 
blev for kostbar, men da Clemmensen endelig 
opgav prisen med de ord: "Rullen er betalt med 
den gode pleje, jeg har nydt her i den lange tid!", 
blev de atter tilfredse og har da mest sandsynligt 
taget et ekstra slag kort. 
 
Da jeg blev lidt ældre 
Da jeg havde fået stedfader, måtte jeg udfylde 
pladsen som førstemand fra den nederste ende. 
Jeg måtte om morgenen hjælpe karlen med at 
skære hakkelse og derefter rense i begge stalde, 
mens karlen striglede, før jeg gik i skole. Det, 
som jeg var mest ked af, var pålægget om - 
sammen med en af pigerne - at blive oppe til de 
kom hjem, når de var kørende i byen, for at hjæl-
pe med at spænde fra. Og det skete ofte. De 
skulle om ikke andre steder så til Karleby og 
hente et eller andet. Karen P. Nielsen14) var godt 
forsynet med alt muligt brugbart. Senere, da vi 
fik den fra Frankrig indkøbte hingst, skulle jeg 
gerne med på køreturene for at føre tilsyn med 
hingsten under indstaldning på fremmede ste-
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der, og jeg måtte derfor opholde mig ved siden 
af hingsten i stalden, og med den kørtes meget 
ud. Det gjaldt om, at folk fik den at se, sagde 
også moder, og hun var også selv meget for at 
komme ud. Det var en dejlig kørehest, en ud-
mærket traver, men det blev dog til for meget 
med kørselen, så hingsten blev flyttet til Slem-
minge. 
 
Jeg husker et morsomt tilfælde, der indtraf under 
bedækningen. Denne skete op til vejen nord for 
gården. Medens hingsten sad på ryggen af hop-
pen, kom et læs damer fra Kærstrup kørende 
forbi. Kørselen nedsattes pludselig til skridtgang, 
formentlig for bedre at kunne se denne sjældne 
forestilling, men da hingsten tilfældig stiger ned 
med sit sædvanlige skrig, netop som selskabet 
er lige ud for, lyder der også et skrig fra damer-
ne, og kusken sætter i skarpt trav. En Slesviger, 
vi havde til karl, der hjalp fader med at føre hing-
sten, fordi den altid var så ivrig, sagde: "Det syn 
kunne de alligevel it tåll". Manden, der var med 
hoppen, påstod, at en dame besvimede og faldt 
ned fra sit sæde, og det syntes jeg med. Fremti-
dig valgtes springpladsen bag gården, skønt 
karlen påstod, de næste gang nok skulle køre 
rask forbi. Damerne fra Kærstrup kørte ofte ned 
til Hedevigslund15)  til skovriderens og til stran-
den. 
 
Farfar 
I det nye stuehus fik farfader en dejlig stue med 
vindue til vejen. Så længe han levede spiste fol-
kene i køkkenet. Jeg tilbragte mange timer hos 
farfader. Han var god til at fortælle om sine ople-
velser hvoraf jeg endnu husker en del. Når han 
tændte sin pibe, priste han ofte opfindelsens af 
tændstikkerne. Førhen, når de om natten skulle 
have lys for at se, hvad klokken var, eller andet 
vigtigt, skulle de ud i køkkenet, hvor der regel-
mæssigt skjultes gløder under asken i et hul i 
arnen. Var gløderne gået ud, skulle der slås ild 
med fyrtøjet, der bestod af en flintesten, hvorpå 
sloges med stål, og til at fange gnisten brugtes 
nogle lange pinde med svovl i enderne. Var dis-
se fugtige, måtte de til naboen og låne ildgløder i 
en træsko. Denne måtte ikke tigges eller gives 
bort, thi dermed gaves også  lykken bort. 
 
Farfader fortalte om den dårlige tilstand gården 
var i, da han overtog den. De første år måtte han 
låne sædkorn hos herremanden til store renter. 

Og hvorledes han måtte arbejde om natten i den 
travle tid, når de ikke sjældent arbejdede på hov-
gården fire dage om ugen. Men han var en høj 
og kraftig mand med godt helbred. Han fejlede 
aldrig noget før tre dage, før han døde. Han for-
talte også en del an strid og splid med herre-
manden og hans ladefoged. Det var mest ved 
reparation af bygningerne. Når fæsterne skulle 
hente materialerne længere borte, så klagede 
bønderne til amtet, 
 
Dengang fader efterfulgte Clausen, Luisehøj, 
som formand for sognerådet, kom Clausen en 
dag over med sognets sager. Farfader gik da ind 
og spurgte til Clausens fader og spurgte, om det 
passede, han var blevet blind. Dette bekræftede 
Clausen og tilføjede, at derfor takkede han Vor-
herre, thi ellers havde hans fader aldrig fundet 
Jesus. "Så er De faneme en kærlig søn, når det 
kan glæde, at Deres fader har mistet synet!" Da 
udbrød Clausen: "De kommer i helvede, Hans 

Udsnit af et kort over Øster Ulslev og Godsted sogne fra, 
C.K. Tegners lith. Inst. Kortet, der er uden årstal, er udført 
efter matrikulens minorerede kort og viser sikkert situatio-
nen i tiden omkring udskiftningen i 1825. Man ser tydeligt 
den "Fælles vanding" på matrikel nr. 19 i de to vandhuller, 
der benævnes "Døjlerne". 
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Godsted Kirke 
Jeff Beck 
 

Skrevet på grundlag af manuskriptet til et 
foredrag holdt i kirken den 2. november 
1976. 

 
Kirken i Godsted er en af de mange landsbykir-
ker, der blev bygget i 1200- og 1300-tallet. Vi 
ved ikke meget om dens første tid, men vi ved 
dog, at der i Godsted blev grundlagt en bispe-
borg ved navn Ålevad. Vi kan endnu se rester af 
denne borg bag den nuværende Ålevadsgård, 
og der er ingen tvivl om, at det har været en stor 
historie med voldgrave og vindebro. Borgen blev 
oprindelig bygget i træ, men efter en voldsom 
brand blev den genopbygget i munkesten, og 
den virkede i mange år som biskoppens, hoved-
sæde, når han var her på Lolland.   
 
Borgen har fungeret som en fremskudt forpost i 
de urolige tider omkring 1200-tallet, og hvor 
fremskudt den har været, får vi et indtryk af ved 
at studere den imponerende vejspærring, der på 
denne tid blev bygget på det smalle sted mellem 
Røgbølle sø og Hejrede sø. Man har åbenbart 
erkendt, at borgen kunne falde, og så har man 
søgt at sikre sit tilbagetog nordover ved denne 
vejspærring, som vi den dag i dag kan finde re-
ster af derude. 
 
Et andet interessant fund her i Godsted i år 1961 
peger også tilbage til denne periode. Det var mig 
bekendt Verner Clausen på Ugleholm, der under 
en pløjning opdagede nogle store munkesten på 
sin mark nordvest for gården. En nærmere un-
dersøgelse viste, at det foruden almindelige 
brændte munkesten også drejede sig om sten af 
en usædvanlig stor størrelse. Disse store sten 
viste sig at stamme fra en gammel teglstensovn.  
 
De fundne munkesten havde samme mål som 
stenene, der er anvendt til bygning af hele God-
sted Kirke, så der er med dette fund en begrun-
det formodning om, at der har ligget en middelal-
derlig teglovn nordvest for det nuværende Ugle-
holm, og at der fra denne teglovn er produceret 
sten, ikke alene til Godsted Kirke, men også til 
borgen Ålevad. 

Jørgen Jensen!", men farfader gik ud af stuen, 
og Clausen fortsatte sin fordømmelsestale til 
fader, moder og mig, der netop var hjemme på 
ferie. Farfader døde 78 år gammel i 1882, vist-
nok en af egnens sidste hovbønder. 
 
NOTER (ved Hans Andersen) 
Jens Madsen Nymand blev født på Døjlergård den 24. 
marts 1859 som søn af gårdmand Mads Hansen og hustru 
Karen Marie Rasmusdatter. Faderen døde i 1869. og to år 
senere giftede moderen sig med Niels Petersen fra Karle-
by. Der var tre børn i det første ægteskab, hvoraf Jens var 
den ældste, og ligeledes tre børn i moderens ægteskab 
med Niels Petersen, 
 
Jens var nogle År ved landbruget og gav sig så til at stude-
re til dyrlæge og tog eksamen i 1886. Han virkede derefter 
som praktiserende dyrlæge flere steder i landet i over 50 
år. Han var en meget dygtig dyrlæge og en virksom mand 
igennem hele sit lange liv. Han havde mange interesser, 
var en habil skakspiller, læste meget og skrev en del. 
Hans erindringer fra sin tid som praktiserende dyrlæge er 
udgivet i uddrag i Dansk Veterinærhistorisk Årbog 1950. 
Ovenstående (let redigerede) beretning har derimod ikke 
været offentliggjort før. 
 
 

Noter 
1) nu Høvængevej l. 
2) Ordet er formentlig beslægtet med et gammelt dansk 
 ord døl, der betyder en lille dal. 
3) Et får står altid stille, mens det urinerer. Det gælder 
 derfor om at være i nærheden, så fåret kan fanges, før 
 det er færdigt. 
4) Træskovl. 
5) Vogn med træaksler. Igennem et hul i træakslen er der 
 stukket en træpind (en lunte) for at forhindre, at hjulet 
 løber af. 
6) Under den tyske besættelse anvendtes gasgenerator
 biler. Drivkraften var træ eller trækul. Der fyredes i en 
 stor cylindrisk beholder monteret på siden af ladet. 
 Deraf navnet. 
7) Fastelavnsridning? 
6) En diplomat var et sæt tøj, gerne af mørkt stof, som an
 vendtes som festdragt for mænd i sidste halvdel af 
 forrige århundrede og begyndelsen af dette. Jakken 
 gik omtrent til knæene og var skåret lige af hele vejen 
 rundt. 
9) Spær. 
10) Lokaliteten kender jeg ikke - så lidt som den nævnte 
 person. 
11) I en kølle blev byggen omdannet til malt til øl fremstil
 ling. "Kølne" er en dialektform. 
12) Penge (engelsk). 
13) De fleste spillekort dengang var fremstillet af firmaet 
 Holmblad. "At blade i Holmblads salmebog" eller 
 "studere i Holmblads læsebog" var almindelige eufemi
 stiske udtryk for at spille kort. 
14) Stedfaderens mor. 
15) nu: Høvængegård. 
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Desværre har Nationalmuseet endnu ikke foreta-
get de nødvendige undersøgelser af dette fund, 
så indtil det sker, må vi nøjes med formodninger-
ne. Det kan dog nævnes, at der på Stiftmuseet i 
Maribo findes en munkesten med nogle kors og 
Ave Maria'er, der er fundet på højen, hvor bor-
gen Ålevad har ligget, og det kunne være spæn-
dende at få konstateret om denne sten stammer 
fra teglovnen ved Ugleholm. 
 
Men skal vi holde os til realiteterne, så ved vi 
altså, at der her i Godsted lå en borg ved navn 
Ålevad, og at bispen holdt til her. Vi ved også, at 
bispen i Lübeck omkring 1164 til ca. 1172 hed 
Conrad, og at samme hr. Conrad infiltrerede en 
hel del på Lolland og Falster. Det fremgår bl.a. af 
en relief-sten fra Sønder Kirkeby kirke, hvor den-
ne Conrad findes med navns nævnelse. Natio-
nalmuseet har dateret denne sten til tiden om-
kring 1160, hvilket passer meget godt ind i andre 
oplysninger om samme biskop Conrad.  
 
Grunden til, at han for Godsted Kirke er så inte-
ressant, er den, at der på denne kirkes østgavl, 
altså østgavlen på koret, kravler en dobbelt kryd-
sende buefrise op langs skråsiderne, og denne 
udsmykning er Godsted Kirke den eneste, der 
har i hele Danmark. Men ligeså enestående mo-
tivet altså er her i landet, ligeså almindeligt er det 
ovre på den anden side af Østersøen, især om-
kring Lübeck og på det store kloster Jerichow, 
der ligger ved Elben i Neumark Brandenburg. Vi 
ved også, at hr. Conrad oprindelig var præmon-
stratenser fra netop dette kloster, og grunden til 
hans store interesse for landsdelene her nord for 
Femernbæltet var sikkert hertug Henrik Løve, 
der herskede på den anden side af bæltet. Ikke 
mindst mod sine præster og biskopper var han 
en temmelig barsk herre, for ville de ikke, som 
han ville, trak han deres brødkurv op, så de dår-
ligt kunne nå den, eller helt uden for deres ræk-
kevidde, som en skribent har skildret det. 
 
Det er temmelig sikkert, at Conrad enten har 
bygget kirken i Sønder Kirkeby, eller i hvert fald 
givet store gaver til dens bygning, for ellers ville 
han ikke være afbildet på det føromtalte relief. 
Det er på denne baggrund nærliggende at anta-
ge, at han også har haft en finger med i spillet 
med hensyn til Godsted Kirke, dels fordi den var 
bispeborgens kirke, og dels på grund af den før-
omtalte frise på korets gavl, som efter al sand-

synlighed kommer fra det samme kloster, som 
han selv var udgået fra.   
 

Bygningen 
Det er som sagt ikke meget, vi ved om Godsted 
kirkes oprindelse. Selv det store værk "Dan-
marks Kirker", der er udgivet af Nationalmuseet, 
og hvorfra de fleste oplysninger til denne artikel 
er hentet, er temmelig kortfattet. Der står kort og 
godt, at kirken før reformationen var en selv-
stændig sognekirke. Om ejerforholdet i middelal-
deren vides kun, at bispestolen havde kaldsret-
ten, d.v.s. kunne bestemme, hvem der skulle 
være præst ved kirken. Det sætter man i forbin-
delse med, at der ved kirken lå en biskoppelig 
hovedgård, oprindelig kaldet Ålevad, bygget som 
borg, senere, da borgen var ødelagt, blev hoved-
gården flyttet og genopbygget under navnet Bi-
spensø, og det svarer til det nuværende Ulriks-
dal.  
 
Følger vi den nærmere beskrivelse af kirken i 
dette værk, fremgår det, at kirken er bygget i 
romansk stil af store indtil 31 cm lange og 9,5 cm 
tykke munkesten i munkeforbandt på høj, uregel-
mæssig kampestenssokkel. Koret er bygget 
først, men dets vestre gavltrekant er taget ned 
da skibet er opført. Såvel korets som skibets 
opbygning karakteriseres som noget primitiv, og 
det samme gælder de forskellige udsmykninger, 
bl.a. den førnævnte buefrise. Det mest interes-
sante er skibets vestgavl, der viser, at der har 
været en dobbeltarkade, bygget i en rødbrun, 
dårligbrændt sten. Arkaden har halvstens rund-
buer, der mødes på en rund midtsøjle, som vi 
kan se også indvendig fra i muren den dag i dag. 
Denne midtsøjle er vist nok bygget af formsten, 
d.v.s. at den skulle være hul indvendigt, men det 
vides ikke med sikkerhed. De rester, der er tale 
om her, viser os, at skibet har haft en vestlig for-
længelse, som antagelig er bygget i senromansk 
tid.  
 
Fundamenterne til denne forlængelse blev fun-
det ved en udgravning i 1944, og af dem fremgik 
det, at forlængelsens murtykkelse har været om-
trent som skibets, hvoraf man skønner, at denne 
forlængelse har haft samme højde som skibet, 
måske en anelse højere. Den nordlige mur har 
varet noget tykkere end de andre, hvilket kan 
tyde på, at der i denne mur har været en trappe.  
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Det store spørgsmål i denne forbindelse er, om 
denne forlængelse har båret et tårn, således at 
Godsted kirke oprindelig har været både større, 
hvad længde angår, og har været forsynet med 
et tårn. Herom er der stærkt delte meninger. I år 
1660 nævnes det, at Godsted kirkes klokketårn 
blev afbrændt af fjenden, men samtidig tales der 
om lange brædder, og det fører tanken hen på 
en klokkestabel af tømmer. 
 
Tanken om et tårn afvises også på grund af den 
pille, der endnu står i gavlmuren, og som mulig-
vis - som allerede nævnt - er bygget af formsten, 
for hvis det er tilfældet, har den ikke haft tilstræk-
kelig styrke til at bære et tårn. Pillen - eller søjlen 
- er imidlertid aldrig blevet ordentlig undersøgt, 
så ingen ved i dag ned sikkerhed, om den er 
bygget af formsten.  
 
Det kunne være spændende at få klarlagt, hvor-
dan kirken har set ud i sin oprindelige skikkelse. 
Men der er altså ingen tvivl om, at kirken har 
været længere, end den er i dag, og at der her i 
vestgavlen har været arkader i lighed med dem, 
vi finder i Tirsted Kirke. Der har altså været en 
slags loger, hvor de høje herrer, med hele deres 
tjenerskab, har kunnet sidde tilbagetrukket og 
overværet gudstjenesten, uden at komme i berø-
ring med den gemene hob, der opholdt sig på 
gulvet nede i skibet. 
 
Det ville også være spændende at få klarlagt, 
hvornår denne forlængelse er revet ned, og især 
hvorfor den er revet ned. Jeg har fået den forkla-
ring, at disse loger blev nedrevet, da kirken over-
gik til at blive bøndernes ejendom, og at de med 
andre ord har villet fjerne dette udtryk for særlige 
privilegier for en forhadt overklasse. Men denne 
forklaring forekommer mig ikke særlig sandsyn-
lig, for der findes ingen andre tilfælde, hvor man 
har nedrevet dele af kirker med denne begrun-
delse. Hvis vi derimod antager, at kirken har haft 
et tårn, og at det er dette tårn, der er omtalt i 
1660, hvor det altså skulle være blevet ødelagt 
af fjenden, så forekommer det mig nærliggende 
at antage, at det hele er blevet revet ned, fordi 
der ikke har været midler til at genopbygge det. 
Denne forklaring forekommer mig i hvert fald 
mere sandsynlig, end at forlængelsen skulle væ-
re revet ned nærmest i arrigskab. 
 
 

Går vi fra disse uafklarede spørgsmål over til at 
se på kirken, som den står i dag, er det allerede 
nævnt, at den er bygget i romansk stil, og at den 
i store træk har bevaret denne stil. Vi kan ligele-
des se, at der har været to indgange, en nord-
indgang for kvinder og en tilsvarende sydind-
gang for mænd. Nordindgangen er nu blændet, 
og sydindgangen er udbygget med et våbenhus, 
der blev opført i 1870 som afløsning for et, der 
blev bygget omkring 1839. Taget er med den for 
lollandske kirker så karakteristiske stejle rejsning 
og forsynet med håndstrøgne teglsten.  
 

Tagrytter og klokke 
På taget er anbragt en tagrytter, hvori kirkens 
klokke er placeret. Den klokke, der nu hænger 
deroppe, ved vi alt om, for i 1933 overvejede 
menighedsrådet at lade den gamle klokke om-
støbe, fordi den var revnet og havde været det i 
længere tid. Det må dog ikke have kunnet betale 
sig, eller også kunne det ikke gøres, for menig-
hedsrådet besluttede i stedet at tage imod et 
tilbud på en ny klokke fra Jysk Jernstøberi og 
Maskinfabrik i Brønderslev. Den tilbudte klokke 
havde en diameter på 810 mm, en samlet vægt 
på 315 kg, og prisen var 1.188 kr.. Det er den 
klokke, der hænger oppe i tagrytteren nu. Hvor 
gammel den tidligere klokke var, vides ikke. Der 
findes kun i en gammel beskrivelse af kirken en 
omtale, der siger, at klokken hænger i en kvist-
bygning, og det oplyses, at den ingen indskrift 
har. Det vides dog, at Godsted Kirke engang tør 
haft to klokker, for som følge af klokkeskatten 
måtte kirken i 1528 aflevere en klokke, og det. 
var oven i købet den største, der blev afleveret. I 
Nationalmuseets omtale af Godsted Kirke er 
tillige nævnt, at kirken i 1764 skulle have fået en 
klokke med følgende indskrift: "SOLI DEO GLO-
RIA. Me fecit W.C. Troschel Hofz Glockengieser 
inn Coppenhagen anno 1764". Hvor denne klok-
ke er blevet af, vides ikke, men på et eller andet 
tidspunkt må den være blevet skiftet ud med 
den, som er omtalt senere, men som ingen ind-
skrift har, og som så endelig blev erstattet med 
en ny i 1933. 
 

Vinduer og Inventar 
Vender vi tilbage til Nationalmuseets beskrivelse 
af kirken, fortælles der om en præsteindberet-
ning fra år 1706, hvori korets vinduer er særligt 
nævnt. Ifølge denne indberetning skulle korets 
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vinduer have haft glasmalerier, formentlig goti-
ske. I østvinduet skulle der have været et gult 
kors i et blåt felt, og derover St. Knud, Konge, 
samme våben og navn var i sydvinduet sammen 
med biskop Mogens, hvis navn og våben samt 
andre navne og våben skulle have været at finde 
på et tredje vindue. Hvem denne biskop Mogens 
var, vides desværre ikke i dag, og det er i det 
hele meget lidt, vi ved om den udsmykning, der 
her er tale om.  
 
Oplysningerne stammer fra den førnævnte ind-
beretning samt fra den såkaldte Røde Bog, som 
omfatter en række provsteindberetninger. Ser vi 
nærmere på, hvad denne bog siger om Godsted 
Kirke, står der, at denne kirke før reformationen i 
1530 var meget rig på prydelser, især i vinduer-
ne en række glasmalerier, forestillende konger, 
bisper og riddere. Et af disse vinduer skulle end-
nu findes på Nationalmuseet. Det har jeg dog 
ikke kunnet få bekræftet, og det er sikkert også 
tvivlsomt, om det passer, for ellers ville National-
museet sikkert selv have nævnt det i værket om 
Danmarks Kirker. Men der er en til vished græn-
sende sandsynlighed for, at kirken har været 
særlig rigt udsmykket som en naturlig følge af, at 
den hørte til en stor bispegård. 
 
 

Det er skammeligt, at denne udsmykning ikke 
længere eksisterer, for selv om kirken også i dag 
er en lille perle af en kirke, så kan man let fore-
stille sig, hvor smukt det må have set ud, når 
sollyset faldt ind gennem de malede vinduer. 
 
Men det er en drøm. Vi går tilbage til virkelighe-
den og til kirkens inventar. Vi starter med alteret. 
Billedet - alterbilledet - er ikke gammelt. Det er 
fra 1914 og er en kopi af et alterbillede, som 
hænger i Stefanskirken i København, malet af A. 
Dorph. Han har malet i alt 8 alterbilleder her på 
Lolland-Falster, og der findes i Rødby kirke et 
alterbillede med det samme motiv som dette. 
Men originalen til vores billede findes altså i Kø-
benhavn. Hvem der har malet denne kopi, vides 
ikke. Det eneste, vi ved er, at dette alterbillede i 
1914 erstattede en simpel trætavle med et bibel-
skriftsted. Den simple altertavle, blot med en 
indskrift, kom til kirken i 1825, hvor den gamle 
altertavle var blevet kasseret ved et provstesyn. 
Igen kan vi græmme os over, at der ikke den-
gang blev gjort forsøg på at bevare den gamle 
altertavle, for efter dens beskrivelse skulle den 
have været meget smuk.  
 
Den var en gotisk trefløjet skabstavle med frem-
stillinger af den hellige familie. I midtskabet fand-
tes ifølge de gamle beskrivelser tre udskårne 

Godsted kirke, fotograferet fra sydøst december 1985. Man ser tydeligt de i Danmark enestående dobbeltkrydsende buefri-
ser, der skal stamme fra klostret Jerichow i Neumark Brandenburg. Foto Hans Andersen. 
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figurer: Jomfru Maria med det nøgne Jesusbarn 
på skødet, og ved siden af hendes meder Anna, 
og bag hende var der igen malet to mænd, der 
sikkert skulle forestille Joseph, mens der er usik-
kerhed om, hvem den anden har været. Under 
figurerne var der følgende indskrift på latin: "Du 
blomstrer, o Herrens moder, som en yndig rose". 
Fløjenes inderside havde malerier af Jomfru Ma-
rias to søstre og deres familie i prægtige klæder. 
På den ene sås Maria Kleofas, Alfæus og deres 
fire børn, og på den anden Maria Solome, Zebe-
deus og deres to sønner, af hvilke evangelisten 
Johannes havde en gylden kalk i hånden, og 
Jacob bar på en pilgrimsstav samt en vandrings-
taske. Fløjenes ydersider, der var vandret delt i 
to felter, havde ligeledes malerier. På den ene 
fløj sås øverst St. Jørgens kamp med dragen, og 
nederst en kronet mand med et sværd i hånden. 
På den anden fandtes øverst Gregors Messe og 
nederst St. Olau. På foden var Kristus afbilledet i 
sin purpurkåbe blandt alle sine lidelser mellem 
en mand og en kvinde, som hver bar et våben-
skjold, sikkert tavlens stiftere.  
 
Men i 1806 blev denne helt sikkert neget smukke 
altertavle vurderet som såre mådelig under et 
syn på kirken, hvorfor den blev kasseret og er-
stattet af den føromtalte simple trætavle med en 
indskrift. Ak ja. 
 

Altersølv 
Kirkens altersølv er i 1593 skænket af befalings-
mand på Nykøbing og Ålholm Frederik Hobe og 
Sidsel Urne. Kalken, der er 17 cm høj, har en 
rund fod og lodret standkant med et lille rude-
mønster. På fodens overside er indgraveret en 
seks-liniet skrift, hvor der i oversættelse står: 
"Anno 1593 haver ærlige og velbyrdige mand 
Frederik Hobe til Boserup, høvedsmand på Ny-
købing og Ålholm, og hans kære hustru ærlig og 
velbyrdig frue, fru Sidsel Urne, givet denne kalk 
og disk til Godsted Kirke, Gud allersommæg-
tigste til ære, han unde os alle at leve så her, at 
vi må leve hos han evindelig, Amen". I skriftbån-
dets ene side to hjælmede, bladprydede allian-
cevåben for Hobe og Urne med givernes initialer 
og årstallet 1593. Kalken bærer to mestermær-
ker, men den pågældende mester er ukendt.  
 
Jeg kan for øvrigt oplyse, at den højvelbårne hr. 
Hobe og Hans hustru Sidsel Urne har skænket 

et sæt altersølv, fuldstændig magen til dette, til 
Torslunde Kirke. Vi er blot i den heldige situati-
on, at bægeret på denne Kalk er det originale, 
hvorimod bægeret på Torslunde Kirkes kalk blev 
udskiftet i 1850. Men ellers er de to kalke og og-
så de to diske helt identiske, også hvad indskrift 
angår, bortset fra selvfølgelig, at det er Torslun-
de, der er nævnt, hvor der i denne indskrift står 
Godsted. 
 
For diskens vedkommende findes på randen 
Jesu monogram og alliancevåben for Hobe og 
Urne med initialerne FH og SW samt årstallet. I 
bunden er indridset et G, som ikke rigtig siger 
eksperterne noget. Alterstagerne er sengotiske, 
32 cm høje og omtrent svarende til dem, vi kan 
finde i Tirsted Kirke. 
 
Døbefonten er romansk, udført i granit af een 
sten og karakteristisk ved den tovstav, der mar-
kerer overgang mellem selve fonten og foden. Vi 
kan finde døbefonte magen til denne i Slemmin-
ge Kirke og i Ringsebølle Kirke, og de stammer 
alle fra tiden omkring 1200-tallet. 
 
Dåbsfadet er fra omkring 1625 og lavet i Hol-
land. I bunden er der en fremstilling af Kristi dåb 
og på randen springende hjort, ræv, hunde og 
enhjørninge, alt fremstillet på baggrund af blad-
værk. På bagsiden af randen er graveret to 
ukendte, hjælmede adelsvåben, initialerne 
GKVA og SAW samt årstallet 1646. 
 

Prædikestol 
Prædikestolen er udført i højrenæssance fra om-
kring 1625. Stolen har fire fag og svarer på man-
ge måder til prædikestolen i Øster Ulslev. Vi ved, 
at der i felterne findes små malerier, men ikke 
hvad de forestiller. Men at de er der, blev kon-
stateret i forbindelse med den seneste restaure-
ring af kirken, hvor Nationalmuseet foretog en 
række undersøgelser af prædikestolen. Desvær-
re var der ikke penge til at føre prædikestolen 
tilbage til sin oprindelige udformning, herunder 
afdækning af de nævnte malerier, men det kan 
forhåbentlig komme en dag, og der er taget hen-
syn til det ved opmalingen af prædikestolen. 
Man vil til den tid kunne fjerne malingen i felterne 
uden stort besvær og kalde de underliggende 
malerier frem. 
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Præste- og degnestol 
Som sikkert en del kan huske, fandtes der, før 
kirken blev restaureret, to kasseagtige stole her i 
koret. Det var henholdsvis en præstestol og en 
degnestol, som nu er anbragt på loftet. Det ko-
stede noget af et slagsmål med Nationalmuseet 
at få lov til at sætte dem derop, men takket være 
en ihærdig indsats fra kirkeværgens side lykke-
des det, og det er der grund til glæde over, for 
de fyldte temmelig meget. Degnestolen er fra 
1576 og bærer to reliefskårne våbenskjolde med 
årstallet 1573 samt initialerne ID og FKB for hen-
holdsvis Jørgen Daa til Damsted og hustru Kir-
sten Beck. Under dam findes et primitivt udskå-
ret hoved, hvorunder årstallet 1576 er udskåret 
tillige med indskriften: "Morten Markes dess 
stoele goert" og herunder et bomærkeskjold. 
Nationalmuseet var en del utilfreds med, at vi 
ikke ønskede disse stole stående her i kirken, og 
var ikke særlig modtagelig for det synspunkt, at 
kirken skulle bruges, og at disse stole var i vejen 
for denne brug. Selvfølgelig var det ikke hensig-
ten at smide dem ud, vi ville blot gerne have 
plads blandt andet til altergang, og derfor fandt 
vi, at de udmærket kunne stå på kirkens loft, og 
der står de i dag. 
 
Som noget af det sidste, jeg vil nævne her fra 
kirken, er den gravsten, der er muret ind i væg-
gen oppe i koret. Denne gravsten, der er fra 
1339, er sat over Niels Henriksen af Neb, og på 
stenen står, så godt det nu kan tydes: "I HER-
RENS AAR 1339 SØNDAG DEN 14. MARTS 
DØDE NIELS, SØN AF RIDDER HR. HENRIK 
Af..."  - det sidste ord er slidt og kan ikke læses, 
men skal sikkert være et stednavn, måske NÆB 
 
Stenen bærer et våbenskjold, der er udformet 
som et omvendt anker, og det ved men, er slæg-
ten Nebs våbenskjold. Stenen lå oprindeligt for-
an alteret, men blev flyttet op og sat ind i væg-
gen. det formodes, at den omtalte hr. Niels Hen-
riksen derfor ligger begravet under alteret, men 
nogen sikkerhed herfor har vi ikke. 
 
Kirkens orgel er fra 1925. Det er bygget af orgel-
bygger Hansen i Nykøbing F. Før 1925 sted der 
et lille harmonium i koret. Hvornår og hvordan 
det er kommet til kirken, har jeg ikke kunnet fin-
de oplysninger om. 
 

Godsted Kirke hørte som nævnt under bispesto-
len og har sikkert været underlagt først Ålevad 
så Bispensø. Bispensø blev efter reformationen 
et selvstændigt len, og blandt de lensmænd, der 
har siddet der, kan vi finde Frederik Hobe, der 
skænkede kirken sit altersølv. Kirken var således 
under kronen indtil 1690, hvorefter den blev til-
skødet hr. kammerråd Edvard Kruse. I 1752 blev 
kirken, tillige med Øster Ulslev købt af oberst 
Chr. Fr. von Lützau, der dengang sad som ejer 
af Bispensø, der i 1714 for øvrigt havde fået nav-
neforandring til Ulriksdal. I 1799 blev stamhuset 
Engestofte-Ulriksdal oprettet, og herunder for-
blev kirken, indtil den overgik til selveje pr. 1. juli 
1912. 
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Krumsøkrøni-
ken om 1985 
Bendix Bech-Thostrup 
 
JANUAR  
2. Bente Pedersen (25 år) afløser Preben 
 Olsen som uddeler i ØSTER ULSLEV
 BRUGSFORENING. Ved en reception 
 introduceres hun af foreningens for
 mand Jørn Ringsing. Samtidig ansattes 
 en elev, Sussie Vallesholm. 
5. De tre MENIGHEDSRÅD holder Sam-
 menkomst for områdets ældre i Øster 
 Ulslev præstegård. Den begynder med 
 gudstjeneste, som holdes af pastor 
 emeritus Johs. G. Boysen, tidligere 
 Øster Ulslev. 
5.-6. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 24 
 timers-fodboldstævne i Kettingehallen 
 med deltagere fra hele landsdelen. 55 
 herre- og 10 damehold deltager. De spil-
 ler 165 kampe og scorer 967 mål. 
16. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB og dens 
 støtteforening, ØUB's VENNER holder 
 generalforsamling i forsamlingshuset. I 
 boldklubben afgår Erling Jensen som 
 formand. Nyvalgt bliver Lars Jensen. 
 ØUB's venner møder med et årsover-
 skud på ca. 12.000 kr., hvoraf  7.200 
 skænkes til boldklubben. 
19. 90 af forældrene til KRUMSØSKOLENS 
 110 elever deltager i skolens forældre-
 dag. Der er almindelig skoledag med fire 
 lektioner fra kl. 9 til kl. 12. 
19. KRUMSØSKOLEN fylder den 6. sep-
 tember i år 25 år og udskriver i den an-
 ledning en konkurrence om tegning af et 
 bomærke. 
19. I forsamlingshuset opfører VESTER 
 ULSLEV GYMASTIKFORENING; dilet-
 tantforestillingen "Baronen på Rosnæs-
 holm" af Fritz Petersen og Alfred Åtoft. 
 Der ca. 300 tilskuere (og ca. 100 til ge-
 neralprøven to dage tidligere). Forestil-
 lingens instruktør er Erik Friis. de med-
 virkende er: Jørgen Ingemann Han-
 sen, Lise Bergquist, Mette Hove-

 Christensen, Hans Erik Hansen, Jette 
 Petersen, Ole Bent Rasmussen, Bente 
 Petersen, Erik Friis og Henrik Lanter. 
21. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS
 HOLDNINGSFORENING holder hyggef-
 termiddag hos Lilian Mortensen, Vester 
 Ulslev. 
23 Til skoleåret 1985-86 er der i kommu-
 nens fire skoler indskrevet 64 børn til 
 børnehaveklasserne og 58 til førsteklas-
 serne, heraf henholdsvis 15 og 10 i 
 KRUMSØSKOLEN. 
24. Der er SKORSTENSBRAND i ejendom
 men Svinget 8. Falck slukker. 
29 SOCIALDEMOKRATISK FOREN1NG 
 FOR ØSTER OG VESTER ULSLEV 
 holder generalforsamling. Foreningen 
 har 39 medlemmer med Ejner Ottesen 
 som formand. Ritta Nielsen og Jørgen 
 Jensen afløser Hans Erik Nielsen og 
 Agnes Larsen i bestyrelsen. 
FEBRUAR 
1. ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS bestyrel-
 se konstituerer sig med Leif Nielsson og 
 Henrik Hansen som ny henholdsvis for
 mand og næstformand. Som noget nyt 
 udnævnes en hjælpekasserer, Marianne 
 Kofoed Madsen 
2.-3. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 er vært ved næstsidste runde af fempo-
 kalturneringen mellem de fem østlol-
 landske skytteforeninger. 
3. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT
 FORENING holder rævejagt i Charlot-
 tenlundskoven med 25 deltagere. Ræ-
 ven er endnu i live. 
5. Storstrøms amtsråd beslutter at bibehol-
 de flodemålet kote 10,90 D.N.N. for 
 RØGBØLLE SØ. 
5. ØSTER OG VESTER ULSLEV FAMI-
 LIEBRUGERE og HUSBOLDNINGSUD-
 VALG holder generalforsamling hos for-
 manden, Svend Aage Christensen, Ves-
 ter Ulslev. Foreningen har ca. 30 med
 lemmer. Husholdningsudvalgets for-
 mand er Emmy Andersen. Foreningens 
 bankospil har givet underskud, hvilket 
 fremkalder forslag om, at de lokale for-
 eninger nedsætter antallet af disse ar-
 rangementer. 
5. I forsamlingshuset holder VESTER 
 ULSLEV JAGTFORENING generalfor-
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 huset. Omsætningen har været på ca. 
 tre millioner kroner, en stigning på 6,5% 
 i kroner og øre, svarende nogenlunde til 
 prisudviklingen. Genvalgt til bestyrelsen: 
 Ib Puggaard og Marker Olsen. 
27. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder generalforsamling. Med 150 mø-
 der og arrangementer betragtes det for-
 løbne år som tilfredsstillende. Regnska
 bet balancerer med godt 200.000 kr., og 
 der er et driftsoverskud på næsten 
 20.000 kr.. Til bestyrelsen genvælges 
 Kristian Pedersen (formand) og Erling 
 Andreasen, mens Ib Puggaard trækker 
 sig tilbage og erstattes af Evald Larsen. 
27. GODSTED OG OMEGNS VANDVÆRK 
 holder generalforsamling i Øster Ulslev 
 forsamlingshus. Formanden, Bent Bring, 
 oplyser blandt andet, at værket har 86 
 andelshavere. Det har et driftsoverskud 
 på 11.500 kr. og en kontantbeholdning 
 på 90.000 kr.. Der er genvalg af forman-
 den, Bent Bring, kassereren Arne Chri-
 stoffersen, og Evald Larsen. 
28. KRUMSØSKOLENs bibliotekar, overlæ-
 rer Bent Olsen, er udnævnt til ledende 
 skolebibliotekar ved Nysted kommunes 
 skolevæsen pr. 1. marts. 
MARTS 
4. Med ca. 40 deltagere holder BORGER
 FORENINGEN FOR VESTER ULSLEV 
 SOGN generalforsamling i forsamlings
 huset. Med en beholdning på 2.500 kr. 
 enes man om at fastsætte kommende 
 års kontingent uændret til 20 kr.: det bør 
 ikke være en økonomisk belastning at 
 være medlem, og i øvrigt er de fleste af 
 sognets husstande tilsluttet. Lars Top-
 søe Jensen og Flemming Andersen for-
 lader bestyrelsen. Nyvalgt bliver Nanna 
 Thygesen og Holger Pedersen. Bendix 
 Bech-Thostrup genvælges. Efter gene-
 ralforsamlingen holder Hanne Holm fo-
 redrag om sit u-landsarbejde. 
4. I/S ØSTER ULSLEV FORSAMLINGS
 HUS holder generalforsamling. Forman-
 den, Ejvind Petersen, glæder sig over 
 184 udlejninger i årets løb og tilmelder 
 allerede nu bestyrelsen som lejere den 
 11./12. oktober 1985, da husets 100-års 
 dag skal fejres. Regnskabet balancerer 
 med godt 182.000 kr. og slutter med en 

 samling med ca. 30 deltagere af de nu 
 102 medlemmer. I bestyrelsen, hvis for-
 mand er Dines Lærkesen, afløser Hans 
 Clausen, Karleby, og Erling Hansen, 
 Herritslev, Hans Erik Friis og Ole Peter
 sen. Med et årsoverskud på godt 2.000 
 kr. er foreningens økonomi god. 
5. Andelsselskabet VESTER ULSLEV OG 
 OMEGNS VANDVÆRK holder general-
 forsamling hos Preben Madsen, Fårup-
 vej. Med syv nye andelshavere i 1984 er 
 nu 183 husstande tilsluttet værket, der i 
 årets løb har fået installeret en ny hydro-
 for. 
5. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING holder generalforsamling med 
 deltagelse af bestyrelsen plus tre. Forri-
 ge års underskud er nu vendt til et over-
 skud på ca. kr. 5.000. Indtægterne 
 stammer hovedsagelig fra foreningens 
 dilettantteatervirksomhed, mens de ar-
 rangerede bankospil ikke har givet over-
 skud. 
7. KRUMSØSKOLENS FORÆLDREFOR-
 ENING holder generalforsamling med 
 25 deltagere. Samtidig er der filmfore-
 visning for 30 børn. Hans Popp Ander-
 sen nyvælges i stedet for Lone Petersen 
 til bestyrelsen, hvis formand er Søren 
 Vodder. 
13. I alt 23 vindmøller producerer nu strøm 
 på Lolland-Falster. Den første blev stillet 
 op hos Ivan Jensen, Torresvej 14, 
 Sandager, i juli 1980. I de fem år siden 
 har den produceret over 185.000 kilo-
 watt-timer strøm. 
16. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB afholder 
 sammen med Den danske Bank, Ny-
 sted, indendørs-fodboldstævnet PON-
 DUS-CUP i Kettingehallen. Det er et 
 stævne for ungdomshold, og det er 11. 
 gang, banken afholder det med en af 
 fire boldklubber som medarrangør. 28 
 hold med 168 deltagere spiller 46 kam-
 pe med omkring 600 tilskuere. 
21. Nysted kommunes tekniske udvalg vil 
 sætte i alt otte LÆSKURE op ved udsat-
 te stoppesteder i kommunen, blandt  an-
 det på pladsen over for Vester Ulslev 
 Bageri og ved Dalbakkevej/Sløssevej. 
26. VESTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 holder generalforsamling i forsamlings-
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 beholdning på næsten 12.000 kr. For-
 manden foruden Egon Th. Nielsen og 
 Bent Hansen genvælges, og Knud Han-
 sen nyvælges som revisor. Værterne, 
 Ingelise og Bjarne Petersen, takkes for 
 deres indsats. 
? HØVÆNGE PUMPELAG har holdt ge-
 neralforsamling. Regnskabsbeholdning 
 855 kr. Alle valg genvalg. 
5. BEBOERFORENINGEN FOR ØSTER 
 ULSLEV OG OMEGN, oprettet for knap 
 to år siden og nu med 237 medlemmer, 
 holder ordinær generalforsamling i for-
 samlingshuset. Formanden, Preben 
 Mikkelsen, trækker sig tilbage. Det sam-
 me gør Flemming Hansen. Nyvalgt til 
 bestyrelsen bliver Sussie Vallesholm og 
 Lone Fridthjof. Regnskabet viser en be-
 holdning på godt 4.000 kr. Efter general-
 forsamlingen holder Lars Peder Ras-
 mussen foredrag om en rejse til Gam-
 bia. 
9. AOF for Sydøstlolland holder pensionist-
 fest i Vester Ulslev forsamlingshus, hvor 
 VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR
 ENING opfører "Baronen på Rosnæs-
 holm". Ca. 175 deltagere. 
10. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT
 FORENING holder skydekonkurrence 
 på Dines Lærkesens mose i Sandager. 
11. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS VAND-
 VÆRK har på Dahlerupsvej udvidet sit 
 ledningsnet med ca. 500 m og har nu 
 ca. 230 husstande tilsluttet, oplyser Jør-
 gen Hennebjerg på værkets generalfor-
 samling. Olav Andersen og Kurt Stoltze 
 forlader bestyrelsen. Sidstnævnte væl-
 ges som revisor i stedet for Preben Mik-
 kelsen. Nye bestyrelsesmedlemmer: 
 Torben Juul Jørgensen og Hanne Mik-
 kelsen. Regnskabsbalance: 150.456 
 kroner. Driftsoverskud: kr. 80.708. Bank
 beholdning: 249.077 kr. 
12. BUDGETMØDE for Øster Ulslev sogn i 
 præstegården. 
13. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS
 HOLDNINGSFORENING holder gene-
 ralforsamling i forsamlingshuset med 
 foredrag og udstilling. Formanden, Hjør-
 dis Hoffmann, og Kirsten Olesen gen-
 vælges. 
16. På ØSTER ULSLEV SKYTTEFORE-

 NINGS bane afvikles den årlige turne
 ring mellem de østlollandske foreninger. 
17. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 arrangerer gavespil for at forbedre øko-
 nomien. 
18. KRUMSØARKIVET holder årsmøde på 
 Krumsøskolen under ledelse af forman-
 den, Lars Topsøe-Jensen. KRUMSØ 
 KONCERTBAND underholder og pastor 
 emeritus Johs. B. Boysen holder et cau-
 seri om præster og degne. Arkivet under 
 ledelse af Hans Andersen har  haft fin 
 tilvækst i det forløbne år og er nu flyttet 
 til større lokaler på skolens område. Der 
 vises en udstilling af fotos som ikke kom 
 med i registranten "Huse i Vester Ulslev 
 Sogn". Anden årgang af arkivets ÅRS-
 SKRIFT præsenteres. 
18. Velfærdsudvalget i LIONS CLUB, Saks-
 købing, holder sammenkomst for pensi-
 onister i Øster Ulslev forsamlingshus. 
20. BUDGETMØDE for Godsted sogn i 
 Øster Ulslev præstegård. 
20. Omkring 130 overværer en modeopvis-
 ning i Vester Ulslev forsamlingshus, ar-
 rangeret af ØSTER OG VESTER ULS-
 LEV FAMILIEBRUG. 
20. Nysted kommunes tekniske udvalg har i 
 årets første måneder behandlet et antal 
 sager om private BRØNDE, HVIS VAND 
 ER FORURENET af landbruget, blandt 
 andre tre fra Sandager/Handermelle-
 området. I et tilfælde blev brug af vandet 
 til husholdningsbrug forbudt. 
26. BUDGETMØDE for Vester Ulslev sogn i 
 Øster Ulslev præstegård. 
26. VESTER ULSLEV FROSTBOX holder 
 generalforsamling i forsamlingshuset. 
27. Jørn Ringsing, formand for ØSTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING, oplyser 
 på den årlige generalforsamling, at for-
 eningen har haft et nettounderskud på 
 39.000 kr. i 1984. Det tilskrives konkur-
 rence fra to nu lukkede detailforretninger 
 i området. Omsætningen har været 4,2 
 millioner kr., 2% mere end året før. Til 
 bestyrelsen genvælges Jørn Ringsing, 
 Kirsten Nikolajsen og Jens Christensen, 
 mens Kurt Stoltze ikke ønsker valg og 
 erstattes af Hans Erik Nielsen. Jørn 
 Ringsing fortsætter som formand. 
27. VESTER ULSLEV BADMINTOKLUB 
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MAJ: 
2. Eleverne på Krumsøskolen holder EM-
 NEDAG og sætter sig ind i besættelses-
 tiden i anledning af 40-året for befriel-
 sen. 
2. VESTER ULSLEV JAGTFORENING  
 indleder hundedressur-kursus på Dines 
 Lærkesens mose. Leder: Henning Pe-
 tersen, 
4. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN mindes befrielsen for 
 40 år siden ved en kort højtidelighed 
 foran stenen på hjørnet af Svinget og 
 Tamrodsvej. 
6. Området har  fået ny detailforretning: 
 Jette Jensens specialforretning for væv-
 ning og spinding på Torresvej 14 i Sand-
 ager. "MØLLEVÆV" hedder den. 
16. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN fejrer Kristi Himmel-
 fartsdag med en cykeltur til Godsted og 
 omegn. 
16. Lærer Astrid Johansen sejrer i KRUM-
 SØSKOLENS konkurrence om forslag til 
 et bomærke. Sara Topsøe-Jensen, Sø-
 rup, bliver nr. 2. 
17. KRUMSØARKIVET må midlertidigt flytte 
 tilbage til trange pladsforhold på skolen, 
 mens nye lokaler indrettes til det på 
 Krumsøvej 8. 
10. Maleren og grafikeren Finn Richardt 
 Jørgensen udstiller på GALLERI LAA
 LAND, Ulriksdal. 
12. Ved et borgermøde i Nysted om kom-
 muneplanforslaget diskuterer man 
 blandt andet Øster Ulslev og Krumsø-
 skolen som mulige placeringssteder for 
 en kommende IDRÆTSHAL. 
27. Med stor deltagelse afholder ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUBS ungdomsudvalg 
 "lagkageturnering". 
JUNI 
1. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder stort loppemarked til fordel for 
 husets drift. 
3. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS-
 HOLDNINGSFORENING holder familie-
 cykeltur til Vester Ulslev og omegn. 
3. BEBOER- OG GRUNDEJERFORENIN-
 GEN FOR ØSTER ULSLEV OG OM-
 EGN udgiver første nummer af et blad 
 for de nu 237 medlemmer. 

 holder afslutningsfest for ungdomsafde-
 lingen i forsamlingshuset. 
27. Forfatteren Hjørdis Warmer optræder 
 som gæstelærer for 4.-7. klasserne på 
 bl.a. KRUMSØSKOLEN. 
30. KRUMSØSKOLENS årlige bordtennis-
 turnering afholdes med 40 deltagere.  
APRIL 
1. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 holder generalforsamling i Kettingehal-
 len. Den har omkring 110 medlemmer. 
 Formanden Leif Johansen, går af efter 
 11 år på posten. Til bestyrelsen genvæl-
 ges Kurt Johansen og Eilif Andersen, 
 mens Ole Johansen nyvælges. 
1. Kirsten og Albert West Rasmussen, 
 Skovgård, hædres af Dansk Jagtfor-
 ening med årets VILDPLEJEDIPLOM. 
7. Påskedag holder pastor emeritus Johs. 
 B. Boysen HØJMESSEN i Øster Ulslev 
 kirke. Det sker på menighedsrådets op
 fordring i anledning af pastorens 50 års 
 jubilæum som præst den 12, april. 
10. Ved byrådsmødet i Nysted gennemgår 
 man oplægget til KOMMENEPLANEN 
 for 1984-1992. I forslaget udlægges 
 Øster Ulslev som center for kommunens 
 såkaldte vestområde. 
13. Fernisering i Galleri Laaland på LOL-
 LAND-FALSTERS KUNSTFORENINGs 
 Jan Voigt udstilling. 
13. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder årsafslutning for juniormedlem-
 merne. 
13. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 har valgt ny formand: Kurt Johansen. 
18. Generalforsamling i ØSTER ULSLEV 
 SKYTTEFORENING i klubhuset. For
 manden er Eigil Jensen. Nyvalgt til be-
 styrelsen bliver Bjarne Nielsen, mens 
 Erik Eriksen, Mogens Nielsen og Helmer 
 Andersen nyvælges. 
24. NYSTED KOMMUNALE MUSIKSKOLE 
 holder elevkoncert på Krumsøskolen. 
 Omkring 175 mennesker overværer 
 den. 
26. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder afslutningsfest for seniorafdelin-
 gen med uddeling af pokaler og præmi-
 er. 
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5. For tredje gang holder BORGERFORE
 NINGEN FOR VESTER ULSLEV SOGN 
 grundlovsfest i den gamle præstegårds
 have. Hædersgæst og aftenens taler er 
 forfatteren og modstandsmanden Hans 
 Edvard Teglers. Trods tvivlsomt vejr 
 deltager omkring 60 borgere i festen. 
12. Syvendeklasserne på Krumsøskolen og 
 Brydebjergskolen opfører REVY på 
 sidstnævnte skole for et publikum på 
 200. Til efteråret skal de to klasser slås 
 sammen og undervises på Brydebjerg
 skolen. 
12. Amtsrådet har taget planen om en om-
 fartsvej syd om Øster Ulslev ud af for
 slaget til kommuneplanen. På et møde i 
 byrådet i Nysted foreslår teknisk forvalt-
 ning, at amtet i stedet fremmer anlæg-
 gelsen af en CYKLESTI TIL KRUM
 SØSKOLEN og gennemfører såkaldt 
 miljøprioriteret gennemfart - det vil sige 
 LANGSOM KØRSEL - GENNEM 
 ØSTER ULSLEV. 
15. KRUMSØ KONCERTBAND, leder Eddie 
 Bradford, får sin første udenlandske 
 optræden: i Nysteds venskabsby Dah-
 me i Vesttyskland. 
17. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-
 ONISTFORENING holder sommerud-
 flugt for medlemmerne til Sjælland og 
 Møn. 
21.-23. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 sommerfest og børnedyrskue. 
JULI 
1. ØSTER ULSLEV FRYSEBOKS holder 
 generalforsamling hos Erling Christian-
 sen. 
10. Et halvt hundrede medlemmer af BOR-
 GERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN og BEBOERFORENIN
 GEN FOR ØSTER ULSLEV OG OM
 EGN er på aftenbustur med arkivar 
 Hans Iver Bentsen, der viser dem det 
 inddæmmede Rødby fjordland og man- 
20. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 afholder sin årlige fugleskydning ved 
 Høvænge havn. 
21. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder den afsluttende af en 
 række skydninger på Dines Lærkesens 
 mose i Sandager. 
23. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-

 ONISTFORENING, der har godt 100 
 medlemmer, holder generalforsamling. 
 Formanden Henry Paustian og medlem-
 merne Magda Nielsen og Henry Hansen 
 genvælges til bestyrelsen. 
28. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 loppemarked og keglespilsturnering på 
 stadion. 
28. Sandager havn har eksisteret i mindst 
 100 år, men nu fejrer SANDAGER BÅ-
 DELAUG 25-året for havnens opblom-
 string i 1960 efter en død periode. Det 
 sker ved en heldagsfest med over 2.000 
 besøgende. Borgmester Bent Bille-
 Hansen afslører en mindesten på plad-
 sen. Viggo Møller udnævnes til æres-
 medlem af bådelauget. Hele arrange-
 mentet optages på video. 
AUGUST 
3. ØSTER ULSLEV BEBOER- OG 
 GRUNDEJERFORENING holder som-
 meraftensgadefest i Lille Kirkestræde. 
15. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder borgermøde på 
 Krumsøskolen om oplægget til kommu-
 neplanen, hvis punkter af særlig interes-
 se for sognet drøftes. Udtalelse afgives. 
16. Nysted byråd har udpeget Ib Henriksen, 
 Kettinge, til Viggo Loofts efterfølger som 
 INSPEKTØR VED KRUMSØSKOLEN. 
 Han er 44 år. 
17. Nysted byråd har ansat lærer Lars Ras
 mussen, Ejby, som timelærer ved 
 KRUMSØSKOLEN. 
25. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN arrangerer sin årlige 
 "sørejse" med afgang fra Sandager 
 havn i "rederiet" SANDAGER BÅDE
 LAUGS fartøjer. På grund af vejr og vind 
 opgives målet, øen Lindholm, og man 
 nøjes med en frokost i land cg en 
 mindre sejltur til Kalveholm. Der er ca. 
 40 deltagere. 
31. LOLLAND-FALSTERS KUNSTFOR
 ENING åbner i Galleri Laaland, Ulriks-
 dal, en udstilling af arbejder af Eva Rée 
 Pontoppidan. 
SEPTEMBER 
6. KRUMSØSKOLEN fejrer 25-års jubilæ-
 um med reception og fest. Den afgåen-
 de inspektør Viggo Looft, og pedelpar-
 ret, Flemming og Karen Møller, har væ-
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 ret ansat på skolen fra dens start og har 
 således også 25 års jubilæum. 
6. Til KRUMSØSKOLENS JUBILÆUM er 
 der udkommet en bog, "Nostalgien", 
 redigeret af lærer Jan Nielsen. Den be-
 handler begivenheder i skolens historie. 
10. Et møde i Øster Ulslev forsamlingshus 
 indkaldt af tre byrådsmedlemmer, Peder 
 Jensen, Andreas Madsen og Erling Juul 
 Andreasen, holdes med det formål at 
 diskutere KOMMUNEPLANFORSLA
 GET. 
16. NEW FOUNDLÆNDER-KLUBBENs re-
 gion Lolland-Falster holder møde i Ves-
 ter Ulslev forsamlingshus med foredrag 
 og film. 
30. Krumsøskolen holder FÆRDSELSUGE 
 under ledelse af lærer Astrid Johansen. 
30. Åbningen af Farøbroerne har øget trafik-
 ken gennem Øster Ulslev kraftigt. På 
 den baggrund sender lærerrådet ved 
 Krumsøskolen amtsvejinspektoratet en 
 skrivelse, i hvilken man understreger 
 nødvendigheden af at få etableret en 
 CYKLESTI PÅ HOLEBYVEJ fra Øster 
 Ulslev til Sløssevej. 
OKTOBER 
1. Fra i dag må man ikke køre over 50 km i 
 timen gennem bymæssige bebyggelser 
 som for eksempel Øster Ulslev. Under 
 KRUMSØSKOLENS FÆRDSELSUGE 
 for nylig konstaterede 7. klasses elever, 
 at kun 29 af 200 køretøjer overholdt den 
 nye regel. De fleste kørte med 80 - 85 
 km/t., den hurtigste 122,6 km/t. 
3. Efter udløbet af indsigelsesfristen i for
 bindelse med KOWMUNEPLANFOR-
 SLAGET den 1. oktober viser det sig, at 
 alle reaktioner er kommet fra kommu-
 nens vestlige område. De drejer sig ho-
 vedsagelig om placering af en sportshal, 
 som bebyggelse og om trafikale spørgs-
 mål. 
11. KRUMSØSKOLEN afholder MOTIONS-
 LØB med deltagelse af elever, forældre 
 og lærere. Udgangspunkt: Høvænge 
 havn. 
11.-12. I/S ØSTER ULSLEV FORSAMLINGS
 HUS fejrer 100-års jubilæum med re-
 ception den 11. og aftenfest den 12. 
 Forsamlingshuset er det tredje på Lol-
 land efter Errindlev (1882) og Frejlev 

 (1884). Husets historie er beskrevet af 
 Hans Andersen i Krumsøarkivets års
 skrift. Husets værter er Bjarne og Ingeli-
 se Petersen. Formand er Ejvind Peter-
 sen. 
14. I Vester Ulslev forsamlingshus arrange-
 rer DANSK RØDE KORS's Nystedafde-
 ling foredrag om påstået farlig stråling 
 fra vandårer under huse ved tandlæge 
 Ole Hovmand. Teorierne synes at have 
 gjort et voldsomt indtryk på de 175 tilste-
 deværende. 
20. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 afslutningsfest for sin ungdomsafdeling i 
 forsamlingshuset. Omkring 70 unge har 
 været i aktivitet i klubben i sæsonens 
 løb. 
25. I Øster Ulslev forsamlingshus opføres 
 "GØNGEHØVDINGEN" af Flemming 
 Jensen og Jesper Klein. Arrangør: NY-
 STED MUSIKFESTIVAL. 
26. Maleren Victor Brockdorff udstiller i Gal-
 leri Laaland, Ulriksdal, inviteret af LOL-
 LAND-FALSTERS KUNSTFORENING. 
30. Krumsøskolen udsender første nummer 
 af et kontaktblad, "KRUMSØNYT", un-
 der redaktion af skoleinspektør Ib Hen-
 riksen. Efter planen skal bladet udkom-
 me 4-6 gange om året. 
30. I sit svar på en henvendelse fra Krum-
 søskolen meddeler amtsvejvæsenet, at 
 en CYKLESTI FRA ØSTER ULSLEV 
 TIL SKOLEN vil blive etableret i 
 1988/89. 
NOVEMBER 
5. Socialdemokratiet og AOF holder 
 VALGPROPAGANDA-AFTEN med fore-
 drag og revy i Øster Ulslev forsamlings-
 hus. 
7. Beboerforeningen for Øster Ulslev og 
 Omegn har indsamlet 126 underskrifter 
 på en PROTESTADRESSE til Handels
 banken, hvis afdeling i Øster Ulslev nu 
 lukkes. 
8. HANDELSBANKEN lukker sin filial i 
 Øster Ulslev. Det var sognets sidste 
 pengeinstitut. 
16. I Øster Ulslev skyttehus indledes den 
 årlige turnering, FEMKANTSKYDNIN
 GEN, med deltagelse af skytteforenin-
 gerne i Øster og Vester Ulslev, Holeby, 
 Frejlev og Vantore. 
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16.-22. HJEMMEVÆRNSDISTRIKT LOLLAND 
 holder feltøvelse med 100 mand i Ny
 sted-, Vester Ulslev- og Frejlev-området. 
19. Ved KOMMUNEVALGET stemmer i  
 Nysted kommune i alt 3.514 vælgere. 
 På afstemningsstedet Øster Ulslev 
 stemmer 684, der fordeler sig således: 
 Liste A (Socialdemokratiet): 278. Liste B 
 (Radikale): 53. Liste C (Konservative): 
 80. Liste N (Kommunelisten): 47. Liste U 
 (Venstres Ungdom): 15. Liste V 
 (Venstre): 181. Liste Z 
 (Fremskridtspartiet): 14. Blanke stem-
 mer: 16. 
23. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 afslutningsfest for seniorer i forsamlings-
 huset med godt 70 deltagere. 
26. Eddie Bradford som blandt andet leder 
 KRUMSØ KONCERTBAND får overrakt 
 halvparten af "Amtets Musikpris", der er 
 på 25.000 kr. 
30. Vester Ulslev Gymnastikforening spiller 
 GØGLER-REVY 85 i forsamlingshuset. 
 Instruktion: Erik Friis. Medvirkende: Jet-
 te Petersen Bente Larsen, Christina 
 Hansen, Mogens Nielsen Jan Nielsen 
 og Flemming Andersen. Forestillingen 
 overværes af ca. 225 mennesker. 
DECEMBER 
2. KRUMSØARKIVETs første ordinære 
 åbningsdag på den nye adresse: Krum-
 søvej 8. Der er særudstilling af ca. 100 
 fotografier indleveret til arkivet i løbet af 
 1984. 
4. I forsamlingshuset holder ØSTER ULS-
 LEV OG OMEGNS HUSHOLDNINGS
 FORENING juledemonstration. 
5. Indskrivning til skoleåret 1986/87 finder 
 sted, blandt andet på KRUMSØSKO
 LEN. 
11. I byrådet er der debat om, hvilken belig-
 genhed der skal angives i kommunepla-
 nen 1984/92 for en SPORTSHAL nr. 2. 
 Afstemningen falder ud til fordel for 
 Øster Ulslev. (Hallen bliver dog næppe 
 bygget foreløbig - hverken der eller an-
 dre steder). 
12. KRUMSØSKOLEN holder Lucia-
 festaften med optog, skuespil og anden 
 underholdning. Festen samler 250 delta-
 gere. 
13. I Øster Ulslev forsamlingshus er der 

 ADVENTSFEST i den socialdemokrati-
 ske forening for Øster Ulslev-Godsted 
 og Vester Ulslev samt den lokale pensi-
 onistforening. 
27. Den stråtækte ejendom Dødmosevej 3 
 brænder ned til grunden. Ejeren er Hans 
 Verner Hansen. 
20. ØSTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder juletræsfest. 
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der anvendte, før Hansestæderne overtog han-
delen i Norden på deres kogger. I vikingeskibs-
hallen i Roskilde kan dette fragtskib beses - det 
er ca. 14 m langt, har halvdæk for og agter og 
lastrum midtskibs. 
 
På vore ældste kort ser vi, at Østlollands bedst 
beliggende handelspladser lå ved Nysted og 
Handermelle - ved de to åmundinger, hvor det 
var naturligt at omlade varerne. Herfra sejlede 
bønderne deres korn og okser til den tyske kyst 
og afsatte varerne i de opvoksende byer, Lü-
beck, Wismar og Rostock.  
 
Returfragten kunne bestå af salt og teglsten - de 
munkesten, der den dag i dag sidder i vore 
landsbykirker, og det er påfaldende, at kirkebyg-
geriet foregik i midten af 1200-tallet, hvor der 
samtidig var kornoverskud på Lolland. Senere 
blev det tyske købmænd, der kom til Handermel-
le, når der skulle handles. Man undgik gerne Ny- 
sted, der i 1409 havde fået sine købstadsrettig-
heder af Erik af Pommern, og foretrak at handle 
direkte med bønderne på "lejerne", hvor der ikke 
blev opkrævet afgifter. 

Handermelle 
Havn 
Arne Heyn 
 
Gang på gang har vore historikere givet os det 
indtryk, at Lolland og Falster ligger afsides, at 
udviklingen er kommet senere hertil end til de 
"centrale" dele af riget.  
 
Mod disse synspunkter taler den kendsgerning, 
at søfarere i vikingetiden omtaler vore øer som 
liggende ved de befærdede handelsveje mellem 
Hedeby og Slien og den nordlige Østersø med 
markeder på Gotland, i Birka og ved de russiske 
floder. Det er også værd at bemærke, at to af 
vore seks bevarede runesten, der alle har stået 
på det sydlige Lolland, taler tydeligt om forbin-
delser med de svenske landskaber. 
 
Gennem hele middelalderen er der talrige ek-
sempler på handel tværs over Østersøen, f.eks. 
bringer og henter bønder fra Øland og Gotland 
varer på egne skibe - en handel rettet både mod 
øst og mod syd. (Døbefontene i Ø. og V. Ulslev 
er eksportvarer fra Gotland) 
 
Da man for en snes år siden bjærgede de be-
rømte Skuldelev-skibe, kom der også et han-
delsskib for dagen - et af de skibe, danske bøn-

Keldsåens udløb kan have - og har sikkert - flyttet sig flere gange i tidens løb. Hvor den historiske Handermelle havn lå, vides 
ikke i dag. De munkesten, der  nævnes i teksten, ligger ved pil 1. Ved pil 2 er fotografiet på side 35 taget. Men der ligger gamle 
teglsten endnu flere steder i området. 

Tegning af et handelsskib af den type, som er nævnt 
i teksten. 
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For at begrænse denne handel, bestemte kon-
gemagten, at udenlandske købmænd først måtte 
komne, når der var åbent vand om foråret, og at 
de skulle være ude af landet inden udgangen af 
november. I praksis betød dette, at de havde 
mulighed for at handle, når de havde lyst. I 1591 
nævnes Handermelle som udskibningshavn, og i 
1634 omtaler et kongebrev bøndernes ret  til at 
udskibe varer  fra Handermelle. 

Endnu har det ikke været muligt at påvise place-
ringen af den gamle havn, men det er vel natur-
ligt at søge den i nærheden af Keldsåens mun-
ding. En mulighed for stedfæstelse har vi måske 
i de munkesten, der ligger nær kysten øst for 
den nuværende Handermelle havn. 

Årsberetning  
for 1985 
 
Umiddelbart efter årsmødet i 1985, hvor arkivet 
havde indviet de nye lokaler i den tidligere lærer-
bolig Krumsøvej 12, blev boligen solgt, og arki-
vet måtte flytte tilbage til de snævre forhold på 
selve skolen - dog med løfte om senere at kunne 
få tilsvarende lokaler i lærerboligen i nr. 8, der 
ville blive inddraget til brug for skolen og arkivet i 
stedet for nr. 12. I efteråret kunne arkivet så ryk-
ke ind i lokaler i nr. 8. De tre flytninger i 1985 gav 
en del ekstra arbejde, men de økonomiske van-
skeligheder ved flytningen hjalp kommunen os 
over. 
 
I forbindelse med arrangementerne omkring 
40års-dagen for Danmarks befrielse havde arki-

vet foranstaltet en udstilling, der blev vist for alle 
klasser på Krumsøskolen og de ældste klasser 
fra Brydebjergskolen under arkivlederens vejled-
ning. Ved indflytningen i lokalerne på Krumsøvej 
8 var der arrangeret en udstilling af omkring 100 
fotos indleveret i 1984. 
 
Arkivet har haft lige ved 100 indleveringer i 1985. 
Nogle store, nogle små. Det drejer sig om forret-
ningsbøger fra smed og tømrer, landmandsregn-
skaber, dyrkningsplaner, minder fra besættelses-
tiden, ejendomspapirer m.m.m.. Også mange 
fotos er indleveret som gave eller til affotografe-
ring. 
 
Alice Dunk Hansen og Lis Olsen har hjulpet med 
registrering af de indleverede arkivalier. 
 
Arkivstyrelsen benytter lejligheden til at takke 
byrådet, Lollandsfonden og andre bidragydere 
for hjælp og støtte i det forløbne år. 
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Krumsøkrøni-
ken om 1986 
Bendix Bech-Thostrup 
 
JANUAR 
4.-5. Øster Ulslev Boldklub holder FOD-
 BOLDSTÆVNE i Kettingehallen. I 194 
 kampe blev der scoret 937 mål. Det er 
 niende år i træk, stævnet bliver holdt. 
15. Ved ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS 
 generalforsamling i forsamlingshuset 
 vedtager man at ændre bestyrelsens 
 medlemstal fra ni til syv. Syv af de ni 
 afgår: Leif Nielsson (formand), Bjarne 
 Nielsen (kasserer), Marianne Kofoed 
 Hansen, Annette  Kamper, Roald Lar-
 sen, Jens Jørgen Petersen og Lars Jen-
 sen. Nyvalgt: Mogens Aage, Nick Val-
 lesholm, John Jensen, Henrik Nielsen 
 og Jim Nielsen. Regnskabet balancerer 
 med 305.482 kr. og viser et underskud 
 på 4.889 kr. (dækket af støtteforenin-
 gen). Seniortræner Søren Jensen aflø-
 ses af Mogens Nielsen. 
15. Samtidig med boldklubben holder støtte-
 foreningen Ø.U.B.s VENNER general-
 forsamling sammesteds. Livlig aktivitet i 
 årets løb har sat foreningen i stand til at 
 skænke boldklubben omkring 24.000 kr. 
 i tilskud foruden to mikromål og mange 
 boldtrøjer. Formanden, Mogens Aage, 
 foruden Mogens Hansen og Nick Valles-
 holm afløses i bestyrelsen af Jørgen 
 Mortensen, Bjarne Petersen og Roald 
 Larsen. 
18. KRUMSØSKOLEN holder åbent hus 
 hele formiddagen med adgang for foræl-
 dre med flere til at følge børnenes un-
 dervisning. Det er lørdag, og som erstat-
 ning får eleverne fri på mandag. 
21. FAMILIEBRUGERNE I HOLEBY, VES-
 TER OG ØSTER ULSLEV holder lysbil- 
 ledforedragsaften i forsamlingshuset. 
 Ole Andersen, Sløsse, fortæller om sit 
 arbejde i USA og om en rejse i Australi-
 en. 
22. Om aftenen holder ØSTER ULSLEV OG 
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 OMEGNS HUSHOLDNINGSFOR-
 ENING demonstration i skønhedspleje i 
 forsamlingshuset. 
24. Ny formand for ØSTER ULSLEV BOLD-
 KLUB er Mogens Aage, der også var 
 formand 1976-79, og senere i nogle år 
 stod i spidsen for Ø.U.B.s VENNER. 
28 Med 45 deltagere holder VESTER ULS-
 LEV JAGTFORENING generalforsam-
 ling i forsamlingshuset. I bestyrelsen 
 afløses Jørgen Romme, Sløsse, og Jør-
 gen Pedersen, Sørup, af Anders Pom-
 mer Jensen, Sløsse, og Bjarne Nielsen, 
 Øster Ulslev. Formand er fortsat Dines 
 Lærkesen. Der er 109 medlemmer. Efter 
 generalforsamlingen fortæller Frans 
 Marcher, Søholt, jagtoplevelser fra Ca-
 nada og Alaska. 
29. 36 forældre var med til orienterende 
 møde på Krumsøskolen forud for SKO-
 LENÆVNSVALGET. Der blev opstillet 
 en liste på ti. 
FEBRUAR 
1. Fra i dag og indtil videre yder ØSTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING 5 øre pr 
 liter solgt benzin i brugsen til ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUB. En lignende ord-
 ning sidste år med Peter Jacobsen, 
 Sløsse, indbragte 2.200 kroner. 
1.+ 5. VESTER OG ØSTER ULSLEV PENSI-
 ONISTFORENING opfører i Øster Uls-
 lev forsamlingshus dilettantforestillingen 
 "Den hemmelige Ven". Forfatter: Helle 
 Bækkel. Generalprøve kl. 14, premiere 
 kl. 19. Ca. 300 ser forestillingen. For-
 manden, Henry Paustian, spiller en 
 fremtrædende rolle i stykket. 
2. Fra kl. l0 til kl. 14 holder VESTER ULS-
 LEV SKYTTEFORENING åbent hus 
 med gratis prøveskydning på sin skyde-
 bane, et forsøg på at hverve nye inter-
 esserede, iscenesat af formanden gen-
 nem 43 år, Frede Hansen. En god halv 
 snes interesserede mødte trods slet 
 vejr. 
2. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 holder rævejagt i Frostrup skov. Men 
 ræven gemte sig. Trøstespisning af ær
 ter i forsamlingshuset. 
4. ØSTER OG VESTER ULSLEV FAMI-
 LIEBRUG holder generalforsamling hos 
 Ove Hansen, Tamrodsvej 42, Flårup. 

 Foreningen har 33 medlemmer. Svend 
 Aage Christensen, Vester Ulslev, var og 
 er formand. Formanden for hushold-
 ningsudvalget er Emmy Andersen, Sløs-
 se. 
4. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING er egentlig en håndboldklub, 
 men fungerer mest som teaterforening. 
 Formanden, Ole Bent Rasmussen, be-
 rører dette på generalforsamlingen. Han 
 genvælges, og to ny suppleanter, Kim 
 Lærkesen og Lene Hansen, vælges. 
 Førstnævnte kommer i spilleudvalget. 
6. HØVÆNGE PUMPELAUG holder gene-
 ralforsamling hos formanden, Egon Niel-
 sen, på Høvængevej 2. 
6. En snes deltager i generalforsamlingen i 
 FORÆLDREFORENINGEN FOR 
 KRUMSØSKOLEN - på skolen. For-
 mand: Søren Vodder. Nyvalgt i stedet 
 for Elsebeth Kristensen: Henning Peiter. 
 Ny næstformand: Judy Nielsen. Kontin-
 gentet stiger fra 20 til 25 kroner. 
6. Til KRUMSØSKOLENS SKOLENÆVN 
 er valgt Elin Friis, Sløsse, Kirsten 
 Wagtberg Hansen, Godsted, Leif Niel-
 sen, Vester Ulslev, Elsebeth Kristensen, 
 Øster Ulslev, og Hans Popp, Krumsø. 
l0. Øster Ulslev Beboerforening og Brugs-
 foreningen holder TØNDESLAGNING 
 og MASKERADE for børn i brugsens 
 lade. 
12. Hos Peder Jensen, Johanneslundsvej 4, 
 holder VESTER ULSLEV OG OMEGNS 
 VANDVÆRK generalforsamling. Det har 
 ydet cirka 40.000 kubikmeter vand i 
 årets løs, oplyser formanden, Ole Hare, 
 Øllebølle. Man vedtager at hæve afgif-
 ten, der sidste år har indbragt 64.726 
 kroner, med 25 %. Fire nye andelshave-
 re er kommet til i årets løb. 
13.,15. Generalprøve og premiere på Svend 
 Borgs folkekomedie "Søstrene Vester-
 gaards Hyggespreder", opført af VES-
 TER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENINGS amatører. Instruktion: Erik  
 Friis, Sløsse. Fulde huse. Bal bagefter. 
15. Amtets miljøkontor har indledt en under-
 søgelse af forholdene i de fire midtlol-
 landske søer, herunder RØGBØLLE 
 SØ. 
18. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-
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 ONISTFORENINGS komedie, "Den 
 hemmelige Ven" (af Helle Bækkel), er 
 blevet stærkt efterspurgt og skal i de 
 kommende måneder opføres mindst 12 
 gange rundt om på Lolland-Falster. 
19. SOCIALDEMOKRATISK FORENING 
 FOR ØSTER OG VESTER ULSLEV 
 holder generalforsamling hos Ejner Ot-
 tesen, formanden, der afløses af Erling 
 Juul Andreasen, Vester Ulslev. 
20. ERRINDLEV SPAREKASSE åbner en 
 filial på Karlebyvej l, Øster Ulslev. Begi-
 venheden fejres som en triumf for lands-
 bysamfundet. 
20. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING opfører "Søstrene Vestergaards 
 Hyggespreder" på Solgården i Herrits-
 lev. 
21. En borger i Øster Ulslev får kommunens 
 tekniske udvalgs principielle godkendel-
 se af et VINDMØLLEPROJEKT omfat-
 tende en mølle på 90 kilowatt. Hans  
 anden ansøgning, om en større mølle 
 på 150 kw., blev ikke godkendt. 
24. ØSTER OG VESTER ULSLEV HUS
 HOLDNINGSFORENING holder demon-
 stration om fisk som mad. Krumsøsko-
 len. 
25. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder generalforsam-
 ling i forsamlingshuset. Kommunen har 
 afslået foreningens ønske om at få et 
 lille stykke af Ølle bøllevej og Ryttervej 
 omdøbt til Monradsvej. Nu kræver gene-
 ralforsamlingen, at bestyrelsen forfølger 
 sagen. I stedet for Claus Michaelsen, 
 Børge Nørgaard og Nanna Thygesen 
 vælges Gail Hansen, Malle Jørgensen 
 og Dorthe Lanter til bestyrelsen. Ny sup-
 pleant: Ellen Margrethe Nielsen, Dalbak-
 kevej. Efter generalforsamlingen lysbil-
 ledforedrag. 
26. 87 husstande er tilsluttet GODSTED 
 VANDVÆRK, oplyser formanden, Bent 
 Bring, på generalforsamlingen i Øster 
 Ulslev forsamlingshus. Vandforbruget 
 har været lavt i 1986: 16.500 kubikme-
 ter. 
27. Ved folkeafstemningen om EF-PAKKEN 
 på afstemningsstedet Øster Ulslev for-
 samlingshus stemmer 475 ja, 253 nej og 
 2 blankt. 2 stemmesedler var ugyldige. 

28. Med cirka 30 deltagere holder VESTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING general
 forsamling. Årsomsætningen ligger lidt 
 under 1985, grundet øl strejken, men 
 der er dog et driftsoverskud på 3.700 
 kroner efter bl.a. 2% eller ca. 37.000 
 kroner i dividende. Foruden Jette Jen-
 sen, Sandager, afgår formanden, Ib 
 Puggaard, og Dorthe Lanter, Hander-
 melle, og Alice Jensen, Vester Ulslev, 
 nyvælges. 
MARTS 
1. I/S VESTER ULSLEV FORSAMLINGS
 HUS har holdt generalforsamling. For-
 manden, Chr. Pedersen, oplyser, at 
 økonomien er i bedring. Der har været i 
 alt 75 arrangementer i huset. Nettofor
 muen er 137.500 kroner. Selskabet har 
 76 medlemmer. 
5. Kommunens tekniske udvalg agter at 
 imødekomme to ønsker fra BEBOER-
 OG GRUNDEJERFORENINGEN FOR 
 ØSTER ULSLEV OG OMEGN: opstilling 
 af papirkurve og bord og bænke ved  ga-
 dekæret. Andre fire bliver afvist, dels 
 henvist til andre instanser. 
5. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS
 HOLDNINGSFORENING fejrer sit 50 
 årsjubilæum med formiddagsreception 
 hos formanden, Hjørdis Hoffmann, Loui-
 sehøj, og middag for 65 deltagere i for
 samlingshuset. Meta Høyer Madsen, 
 formand i to perioder, udnævnes til for
 eningens første æresmedlem. 
5. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT
 FORENING må aflyse en planlagt vin-
 terskydning. Skydebanen på Torresvej, 
 Sandager, ligger inden for det område, 
 hvor skydning med stålhagl er forbudt. 
6.-7. VESTER ULSLEV MASKINFORRET
 NING præsenterer nye lagerlokaler for 
 offentligheden. 
8. For tredje gang arrangerer Krumsøsko-
 len (i år femteklasse og lærer Astrid Jo-
 hansen) et BORDTÆNNISSTÆVNE for 
 alle med tilknytning til skolen. Et halvt 
 hundrede spillere deltager. Overskuddet 
 skal gå til en lejrskoletur. 
10. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK holder 
 generalforsamling i forsamlingshuset. 
 Med fire nye er der nu 229 husstande 
 tilsluttet. De har brugt 57.200 kubikme-
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 tervand, et plus på 200 kubikmeter. 
 Driftsoverskud: 119.000 kroner. Kon-
 tantformue: 368.000 kroner. Formanden 
 gennem otte år, Jørgen Hennebjerg 
 Olesen, afløses af Torben Juhl Jørgen
 sen. Nyvalgt til bestyrelsen: Ole L. Han-
 sen. 
l0.-12. Emnedage på KRUMSØSKOLEN om 
 sund mad og sund levevis. 
11. GODSTED MENIGHEDSRÅD holder 
 offentligt regnskabs- og budgetmøde i 
 Øster Ulslev præstegårds konfirmand-
 stue. 
12. Generalforsamling i BEBOER- OG 
 GRUNDEJERFORENINGEN FOR 
 ØSTER  ULSLEV OG OMEGN i for-
 samlingshuset. 20 medlemmer deltager. 
 Yvonne Vallesholm og formanden, Bjar-
 ne Petersen, afløses i bestyrelsen af 
 Andreas Madsen og Kim Bach. Reviso-
 ren, Jan Olsen, erstattes af Hanne Mik-
 kelsen. Rosa Engholm Petersen holder 
 efter generalforsamlingen foredrag om 
 livet som tyende i gamle dage. 
13. I/S ØSTER ULSLEV FORSAMLINGS
 HUS holder generalforsamling. 15-20 af 
 de 80 andelshavere deltog. Året har 
 været godt, med 170 privat-udlejninger, 
 30 bankospil og talrige møder, general-
 forsamlinger etc. Formand er Ejvind Pe
 tersen. 
15. AOFs foredragsrække for pensionister 
 afsluttes i Vester Ulslev forsamlingshus 
 med samvær og opførelse af V.U.G.s 
 dilettantforestilling "Frk. Vestergaards 
 Hyggespreder". 
15. Tegneren INGE LISE WESTMANN og 
 keramikeren PER REHFELDT åbner 
 udstilling i Lolland-Falsters Kunstfor-
 ening på Ulriksdal i Godsted. 
17. Indskrivningen af NYE ELEVER på 
 kommunens fire skoler er slut. I børne-
 haveklasse skal 50 begynde, heraf 10 
 på Krumsøskolen, og i 1. klasse 58, 
 hvoraf 10 på Krumsøskolen. 
18. ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 har haft et fint år med 12% større om-
 sætning end 1984: godt 4,7 millioner kr. 
 Et overskud på 48.693 kroner hæver 
 egenkapitalen til 332.000 kroner. For-
 manden, Jørgen Ringsing, tør dog ikke 
 give dividende. Ny i bestyrelsen: Bent 

 Olsen i stedet for Mogens Aage. Bagef-
 ter viser Ole Andersen lysbilleder fra 
 USA, 
18. Hos Svend Aage Christensen holder 
 VESTER ULSLEV FROSTBOKS gene-
 ralforsamling uden større problemer. 
 Alle 77 halve og hele bokse har været 
 udlejet. 
19. Børnebogsforfatteren Nils Hartmann er 
 gæstelærer for 5.-7.-klasserne på 
 KRUMSØSKOLEN. 
19. Den 50. generalforsamling i ØSTER 
 ULSLEV OG OMEGNS HUSHOLD
 NINGSFORENING holdes i Øster Ulslev 
 forsamlingshus. I bestyrelsen afløser 
 Fanny Henriksen Iris Hansen. Pastor 
 Britta Rahbek holder foredrag efter ge-
 neralforsamlingen. 
20. VESTER ULSLEV MENIGHEDSRÅD 
 holder offentligt møde om regnskab og 
 budget i Øster Ulslev præstegård. 
20. KRUMSØARKIVET, leder Hans Ander-
 sen, holder sit ÅRSMØDE på Krum-
 søskolen. Det har haft cirka 100 indleve-
 ringer i 1985. Aftenen byder på demon-
 stration af folkedans (Frejlev Folkedan-
 sere) og - i de nye lokaler, Krumsøvej 8 
 - en lille udstilling af folkedansergrupper. 
 Arkivet er i 1985 drevet for 6.300 kroner. 
20. BEBOER- OG GRUNDEJERFORENIN-
 GEN FOR ØSTER ULSLEV OG OM-
 EGN får ny formand og næstformand: 
 Andreas Madsen og Kim Bach. 
22.,24. De to dagblade bringer nydelige anmel-
 delser af KRUMSØARKlVETs årsskrift. 
25. ØSTER ULSLEV, VESTER ULSLEV 
 OG GODSTED PRÆSTEGARDSUD
 VALG holder offentligt budget- og regn-
 skabsmøde i Øster Ulslev præstegård. 
29. Kommunens undervisnings- og kulturud-
 valg bevilger hele 9.900 kroner til Ny-
 sted lokalhistoriske Arkiv og KRUM-
 SØARKIVET - til deling. 
APRIL 
2. I forsamlingshuset holder ungdomsafde-
 lingen af VESTER ULSLEV BADMIN-
 TONKLUB afslutningsfest. Så godt som 
 alle de ca. 25 medlemmer deltager sam-
 men med en snes voksne. Der er præ-
 mier, pølser, sodavander og tegnefilm, 
 så stemningen er høj. 
5. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
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 FORENINGS bestyrelse har konstitueret 
 sig. Ny næstformand er Fanny Henrik
 sen. Ellers ingen ændringer. 
6. Der er KONFIRMATION i Godsted kirke 
 for de tre sognes unge. Deres navne: 
 Bo Pommer Jensen, Alleen, Henrik Kri-
 stensen, Ø. Ulslev, Tino Jørgensen, Ø. 
 Ulslev, Kenneth Nielsen, V. Ulslev, Mi
 chael Hansen, Øllebølle, Henrik Erik
 sen, Sløsse, Jacob Michaelsen, Sørup, 
 Tina Mortensen, Høvænge, Charlotte 
 Pedersen, Alleen, Tine G. Madsen, 
 Ø. Ulslev, Heide K. Pedersen, Ø. Ulslev, 
 Jette Wagtberg Hansen, Godsted, Ulla 
 Hoffmann, Godsted. 
6. Krumsøskolens SKOLENÆVN kommer 
 til at bestå af: Elin Friis, Sløsse, Kirsten 
 Wagtberg Hansen, Godsted, Leif Niel-
 sen, Vester Ulslev, Elsebeth Kristensen, 
 Øster Ulslev, og Hans Popp, Krumsø. 
7. Med en fremgang på 12 har VESTER 
 ULSLEV BADMINTONKLUB nu 118 
 medlemmer, nok til, at en vestlig hal 
 snarest bør bygges, mener formanden, 
 Kurt Johansen, på generalforsamlingen. 
 I bestyrelsen afløses Susanne Andersen 
 af Arne Kok. 
7. Kommunens teknikere har inspiceret 
 VINTERVEJSKADERNE. Blandt dem, 
 de har fundet værdige til udbedring, er 
 huller på T-krydset Præstevænget-
 Høvængevej, Alleen, Sløssevej, Karle-
 byvej og Næsvej. Resten - viser de vin-
 tervejen! 
8. GRÆNSEFORENINGEN ØSTLOL-
 LAND holder generalforsamling med 
 lysbilledforedrag (Margareta Heyn om 
 Assisi) i Øster Ulslev forsamlingshus. 
 Foreningen har to fadderskabsbyer: Ja-
 gel og Ny Bjernt. Der er 340 medlem-
 mer, en lille nedgang. Nyvalgt til besty-
 relsen: Tove Andersen, Karleby. 
12. En udstilling af billedkunstneren COR-
 NEILLE åbner i Galerie Laaland på Ul-
 riksdal. 
13. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 står for den lokale del af landsindsam-
 lingen til KRÆFTENS BEKÆMPELSE. 
13. JEFF BECK, i nogle år den højt skatte-
 de og populære præst for de tre sognes 
 menigheder, holder aftengudstjeneste i 
 Kettinge kirke og møder bagefter gamle 

 venner fra egnen. 
13. På Ulriksdal åbnes kunst- og antikvitets
 butikken MAGGI LOLLAND under le-
 delse af Bent Andersen og Lene Falk. 
16. 13 elever i Krumsøskolens 4. klasse 
 drager på en tredages-ekskursion til 
 NATURSKOLEN ved Maribo Søndersø. 
16. Konsulent Ruth Augustinussen oriente-
 rer om HJEMMELAVET PÅLÆG i Øster 
 Ulslev Husholdningsforening 
 (forsamlingshuset). 
18. I skyttehuset holder ØSTER ULSLEV 
 SKYTTEFORENING generalforsamling. 
 Eigil Jensen, formand for 20 voksne og 
 15 ungskytter, melder om et i alle hense
 ender tilfredsstillende år. 
23. Der er offentligt regnskabs- og budget-
 møde i Øster Ulslev præstegård, arran-
 geret af ØSTER ULSLEV MENIGHEDS
 RÅD. 
MAJ 
5. Kursus i HUNDEDRESSUR ledet af 
 Henning Pedersen begynder på Dines 
 Lærkesens mose. Varer otte dage. 
5. I nat er en TYREKALV, to måneder 
 gammel, blevet STJÅLET fra Erling 
 Romme, Sløsse. 
7. Omkring 150 hører MUSIKSKOLENS 
 ELEVKONCERT på Krumsøskolen. Fra 
 at have 70 elever i 1978/79 går nu om-
 kring 150 unge til musik. 
10. Lolland-Falsters Kunstforening åbner 
 udstilling af billedhuggeren HELEN 
 SCHOUs værker på Ulriksdal (Galleri 
 Laaland). Helen Schou boede en over-
 gang i Vester Ulslev gamle præstegård. 
15. I et par måneder har ERRINDLEV SPA-
 REKASSES ØSTER ULSLEV-FILIAL 
 haft til huse i udlånte lokaler i brugsfore-
 ningen. Fra i dag opererer den i egne lo-
 kaler på Karlebyvej 5. 
19. Forældrebagte lagkager er præmierne i 
 en ANDEN PINSEDAGSFODBOLD
 TURNERING i Øster Ulslev med delta-
 gelse af store og små: et familietræf 
 med tab og gevinst - af kalorier. 
24. Trods flertal ved flere relevante afstem-
 ninger foretaget af Borgerforeningen for 
 Vester Ulslev Sogn afviser kommunens 
 tekniske udvalg at interessere sig for en 
 ændring af et par vejnavne til D.G. 
 MONRADSVEJ eller MONRADSVEJ til 
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 ihukommelse af grundlovsforfatteren, 
 der var præst I Vester Ulslev. 
28. Rikke Vatit og Flemming Larsen, Karle-
 byvej 46, holder i Øster Ulslev forsam-
 lingshus orienteringsmøde om et VIND-
 MØLLEPROJEKT. Planen er at 
 danne et vindmøllelaug I/S og sætte to 
 møller på initiativtagernes grund. 
29. Kommunen bevilger 30.000 kroner til 
 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE af 
 Krumsøskolen i år. (Brydebjerg: 40.000, 
 Kettinge: 50.000). 
30. Billedhuggeren HELEN SCHOU holder 
 lysbilledforedrag på Ulriksdal, hvor hen-
 des udstilling er blevet forlænget. 
JUNI 
1. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 står for den ÅRLIGE CYKLETUR, 
 denne gang til Storskoven ved Søholt. 
5. På GRUNDLOVSDAGS AFTEN finder 
 godt tre snese borgere sammen i D.G. 
 Monrads gamle præstegårdshave til den 
 - nu traditionelle - komsammen, som 
 Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 arrangerer. Årets taler er pastor Arne 
 Hægstad, Fejø (som også synes, Mon-
 rad burde mindes ved et vejnavn i Ves-
 ter Ulslev). 
6. Beboerforeningerne i Øster og Vester 
 Ulslev foranstalter rundspørge om BE-
 HOVET FOR BØRNEPASNING i områ-
 det. 
6. Efter kommuneplanen skal næste 
 SPORTSHAL ligge i Øster Ulslev-
 området. Nu behandler kommunen plud-
 selig et tilbud på en hal ved Nysted nye 
 skole. I den anledning sender sports- og 
 beboerforeninger i Øster og Vester Uls-
 lev en kraftigt formuleret protestskrivelse 
 til Big Brother i øst. 
14. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 afholder sit årlige loppemarked med fle-
 re tusinde kroners overskud. 
15. KRUMSØ KONCERT BAND giver kon-
 cert i Nysteds tyske venskabsby Dah-
 me. 
17. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder cykeltur fra forsam-
 lingshuset og ud i det blå. 
18. Cirka 45 medlemmer af ØSTER OG 
 VESTER ULSLEV PENSIONISTFOR-
 ENING har været på udflugt til Holme

 gårds Glasværk. 
20. Årsafslutning på KRUMSØSKOLEN, 
 bl.a. med uddeling af præmier og afhol-
 delse af en original udstilling: glemte 
 sager! 
20.-22. Øster Ulslev Boldklub holder BØRNE-
 DYRSKUE OG SOMMERFEST med 
 dyr, leg, optræden, gymnastikopvisning, 
 rideopvisning, børneshow og revyfore-
 stilling. 
21. Skoleinspektør-leder Ib Johansen har 
 taget initiativ til starten af KRUSØKLUB-
 BEN, som åbner den 6.august, når sko
 len begynder igen. Den er et forsøgs
 projekt med børnepasning som formål. 
21. Dines Lærkesen, formand for SAND- 
 AGER BÅDELAUG, beklager, at sidste 
 års havnefest også blev den sidste. 
 Toldvæsenet vil have moms af omsæt-
 ningen, og det vil bestyrelsen ikke være 
 med til. 
23. Sankt Hansaften går et FAKKELTOG 
 gennem Øster Ulslev og ud til Præste-
 mosen, hvor pastor emeritus Boysen 
 taler ved bålet. Arrangør: Beboer- og 
 Grundejerforeningen for Øster Ulslev og 
 Omegn. 
25. VESTER ULSLEV OG OMEGNS 
 VANDVÆRK har pr. 1. april hævet sine 
 vandafgifter med 25 %. 
27. 12 kommende 6. og 7. klasse-elever fra 
 Brydebjergskolen og Krumsøskolen er 
 med i et EDB-KURSUS på sidstnævnte 
 skole, hvor et antal EDB-skærme med 
 tilbehør nu er permanent installeret. Kur-
 susleder: Jan Nielsen. 
JULI 
1. Der er generalforsamling i ØSTER ULS-
 LEV FROSTBOKS - dog ikke i boksen, 
 men hos Erling Christiansen. 
1. Forældrerådet ved Humlebien, Kettinge, 
 brokker sig i et læserbrev over Ib Johan-
 sens utraditionelle initiativ med børne-
 pasningsordningen KRUMSØKLUBBEN 
 på skolen af samme navn. 
2. VESTER ULSLEV VANDVÆRK ned
 lægger forbud mod vanding med have-
 slange: det er sommer! 
11. I laden hos Lærkesen i Sandager er en 
 interessegruppe på 20 unge i gang med 
 et ugekursus i SURFRIDING. Instruktø-
 ren er heller ikke gammel: Kim Lærke-
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 sen, 16 år. 
12. 23 voksne og 10 børn deltager i Øster 
 Ulslev Skytteforenings årlige FUGLE
 SKYDNING I HØVÆNGE HAVN. lidt 
 færre end tidligere. Den store fugl fæl-
 dedes med 650 skud, hvilket anses for 
 flot. 
14. Beboer- og Grundejerforeningen for 
 Øster Ulslev og Omegn lader for tiden 
 ved rundspørge undersøge behovet for 
 organiseret SMABØRNSPASNING i 
 kommunens vestlige del. Foreløbig sy-
 nes det ikke at være stort. 
15. Øster og Vester Ulslev Pensionistfor-
 ening er et rent teaterselskab. Dens fo-
 restilling "DEN HEMMELIGE VEN" om 
 livet på et plejehjem er opført 21 gange 
 for i alt 2.800 mennesker. Det oplyser 
 formanden, Henry Paustian, på general-
 forsamlingen i Øster Ulslev plejehjem. 
 Foreningen har 119 medlemmer. 
17. KRUMSØKLUBBEN bliver nu en reali-
 tet. Forsøgsordningen starter med ti til-
 meldte. Klubben vil være åben fra kl. 12 
 til ca. 17. 
22. Der er ved at gå fagforenings-kuk i 
 KRUMSØKLUB-ideen: Pædagogisk 
 Kartel stiller krav til løn og personale 
 osv. Ib Johansen svarer, at ordninger er 
 en interessegruppe og ikke noget kom-
 munalt foretagende. Så klap bare i! 
25. Menighedsrådene for de tre sogne invi-
 terer de ældre til SAMMENKOMST I 
 ØSTER ULSLEV PRÆSTEGÅRD. Pa-
 stor emeritus Johs. B. Boysen, Nysted, 
 står for underholdningen. 
27. Et stort loppemarked og et keglespil på 
 Øster Ulslev stadion retter op på 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS 4.000 
 kroners tab på byfesten tidligere på året. 
 Arrangeret sammen med ØUBs VEN-
 NER. 
28. VESTER ULSLEV FRYSEBOKS er luk-
 ket indtil den 15. august. Man må indta-
 ge frisk føde i stedet. 
28. Ikke alene indholdet af to sæt RUSER, 
 men også selve ruserne er anmeldt som 
 STJÅLET i Sandager. 
AUGUST 
6. Ferien er forbi - l hvert fald for børnene - 
 og KRUMSØSKOLEN åbner portene 
 kl. 9. 

9. Forpagteren af VESTER ULSLEV FOR
 SAMLINGSHUS gennem tre-fire år, Ole 
 Hansen, har sagt sin stilling op, og man 
 søger nu ny vært fra 1. november. 
10. I et halvt år har Øster Ulslev Brugsfore-
 ning lagt 2,5 øre til side af sit benzinsalg 
 til ØSTER ULSLEV BOLDKLUB, der 
 forleden kunne takke for en check på 
 3.350 kroner - og fordi ordningen må 
 løbe et halvt år endnu. 
10. Natten til søndag brænder huset KRUM-
 SØVEJ 1 B, Øllebølle. Brandårsag end
 nu ukendt. Ejeren ikke hjemme. 
10. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 afvikler sin ÅRLIGE SØREJSE med 
 Sandager Bådelaug som rederi. Man 
 foretager en vellykket landgang på øen 
 Lindholm. 
11. På Krumsøskolen stiftes en VIND- 
 SURFINGKLUB med hjemsted i Sand-
 ager. Stiftende generalforsamling følger 
i  næste måned, men en bestyrelse fore-
 ligger: Vivi Bjerregaard, Sløsserup, Kim 
 Lærkesen, Sandager, Kurt Nordstrøm, 
 Holeby, Anne Marie Christiansen, Hole-
 by, og Carsten Nielsen, Vester Ulslev. 
18. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 åbner sæsonen - desværre ikke i sog-
 nets hal, men i Nysted Sportscenter. 
21. Det kniber for Beboer- og Grundejerfor-
 eningen for Øster Ulslev og Omegn at 
 retfærdiggøre kravet om øget kommunal 
 service med hensyn til SMÅBØRNS-
 PASNING. En rundspørge over et par 
 måneder har kun givet fem-seks reaktio-
 ner. 
26. 195 anparter a 3.500 kroner i ØSTER 
 ULSLEV-VINDMØLLELAUGETs første 
 mølle er tegnet, byggetilladelse er i or-
 den, tilbud er indhentet, og man mangler 
 nu kun statstilskuddet. 
27. Med varierende begejstring har alle hus-
 stande modtaget den nye KOMMUNE-
 PLAN. Den sætter regler - og grænser - 
 for, hvor meget hver landsby og egn må 
 udvikle sig indtil 1992. 
28. Arbejdstilsynet har fundet fejl ved kom-
 munens skoler (dog ikke den nye). De 
 skal rettes, og det koster penge. KRUM-
 SØSKOLEN er også med. 
30. Til almindelig beklagelse meddeles det, 
 at EDDIE BRADFORD forlader Nysted 
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 Kommunale Musikskole og Krumsø 
 Koncert Band den 15. september for at 
 flytte til Århus. 
30. Vester Ulslev og Omegns Jagtforenings 
 KURSUS I HUNDEDRESSUR er afslut-
 tet. Henning Petersen, Holeby, har væ-
 ret leder, og Finn Sørensen, Kartofte, 
 dommer ved afslutningsprøven. En halv 
 snes hunde og deres mennesker har 
 deltaget. 
SEPTEMBER 
5. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 holder en velbesøgt HØSTFEST i for-
 samlingshuset - noget, man ikke har 
 prøvet i sognet en del år. 
6. Man åbner udstilling i Galleri Laaland, 
 Ulriksdal. af NATACHA PAVELs arbej-
 der. 
7. SANDAGER-SURFERNE ville have 
 holdt stævne ud for havnen, men opgi-
 ver:vejret var for dårligt. 
8. RØDE KORSes RULLENDE TOMBOLA 
 gør holdt ved Øster Ulslev forsamlings-
 hus. 
9. Øster Ulslev, Frejlev og Nysted Husmo-
 derforeninger arrangerer UDFLUGT TIL 
 LANGELAND. 
11. SANDAGER SURF KLUB holder stiften-
 de generalforsamling på Krumsøskolen. 
 Der er foreløbig 20 medlemmer. Besty-
 relsen hedder Vivi Bjerregaard, Sløsse, 
 (formand), Kim Lærkesen, Sandager, 
 (næstformand), Kurt Nordstrøm, Holeby, 
 (kasserer), Anne Marie Christiansen, 
 Holeby, (sekretær), og Carsten Nielsen, 
 Vester Ulslev. Suppleanter: Lars Jør-
 gensen, Vester Ulslev, og Dines Lærke
 sen, Sandager. Revisorer: Leif Nielsen, 
 Vester Ulslev, og Niels Bjerregaard, 
 Sløsserup. Deres suppleant: Thomas 
 Porse, Rødby. Kontingent for 1987: 60 
 kroner. 
12. Bestyrelsen for Beboer- og Grundejer-
 foreningen for Øster Ulslev og Omegn 
 må skuffet AFLYSE den til i aften be-
 rammede HØSTFEST. For få meldte 
 sig. 
13.-14. Øster Ulslev Skytteforening afholder  af
 sluttende UDENDØRS SKYDNING for 
 medlemmerne. Der er pudseaften den 
 18. i skydehuset på Kastanjevej og den 
 2. oktober begynder vintersæsonen. 

15. På Krumsøskolen er man glade for 
 KRUMSØKLUBBEN, der nu er værtsted 
 for 18 børn. Daglig leder er Ingrid Høj-
 gaard, og Ib Johansen har det pædago-
 giske tilsyn. 
20. Der er reception i forsamlingshuset i  
 anledning af Vester Ulslev Jagtfor-
 enings 50 ÅRS-JUBILÆUM den 23. 
 september. Den startede med 31 med
 lemmer, har undervejs haft en svag peri-
 ode, men blev rekonstrueret 1979. Di
 nes Lærkesen har været formand lige 
 siden. I dag har den 130 medlemmer. 
22.-26. Der er FÆRDSELSUGE på Krumsøsko-
 len. Den slutter fredag med cykelefter-
 syn og et spændende orienteringsløb på 
 cykel. 
26. Bestyrelsen i VESTER ULSLEV FOR-
 SAMLINGSHUS har ansat Ninna Han-
 sen, Nykøbing F, som ny vært efter Ole 
 Hansen. Tiltrædelse 1. november. 
28. Der er INGEN VINDMØLLE blevet rejst i 
 Karleby i denne måned. Det har vist sig, 
 at placeringen er urentabel. Derfor er 
 andelshavere sprunget fra. Men man 
 arbejder videre med sagen. 
29. Cirka 70 6. klasse-elever fra Krum-
 søskolen og kommunens andre skoler 
 er til CYKLISTPRØVE. 
29. Der er MODEOPVISNING i Vester Uls-
 lev forsamlingshus arrangeret af Øster 
 og Vester Ulslev Husholdningsudvalg. 
29. Krumsøskolen har fået sit første ELEV-
 RÅD. Formand: Bjørn Pedersen, 6. klas-
 se. Sammen med Bettina Mikkelsen 
 skal han repræsentere rådet i skolenæv-
 net. 
OKTOBER 
1. Byrådet vedtager at bygge IDRÆTSHAL 
 til NYSTED ny skole, men vil samtidig 
 afsætte en halv million i 1989 og 1990 til 
 en HAL NR. 2 i vestområdet. 
11. Fernisering på hollænderen TRUUS 
 MENGERs udstilling i Galleri Lolland. 
20. Falck, Nysted, holder kontrol med en 
 skorstensbrand i den gamle RYTTER-
 SKOLE i Vester Ulslev. 
27. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-
 ONISTFORENING samler ca. 60 med
 lemmer i Øster Ulslev plejehjem til soci-
 alinspektør Erik Larsens foredrag om 
 pensionisters rettigheder og muligheder 



87 

 

 i samfundet. 
29. 60 deltager i konferencen om fremtidig 
 SKOLESTRUKTUR i kommunen, arran-
 geret af skoleforvaltningen. Overrasken-
 de synes der blandt deltagerne at være 
 stemning for at nedlægge to af de fire 
 skoler. 
NOVEMBER 
1. Der er ungdomsafslutning i ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUB. Sted: forsamlings
 huset. 75 unge og en snes forældre del
 tager. 
1.-2. Landsbysammenslutningernes paraply-
 forening LANDSFORENINGEN AF 
 LANDSBYSAMFUND holder generalfor-
 samling i Ringe. Fra vore sognes for-
 eninger deltager Malle Jørgensen og 
 Jørgen Ringsing. 
4 Private kan i dag aflevere KEMIKALIE-
 AFFALD tre steder i sognene. Kommu-
 nen afhenter. 
8 Reception i VESTER ULSLEV FOR-
 SAMLINGSHUS for den nye vært, Nin-
 na Hansen. Der er et par hundrede   
 gæster. Måske har nogle af dem villet 
 hen at se, om forsamlingshuset virkelig 
 var blevet bygget om ... 
 Billedet her er fra en annonce i Ugeavi-
 sen den 4. november. 

8. Øster Ulslev kirke søger KIRKESAN-
 GER til cirka 65 tjenester årligt. 
9. Omkring 11.000 kroner er resultatet af 
 det store gavespil, som ØSTER ULS-
 LEV BOLDKLUBS VENNER holder i 
 forsamlingshuset. Pengene tilfalder ung-
 domsafdelingen. 
15. Maleren VIGGO KRAGH HANSEN åb-
 ner udstilling i Galleri Laaland, Godsted. 
18. Konsulent Marie Speich fortæller i for-
 samlingshuset medlemmerne af Øster 

 Ulslev og Omegns Husholdningsfor-
 ening m.fl. om "BEDRE KOST for væg-
 tens skyld". 
22. Ved voksen-afslutningen i ØSTER ULS-
 LEV BOLDKLUB modtager formanden, 
 Mogens Aage, af VENNERnes formand, 
 Roald Larsen, 15.000 kroner til videre 
 virksomhed. En auktion over to hjemme
 strikkede trøjer med spillernavne gav 
 yderligere 1.250 kroner. 
24. Teatergruppen MASKEN spiller i Øster 
 Ulslev forsamlingshus "Den elektriske 
 Budding", desværre for kun godt 100 til
 skuere (nogle troede måske, det var en 
 maddemonstration). 
24. Øster og Vester Ulslev Husholdningsud-
 valg holder JULEHYGGESTUE i Krum-
 søskolens køkken. Alice Dunk Hansen 
 er "hyggetante". 
25. VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 trækker sig ud af den såkaldte Fem-
 kantskydning, en turnering med delta-
 gelse af fem lokale skytteforeninger. 
 Man kan ikke stille med et fuldt hold. 
26. Kommunens tekniske udvalg forkynder 
 sin velsignelse til, at man PUMPEDRÆ-
 NER til "kommunevandløb nr. 59 af 7 
 ha" i Handermelle by. Ak ja ... 
27. Nysted- og Krumsøarkivernes ledere, 
 Aage Poder og Hans Andersen, gør 
 kommunefolkene opmærksom på, at 
 arkiverne ikke kan leve af LUTTER VEL-
 VILJE. Man noterer ønskerne på rådhu-
 set (og arkiverer dem?) 
27. Forskellige former for HÆRVÆRK har 
 nu også ramt Øster Ulslev, og Jørgen 
 Ringsing fra Beboer- og Grundejerfore-
 ningen for Øster Ulslev og Omegn be-
 klager - og truer - i en pressemeddelel
 se. 
29. I forsamlingshuset holder Borgerforenin-
 gen for Vester Ulslev Sogn salgsudstil-
 ling af U-LANDSPRODUKTER. Stor 
 omsætning. Hanne Holm står for arran-
 gementet og holder lysbilledforedrag i 
 dagens løb. 
DECEMBER 
1. Øster Ulslev og Omegns Husholdnings-
 forening holder JULEDEMONSTRATI-
 ON i forsamlingshuset. 
4. BØRN. der skal begynde skolen i au-
 gust 1987, INDSKRIVES i dag, blandt 
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 forsamlingshuset. 
18. Sidste ordinære skydeaften i ØSTER 
 ULSLEV SKYTTEFORENING. 
18. I februar fik Øster Ulslev en filial af 
 ERRINDLEV SPAREKASSE. Nu med-
 deles det, at den spares bort med ud
 gangen af januar næste år. 
18. KRUMSØARKIVETS ØNSKESEDDEL i 
 sidste måned blev alligevel ikke arkive-
 ret lodret på rådhuset. Man har fået be-
 vilget 1.700 kroner til nødvendig belys-
 ning til fotoudstillinger. 
22. Sidste skoledag på KRUMSØSKOLEN 
 med bred hygge over det hele. 
i27. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder den traditionelle juleskydning for 
 børn og voksne. 
29. Juletræsfest holdes af og i ØSTER ULS-
 LEV FORSAMLINGSHUS. 
31. Borgmester Bent Bille-Hansen forudser 
 ballade om HAL-NUMMER-TO PLA-
 NERNE, efter at Døllefjelde-Musse har 
 barslet - ikke med en mus, men - med et 
 færdigt halprojekt og en masse penge. 
 Man må her på egnen håbe, kommunen 
 ikke lader sig købe. 

 andet på Krumsøskolen. 
8. Beboer- og Grundejerforeningen for 
 Øster Ulslev og Omegn har bedt kom-
 munen om FLERE TRÆER langs veje-
 ne. Han lover nu at lade plante 50-60 
 sølvpile langs Brydebjergvej (hvis de 
 lokale ikke protesterer). 
11. Over 300 er med til KRUMSØSKOLENs 
 store julefest - 160 store og 140 små - 
 med Luciaoptog, julespil, kormusik, fæl-
 lessang og bal. 
13. VINDMØLLELAUGET i Øster Ulslev, 
 der ville bygge mølle på Karlebyvej 46, 
 er nu opløst. Et nyt arbejdsudvalg er 
 nedsat. 
13. Den 13. blev en heldig dag for ØSTER 
 ULSLEV PLEJEHJEMS julebazar, hvor 
 hjemmegjorte arbejder indbringer 2.300 
 kroner til nye materialer. 
14. Sammen med Socialdemokratisk For-
 ening holder Pensionistforeningen for 
 Øster og Vester Ulslev og Godsted AD-
 VENTSFEST i Vester Ulslev forsam-
 lingshus med omkring 60 deltagere. 
15. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder juledemonstration i 

Dette billede synes taget omkring 1912. Er det bestyrelsen og gode venner, der fortsætter drøftelserne fra mødet? Stemningen 
synes ret afslappet. 
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det noget, der kan belyse brugsens første år i 
Vester  Ulslev, og for det meste kun i annoncer-
ne! 
 
TO brugser stiftes samtidig. 
Første gang en brugsforening i Vester Ulslev er 
omtalt, er i et læserbrev, der fremkom i Folketi-
dende den 6. december 1887 og var underskre-
vet af 19 navngivne Vester Ulslev-borgere. I bre-
vet skriver de pågældende, at de kan billige op-
rettelsen af en brugsforening i Vester Ulslev, og 
at de derfor deltog i mødet i skolen den 4. de-
cember. De synes imidlertid ikke, at sagen blev 
ordentlig gennemdrøftet og sammenkalder der-
for til et nyt møde i skolen den følgende søndag. 
 
Hvilke realiteter der skjuler sig bag dette læser-
brev, hvilke resultater mødet fik, ja, om mødet 
overhovedet blev afholdt, ved vi ikke, men en 
kendsgerning er det, at Forbrugsforeningen for 
Vester Ulslev Sogn og Omegn den 4. januar 
1888 har en annonce i Folketidende, hvori man 
søger en "udsælger", der vil overtage pladsen 
snarest muligt. Samtidig indkalder man til en 
ekstra generalforsamling, som afholdes "i for-
eningens lokale" søndagen den 15. januar, hvor 
medlemmerne bl.a. vil få lejlighed til at gøre sig 
bekendt med de indkomne ansøgninger og til-
kendegive deres mening herom. Foreningen har 
altså allerede nu - en måned efter den stiftende 
generalforsamling - eget lokale, og man er klar   
til at ansætte en uddeler. Men ikke nok med det! 
Allerede den 9. januar -altså før uddeleren kan 
være ansat - meddeler foreningen, ved en an-
nonce i Folketidende, at foreningens  udsalg er 
åbent. 
 
Hvordan havde man kunnet skaffe et lokale så 
hurtigt, og hvordan kunne man åbne sit udsalg, 
før uddeleren var ansat? 
 
Når man betænker, hvordan situationen var i 
1887 i Vester Ulslev, er besvarelsen af disse 
spørgsmål næppe vanskelig: I en cirkel uden om 
købstæderne lå dengang det såkaldte "læbælte". 
Inden for læbæltet, der strakte sig l½ mil ud til 
alle sider fra købstadens torv, var høkere de 
eneste handlende, der kunne nedsætte sig. De 
måtte kun forhandle et ret snævert udvalg af 
daglige livsfornødenheder, og kun i små portio-
ner, for ikke at påføre købstædernes handlende 
konkurrence. I Vester Ulslev var der i 1887 to 

Vester Ulslev 
Brugsforening 
100 år 
Hans Andersen 
 
 
 
Andelsbevægelsen erobrer Vester Uls-
lev 
1887 er året, hvor andelsbevægelsen slår rod i 
Vester Ulslev. Ikke mindre end tre andelsforeta-
gender, der kom til at præge Vester Ulslev og de 
omliggende landsbyer i mange år, blev stiftet i 
1887, nemlig et andelsmejeri og hele to brugs-
foreninger. 
 
Andelsmejeriet for Vester Ulslev og Omegn fun-
gerede som mejeri indtil 1965. Mejeriets historie 
skal imidlertid ikke berettes her, men vil forhå-
bentlig blive skrevet ved en anden lej lighed. 
 
 
Vi vil her alene fortælle om de to brugsforenin-
ger, "Arbejderforbrugsforeningen "Fælles-håb" 
og '"Vester Ulslev Sogn og Omegns Forbrugsfor-
ening". 
 
"Vester Ulslev Sogn og Omegns Forbrugsfor-
ening" eller "Vester Ulslev Brugsforening", som 
den senere kom til at hedde, blev oprettet ved en 
stiftende generalforsamling i Vester Ulslev skole 
- den gamle rytterskole - den 4. december 1887. 
Formanden blev Jens Andersen, Dødmosegård, 
men hvem de øvrige bestyrelsesmedlemmer var, 
ved vi ikke. Med brugsforeningens forhandlings-
protokol, medlemslister, regnskaber m.v. er det 
nemlig gået som med så mange andre forenin-
gers papirer: de fleste er forsvundet. I brugsens 
besiddelse er dog et skøde samt forhandlings-
protokollen fra 1930 og fremefter, men stort me-
re er der ikke. Enkelte ting er fundet i Det konge-
lige Biblioteks Småtryksafdeling, og Krumsøarki-
vet råder desuden over en medlemsfortegnelse, 
der formentlig er fra 1888 eller 1889. I de lokale 
aviser fra dengang er der kun i Folketidende fun-
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Øverste billede på modsatte side: Arbejderforbrugsforeningen "Fælleshåb" fotograferet omkring 1903. 
Nederste billede: Samme bygning sidst i 1920'erne. Brugsforeningen er nedlagt, og ejendommen købt af Ejner Jørgensen, der 
driver forretningen videre som købmandsforretning. 
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høkere. En af disse var I.P. Jørgensen (senere 
Krønge), der samtidig var ejer af "Degnegården", 
nu Tamrodsvej 61. Det var ham, der stillede lo-
kale til rådighed for foreningen, og det er derfor 
nærliggende at antage, at det også var ham, der 
skulle passe udsalget, indtil den ny uddeler var 
ansat. 
 
Der var, som man ser, fart over feltet. Mon det 
hang sammen ned de 19 utilfredses læserbrev? 
Blev mødet den 11. december årsag til, at der 
blev stiftet to brugsforeninger? Var årsagen til 
dette hastværk, at der var kommet en konkurren-
cesituation? 
 
Under alle omstændigheder opstod de to brugs-
foreninger praktisk talt samtidig. Desværre er der 
ikke bevaret noget som helst papir eller nogen 
protokol vedrørende Arbejderforbrugsforeningen 
"Fælleshåb", bortset fra en lejlighedssang fra 25 
års jubilæet. Det har derfor ikke været muligt at 
fastslå det helt nøjagtige tidspunkt for "Fælles-
håbs stiftelse, men Hansigne Jensen, Solgår-
den, der er datter af uddeleren i "Fælles-
håb" ,Christen Rasmussen, har fortalt, at da de 
to brugser skulle foretage den lovpligtige anmel-
delse til myndighederne i Nysted, var der et væl-
digt kapløb, der endte ned, at anmeldelsen blev 
foretaget samme dag, men "Fælleshåb" kom 
dog først. Gårdejer Rasmus Suhr i Sandager, nu 
Ribergårdsvej 5, der var en af underskriverne på 
læserbrevet i Folketidende den 6. december, 
kørte for bestyrelsen til Nysted og piskede på 
hestene for at komme først, hvilket altså også 
skal være lykkedes. 
 
Hvad skilte de to brugsforeninger? 
Hvad der egentlig skilte de to brugsforeninger, er 
ikke klart. Af den omstændighed, at den ene 
kaldte sig arbejderforbrugsforening, skal man 
ikke lade sig forlede til at tro, at den var arbejder-
nes og den anden bøndernes, for så enkelt var 
det ikke. Ovennævnte Hansigne Jensen har for-
talt, at mange bønder var medlemmer af 
"Fælleshåb", og Rasmus. Peder Friis, der var 
"Fælleshåbs" første formand og som sad på 
denne post i mange år, var gårdejer i Sløsse, nu 
Sørupvej 1. Og vedrørende den anden brugsfor-
ening ses det af den foran omtalte medlemsliste, 
at der var mange arbejdere blandt dens medlem-
mer. 
 

At ikke alle var tilfredse ned, at der var to brugs-
foreninger i Vester Ulslev, fremgår af en annon-
ce i Folketidende for den 22. november 1888. I 
annoncen indbyder man til et møde "for at for-
handle med medlemmerne af begge foreninger 
om en tilslutning til een forening i stedet for to". 
Indbydelsen var underskrevet af 8 mænd fra 
Vester Ulslev, Sløsse, Øllebølle, Sandager og 
Flårup. 5 af de 8 var gårdmænd, 1 var håndvær-
ker, 1 arbejdsmand, hvortil kommer l, hvis pro-
fession Ikke kendes. Mødet har åbenbart Ikke 
varet nogen succes, for de to brugsforeninger i 
Vester Ulslev kom til at bestå i mange år side om 
side. 
 
Mere om Arbejderforbrugsforeningen 
"Fælleshåb" 
Som nævnt er kilderne til "Fælleshåbs" historie 
yderst sparsomme. Det vides således ikke præ-
cis, hvornår udsalget åbnedes, eller hvor, og det 
vides heller ikke, hvem der var foreningens før-
ste uddeler. Turde man måske gætte på, at det 
var den anden høker i byen, Alfred Hansen? 
Hvis dette er tilfældet, har man måske en del af 
forklaringen på, at det ikke lykkedes at slå de to 
brugser sammen. De to høkere havde l somme-
ren 1887 haft et stridsspørgsmål om et skel mel-
lem deres ejendomme for forligskommissionen i 
Nysted, og en tvist om skel er jo ofte årsag til et 
mindre godt naboforhold. Hertil kommer, at op-
rettelsen af en brugs hos kun den ene høker i 
byen næppe ville kunne undgå at ramme den 
anden hårdt på næringen. 
 
I august 1888 sammenkalder "Fælleshåb" til ge-
neralforsamling "i skolen", og først i en. annonce 
det følgende år kaldes der til generalforsamling "i 
foreningens lokale". 
 
I en annonce i Folketidende den 8. november 
1888 meddeler "Fælleshåb", at pladsen som 
uddeler er ledig fra den 1. januar 1889.  Medens 
det som nævnt er usikkert, om høker Alfred Han-
sen var "Fælleshåb's første uddeler, er det mere 
sikkert, at den uddeler, der ansættes efter denne 
annonce, er en ung mand ved navn Peder Niel-
sen. Han er nemlig opført i folketællingen pr. 1. 
februar 1890 som "uddeler i Fælleshåb", og som 
uddeler står han også i en indførsel i kirkebogen 
den 11. juli samme år. Ret længe kan han imid-
lertid ikke have været uddeler, for i en indførsel i 
kirkebogen den 4. marts 1891 står han anført 



92 

 

Øverste billede på modstående side er et gadeparti fra Vester Ulslev. Huset til venstre i billedet (nu Svinget 14) blev bygget i 
1911. I det næste hus på billedet (med gavlen til vejen - nu Gartnervænget 1) boede Lars Jensen, kaldet Laus Rød. I svinget 
ligger brugsforeningen Fælleshåb. Det lave hus derefter, der lå omtrent, hvor V.U.G, nu ligger, blev revet ned, da forsamlings-
huset blev bygget i 1912. Den stråtækte bygning foran er fattighuset, som først blev nedrevet i 1950'erne. Yderst til højre Ve-
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som "forhenværende uddeler i Fælleshåb". Det 
vides ikke, hvem der efterfulgte Peder Nielsen 
som uddeler, men to år senere, i 1893, ansatte 
Christen Rasmussen, der stammede fra Vanto-
re, og han beholdt stillingen i de følgende 30 år, 
nemlig indtil foreningen i 1923 blev ophævet og 
ejendommen solgt til en købmand. 
 
Christen Rasmussen rykkede ind i foreningens 
ejendom, nu Svinget 10. Der var beboelse i 
vestenden og butik m.v. i den østlige ende. Chri-
sten Rasmussen var 40 år gammel og ungkarl, 
da han startede son uddeler, men i 1895 giftede 
han sig med en pige fra byen, Anna Katrine Han-
sen. De fik tre børn, alle piger. 
 
Den ovenfor omtalte Rasmus Suhr, der kørte for 
bestyrelsen til Nysted, da foreningsvirksomhe-
den skulle anmeldes, har formentlig været med-
lem af bestyrelsen på dette tidspunkt. Bortset 
herfra kender vi kun navnet på bestyrelsens for-
mand. Det var som nævnt Rasmus Peder Friis 
fra Sløsse. Af de eksisterende vejvisere for Lol-
land-Falsters Stift fremgår navnet på foreningens 
formand i de år, den udkom. Det var gårdejer 
Peder Christoffersen Lanter, Handermelle, i 
1903 og i 1909, gårdejer Morten Friis, Sløsse, i 
1913 (søn af foreningens første formand, R.P. 
Friis), og i årene 1918-20 var det gårdejer Peter 
Petersen, Øllebølle. 
 
Medens Vester Ulslev Brugsforening fejrede sit 
25 års jubilæum den 4. december 1912, altså på 
25 års dagen for den stiftende generalforsam-
ling, fremgår det af en lejlighedssang, der er be-
varet i Krumsøarkivet, at "Fælleshåb" fejrede sit 
25 års jubilæum den 8. Januar 1913, men det 
fremgår ikke, hvorfor det netop var denne dato. 
Var det mon, fordi denne dato lå nærmest på 25 
års dagen for butikkens åbning? Hvis det var 
tilfældet, har vi hermed en yderligere sandsynlig-
gørelse af overleveringen: at de to brugser åbne-
de samme dag. 
 
Vester Ulslev Brugsforening i eget hus 
I 1889 byggede Vester Ulslev Brugsforening 

eget hus. Huset var enlænget og lå i retningen 
syd-nord. Udsalget blev indrettet i nordenden og 
en beskeden bolig for uddeleren i sydenden. 
Den oprindelige bygning udgør stadig kærnen i 
den eksisterende brugs. Den er blevet udvidet 
adskillige gange ved tilbygninger både mod syd 
og nord og øst, samt ved bygning af en fuld eta-
ge oven på den oprindelige bygning. 
 
De mest betydningsfulde til- og ombygninger 
fandt sted i 1915, da der ved brugsens syd-
ende, men sammenbygget med denne, blev op-
ført en ny og rummeligere uddelerbolig, og udde-
lerens hidtidige beboelse blev inddraget til udsal-
get, og omkring 1938, da den rummelige maga-
sinbygning blev opført ved brugsens nordlige 
ende. Disse og en række andre mindre betyd-
ningsfulde tilbygninger gjorde det nødvendigt at 
udvide ejendommens areal, og den fornødne 
jord hertil blev købt i 1938. Det nybyggede ma-
gasin blev udlejet til en anden andelsforening, 
nemlig L.M.A.F., der i mange år drev dette ud-
salgssted for gødnings- og foderstoffer og andre 
grovvarer med brugsens uddeler som bestyrer. 
 
De første uddelere 
Brugsen åbnede sit udsalgs lokale en af de før-
ste dage i januar 1888 i Degnegården hos høker 
I .P. Jørgensen (Krønge) samtidig med, at man 
søgte en uddeler. Man kan derfor sikkert gå ud 
fra, at I.P. Jørgensen har varetaget uddelerens 
opgaver, indtil den uddeler, man søgte, var anta-
get, men hvor længe det varede, vides ikke. Men 
son nævnt bygges brugsforeningens ejendom i 
1889, og i folketællingen pr. 1. februar 1890 an-
føres Jens Hansen (28 år) som "uddeler i brug-
sen" og som boende i ejendommen med sin hu-
stru Karen Margrethe Hansen (23 år). Desuden 
var der en ganske ung tjenestepige i huset. 
 
Bortset fra en sag om ulovlig brændevinshandel i 
1892  (hvis udfald i øvrigt ikke kendes) er der 
ingen efterretninger om Vester Ulslev Brugsfore-
ning i Jens Hansens funktionstid. Et enkelt styk-
ke papir fra den nævnte sag giver os dog oplys-
ning om bestyrelsesmedlemmers navne på det 

ster Ulslev og Omegns forbrugsforening. Billedet må altså være taget i efteråret 1911. 
Nederst til venstre.- Christen Rasmussen, der var uddeler i Fælleshåb fra 1893 til brugsforeningen blev nedlagt i 1923. købte 
derefter Lars Røds hus, hvor han boede indtil sin død i 1932. Han var formand for sygekassen fra 1920 til 1932.Nederst til 
højre: Gårdejer Peder Pedersen, Øllebølle,   der var formand for Fælleshåb i 1913 og i 1920. 
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Øverste billede på modstående side: Dette er det ældste billede af brugsen, der findes. Det ser ud til et være taget kort efter 
bygningens opførelse i. 1889. Den yngre mand l lyse bukser i døråbningen er antagelig uddeleren. Jens Hansen. 
Nederste billede: Foto af brugsen fra omkring 1912. Foran brugsen uddeler Hans Wriedt med hustru og tre børn. Pigen yderst 
til venstre er en tjenestepige. 
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nævnte tidspunkt. Jens Hansen var uddeler i 
brugsen indtil 1899 eller 1900, da han med sin 
familie flyttede til Maribo, hvor han havde købt 
en købmandshandel. 
 
Den ny uddeler blev Peder Christensen, der be-
holdt pladsen indtil sidst på året 1906. På dette 
tidspunkt havde han købt en lille gård ved lande-
vejen i Sørup, hvortil han flyttede med sin fami-
lie. Fra Peder Christensens tid er bevaret en 
kontrakt om varekørsel. Efter kontrakten er en-
treprenøren pligtig at hente varer til brugsen i 
Nysted eller i Holeby inden 24 timer, efter at han 
er tilsagt af et bestyrelsesmedlem eller af udde-
leren, samt at returnere emballage og lignende 
og sørge for forsendelsen uden særlig godtgø-
relse herfor. Endvidere var entreprenøren pligtig 
til at køre 8 ture til Maribo eller Nykøbing eller 
andre steder af lignende længde, og  på disse 
længere ture skulle han endog uden særlig godt-
gørelse medtage uddeleren og eet bestyrelses-
medlem, hvis de ønskede det. Han skulle endvi-
dere selv sørge for varernes pålæsning og hjæl-
pe med aflæsningen. Dertil kom, at han skulle 
betale 25 øre til buddet, hver gang han blev til-
sagt til at køre. 
 
For denne kørsel fik entreprenøren i tiden fra 1. 
juli 1904 til 1. juli 1905, Klaus Lang, 120 kr.. En-
treprenøren var endvidere pligtig til på forlangen-
de at køre æg til Holeby, som regel hver mandag 
eller tirsdag. For denne kørsel fik han dog sær-
skilt betaling:l øre  pr. pund æg. Brugsen har 
altså på dette tidspunkt også virket som et af-
sætningsled for medlemmernes ægprodukter. 
 
Uddeler Hans Wriedt 
Den nye uddeler, der tiltrådte den 6. december 
1906, var Hans Wriedt. Han var lige udlært son 
svend hos karetmageren i Flårup, men kom al-
drig til at virke ved sit fag, da han gik lige til stil-
lingen son uddeler i Vester Ulslev Brugsforening 
og forblev i denne stilling i de følgende 36 år. 
Samtidig ned, at Wriedt flyttede ind i brugsen, 
giftede han sig, og han og hans kone, Dagmar, 
fik i de følgende år 4 børn, 3 piger og l dreng. 
 
I begyndelsen af Wriedts uddelertid foretoges 
varekørselen stadig af et af brugsens medlem-
mer. Det var i mange år Peder Bagge, der boede 
ved landevejen i Sørup, nu Sløssevej 34. Det var 
gerne et af uddelerens børn, der blev sendt af-

sted med bud til Peder Bagge.  Der fandtes jo 
ingen telefon på det tidspunkt. Oftest skulle va-
rerne hentes på jernbanestationen i Holeby. 
Gudrun Olsen (født Wriedt) husker som et beha-
geligt minde, at hun ved overbringelsen af et 
sådant budskab altid af Peder Bagges kone fik 
serveret et par småkager på en underkop.  Det 
var jo også en løbetur på 3-4 km. for den lille 
pige, så et par småkager var velkomne. 
 
Senere overtog Wriedt selv varekørselen, som 
han i 1930 fik 350 kr. om året for. For kørsel af 
grovvarer fik han dog særskilt betaling. I 1933 
således 25 øre pr. 100 kg fra Nysted og 50 øre 
fra Nykøbing. Til denne varekørsel anskaffede 
Wriedt sig omkring 1930 en lastvogn, og for at 
den ikke skulle stå ubenyttet om søndagen, ar-
rangerede han om sommeren udflugter, ofte til 
Møns Klint. Der blev så sat bænke op på lastbi-
lens lad, hvor folk sad, ubeskyttet mod sol, regn 
og blæst. Ikke desto mindre var disse udflugter 
meget populære. Uddeler Wriedt var i det hele 
taget en driftig og foretagsom mand. Hver man-
dag kørte han slagterigrise til Maribo, og på et 
tidligt tidspunkt, allerede l 1920'erne, købte han 
også en personbil, som han korte vognmands-
kørsel med i flere år. 
 
I 1938 døde Dagmar Wriedt, og ægteparrets 
datter Gudrun og hendes mand, Ejner Olsen, 
flyttede ind i brugsen, hvor de gik faderen til hån-
de. Ejner Olsen overtog bl.a. det meste af vare-
kørselen. Der var lang åbningstid i brugsen i de 
første mange år. Således var der om lørdagen 
åbent til kl. 11 aften, men åbningstiden er jo 
gradvis nedsat. Nu lukker brugsen om lørdagen 
kl. 11 formiddag. Som det var almindeligt i de 
gamle brugsforeninger stod der altid en tobaks-
dåse fremme, som kunderne (de mandlige!) kun-
ne forsyne sig af. Det var også sædvane, at ud-
deleren gav varm mad til bestyrelsen den dag, 
der var opvejning, hvilket oprindeligt synes at 
have fundet sted kvartårligt, senere halvårligt, 
men nu kun én gang årligt. I øvrigt er det ikke 
muligt ud fra eksisterende og tilgængelige doku-
menter at se noget nærmere om uddelerens 
økonomiske vilkår. 
 
Med udgangen af juni måned 1942 ansøgte 
Wriedt om afsked fra stillingen som uddeler i 
Vester Ulslev Brugsforening. Han købte et hus i 
Frejlev, og her døde han i 1952. 
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Uddeler Arne Wrede 
Wriedt blev afløst af Arne Wrede, der i modsæt-
ning til sine forgængere var uddannet i faget. 
Han var i årene op til 1942 ansat i Fællesforenin-
gen for Danmarks Brugsforeninger som afløser 
og havde derigennem fået et betydeligt kend-
skab til brugsforeningsdrift i alle afskygninger. 
 
Den nye uddeler kom til på det tidspunkt i be-
sættelsestiden hvor det så småt var begyndt at 
blive vanskeligt med forsyningerne. Rigtig alvorli-
ge forsyningsvanskeligheder synes man dog at 
være blevet forskånet for, bortset fra tobaksfor-
syningen. På dette følsomme område viste der 
sig hurtigt betydelige fordelingsvanskeligheder. 
På et så tidligt tidspunkt som i august 1941 blev 
det imidlertid besluttet at anskaffe en slags ratio-
neringskort til tobaksvarer og at reservere disse 
varer til brugsens medlemmer. I denne forbindel-
se må det erindres, at brugsen allerede i 1933 
havde løst almindeligt næringsbrev på handel, 
således at brugsen lovligt kunne sælge varer til 
hvem som helst, altså også til ikke-medlemmer. 
Beslutningen om kun at sælge tobaksvarer til 
medlemmer medførte, at bestyrelsen på det ef-
terfølgende møde kunne optage 32 nye medlem-
mer og i de følgende 12 måneder yderligere 30 
nye medlemmer, og stadig nye medlemmer kom 
til i de følgende måneder. Bortset fra tobaks-
spørgsmålet og et enkelt tyveri af 300 liter petro-
leum i april 1944 synes besættelsestiden ikke at 
have sat særlige spor i brugsens historie. 
 
Et enkelt forhold skal dog omtales 
På den første ordinære generalforsamling efter 
besættelsen, der blev afholdt i juli måned 1945, 
blev N. Chr. Jensen, der på det tidspunkt havde 
været formand for brugsen i 24 år, ikke genvalgt 
til bestyrelsen, men måtte se sig reduceret til 
bestyrelsessuppleant. På det efterfølgende be-
styrelsesmøde forelå der imidlertid et andragen-
de fra et af de valgte medlemmer om tilladelse til 
at udtræde af bestyrelsen. Da dette andragende 
blev imødekommet, trådte suppleanten, N. Chr. 
Jensen, ind i bestyrelsen i stedet og blev straks 
valgt til formand igen. 
 
Baggrunden var formentlig den, at  Chr. Jensen 
under besættelsen skulle have fremsat nogle 
udtalelser, der var mere tyskvenlige, end det 
efter nogles mening var passende, og i septem-
ber fremkom der så en anmodning fra 21 med-

lemmer om en ekstraordinær generalforsamling 
med forslag om, at Chr. Jensen blev udelukket 
fra bestyrelsen. Den ekstraordinære generalfor-
samling fandt sted den 9. november 1945. Der 
var mødt ikke mindre end 90 medlemmer. Efter 
en diskussion, hvori såvel forslagsstillerne som 
Chr. Jensen selv havde haft lejlighed til at rede-
gøre for deres synspunkter, gik man over til af-
stemning om forslaget. 10 stemte for forslaget, 
76 stemte imod, og 4 stemmer var blanke. For-
slaget var dermed faldet på gulvet. 
 
Året efter, den 17. august 1946, fejrede brugsen 
sin formand ved en festlighed i forsamlingshuset. 
Anledningen var, at Chr. Jensen havde 25 års 
jubilæum som formand for brugsen. Et halvt års 
tid senere døde Chr. Jensen. 
 
Også i Wredes tid er der sket mange ombygnin-
ger og ændringer i brugsen, således at brugsens 
udsalgslokale i dag fremtræder lyst og venligt. 
De fleste varer bliver nu kørt ud til brugsen af 
leverandørerne, men en del hentes dog stadig af 
uddeleren, ligesom det også er ham, der hver 
onsdag kører ud med varer til de medlemmer, 
der ønsker det. 
 
Med den fortrinlige service, som uddeleren og 
hans kone har sørget for gennem alle årene, er 
det ikke underligt, at omsætningen hele tiden har 
været jævnt stigende. Dette mønster synes dog 
nu at være ved at blive brudt. Konkurrencen fra 
discountbutikker og toldfrit salg på færgerne og i 
Tyskland er bestandig mere følelig, og på gene-
ralforsamlingen i 1986 konstaterede man for før-
ste gang, at årets omsætning havde været min-
dre end det foregående års. Udsigterne for Ve-
ster Ulslev Brugsforening er således ikke alt for 
lyse, og den omstændighed, at uddelerparret, 
Yrsa og Arne Wrede, efter 45 års fortjenstfuldt, 
energisk og humørfyldt virke for brugsen har 
ladet forstå, at de vil trække sig tilbage, gør ikke 
brugsens fremtidsudsigter lysere. 
 
Det er i så henseende kun en ringe trøst, at Ve-
ster Ulslev ikke er det eneste landsbysamfund, 
der står i fare for at miste sin nærbutik. 



97 

 

Øverste billede på modstående side: Brugsen omkring 1937. De to biler er uddeler Wriedts. Årstallet 1888 på gavlen af beboel-
sen er senere ændret til 1S87. Som det fremgår af artiklen, var 1887 året, hvor foreningen blev stiftet, 1838 året, hvor udsalget 
åbnedes, og 1889 året, hvor huset blev bygget, og udsalget flyttet hertil. 
'ederste billede: En del af udsalgslokalet fotograferet kort før Julen 1986. En kunde er på vej Ind fra gaden. 
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Øverste billede på modstående side: Fra .bestyrelsesmødet tirsdag den 2. december 1956, der som sædvanlig foregik i det lille 
kontor bag udsalgslokalet, hvor også Rødby Bank har kontor et par gange om ugen. Fra venstre: Arne Wrede, Marger Olsen, 
Alice Jensen, Dorthe Lanter, Leo Petersen og Preben Jørgensen. Frants Palka og Birthe Pedersen var fraværende. 

Vester Ulslevs Brugsforenings bestyrelsesmedlemmer, såvidt de er kendte: 
 
Jens Andersen, Dødmosegård 1887-1903- fmd. 1887-1903- 
R.P. Hansen Krogh, gårdejer, Sandager -1892- 
H.P. Andersen, gårdejer, V. Ulslev -1892- 
Rasmus P. Jensen -1892- 
Lars Pedersen, gårdejer, Øllebølle  -1892- 
Christen Rasmussen, stenhugger, Flårup  -1892- 
Vilhelm Lærkesen, gårdejer, V. Ulslev -1909- fmd. -1909- 
H. Larsen, smedemester, V. Ulslev -1913- fmd. -1913- 
J.P. Michelsen, skolelærer, V. Ulslev 1918-19 fmd. -1918-19 
Niels Nielsen, gårdejer, Sandager 1919-21 fmd. 1919-21 
N. Chr. Jensen, forsamlingshusvært, V. Ulslev 1921-45 fmd. 1921-45 
N.P. Hansen, arbejdsmand, V. Ulslev 1930-32 
R. Petersen, bager, V. Ulslev Skov 1930-32 
Jørgen Jørgensen, gårdejer, Øllebølle 1930-34 
Martin Hansen, arbejdsmand, V. Ulslev 1930-31 
Chr. Lanter, gårdejer, V. Ulslev 1930-31 
Kjarten Lærkesen, gårdejer. Sandager 1930-43 
Peder Madsen, parcellist, Sløsse 1931-43 
Pr. Mortensen, gårdejer, Handermelle 1931-41 
Chr. Larsen, dræningsmester, V. Ulslev 1932-38 
Martin Hansen, arbejdsmand, V. Ulslev (2.x) 1932-36 
Johs. Ottosen, statshusmand, V. Ulslev 1934-36 
Funch-Hansen, lærer, Strandby Skole 1936-38 
Hans Olsen, husejer, Flårup 1936-38 
N.P. Jensen, rutebilejer, V. Ulslev 1938-58 
Ejner Frederiksen, gårdejer, V. Ulslev 1938-46 
Chr. Rask, arbejdsmand, Flårup 1938-48 
Knud Nielsen, gårdejer, Handermelle 1941-45 
Aksel Andersen, fiskehandler, Sløsse 1943-44 
Rasmus P. Jørgensen, husejer, Sandager 1943-63 
Evald Hansen, parcellist, Sløsse 1944-47 
Adolf Ottosen, arbejdsmand, Handermelle 1945 (frabad sig og fritoges) 
Chr. Hansen, husejer, Handermelle 1945-61 
N. Chr. Jensen, forsamlingshusvært (2.x) 1945-47 fmd. 1945-47 
Ludvig Petersen, gårdejer, Sandager 1946-64 fmd. 1947-64 
Hans Christensen, gårdejer, V. Ulslev 1947-55 
Peder Friis, landmand, Sløsse 1947-49 
Peter Nielsen, husejer, Flårup 1948-58 
Svend Rasmussen, parcellist,  1949-63 
Frede Rasmussen, gårdejer, V. Ulslev 1955-59 
Børge Krogh, forsamlingshusvært, V. Ulslev 1958-77- 
Ove Madsen, fyrbøder, Flårup 1958-64 
Holger Petersen, gårdejer, V. Ulslev 1959-63 
Sigurd Pedersen, husejer, Handermelle 1961-63 
Charles Jensen, arbejdsmand, V. Ulslev 1963-68 
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Nederst til venstre: Peder Christensen, der var uddeler fra omkring 1900 til 1906. Billedet er taget i 1900. 
Nederst til højre: Uddeler Hans Wriedt fotograferet omkring det tidspunkt, da han tiltrådte som uddeler i brugsen. Han blev i 
stillingen i 36 år. 
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Øverste billede til  venstre på modstående side: Christian Jensen, der var formand for brugsen fra 1921 til sin død i 1947. Han 
var vært i forsamlingshuset i mange år og boede i Nordgaden, nu Dalbakkevej 15. Øverste billede til højre: Arne Wrede, der 
tiltrådte som uddeler i 1942, fotograferet ved sit 25 års jubilæum i 1969. Mon han tager sit 45 års jubilæum med? 
Nederste billede til venstre: Gårdejer Jens Andersen, Dødmosegård, der var brugsens første formand. Han gjorde sig stærkt 

Gunnar Johansen, gårdejer, V.Ulslev 1963-75 fmd. 1965-75 
Timand Larsen, smedemester, Øllebølle 1963-65 
Henry Larsen, arbejdsmand, Sørup 1963-80 
Helmer Nielsen, gårdejer, Sandager 1964-65 
Ejnar Rasmussen, kontorassistent, Flårup 1964-72 
Erling Juul Andreassen, murer, V. Ulslev 1965-66 
Preben Jørgensen, gårdejer, Øllebølle 1965-69 
Marger Olsen, teknisk assistent, Sandager 1966-87 
Edel Gregersen, husmoder, Sørup 1968-73 
Emmy Rasmussen, husmoder, V. Ulslev 1969-71 
Johnna Friis, husmoder, V. Ulslev 1971-73 
Preben Madsen, gårdejer, Flårup 1972-74 
Jytte Nørgaard, husmoder, Øllebølle 1973-84 fmd. 1975-84 
Magda Rasmussen, husmoder, Sløsse 1973-84 
Frants Palka, arbejdsmand, Flårup 1974-87 
Ejler Petersen, parcellist, Sørup 1975-83 
Preben Jørgensen, gårdejer, Øllebølle (2.x) 1977-87 
Ib Puggaard, pølsemager, V. Ulslev 1980-86 fmd. 1984-86 
Leo Petersen, gårdejer, V. Ulslev 1983- 
Jette Jensen, teknisk tegner, Sandager 1984-86 
Birthe Pedersen, husmoder, V. Ulslev 1984- 
Dorthe Lanter, sygehjælper, Handermelle 1986- fmd. 1986- 
Alice Jensen, husmoder, V. Ulslev 1986- 
Inge Christensen, Sandager 1987- 
Søren Vodder, tækkemand, V. Ulslev 1987- 
Kirsten West Rasmussen, husmoder, V. Ulslev 1987- 
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gældende i det offentlige liv, var således i mange år formand for sognerådet og bestred desuden talrige andre tillidshverv. 
Billedet er formentlig fra 1890'erne. 
Nederst til højre: Lars Jensen (Rød) og hans kone Marie, fotograferet på deres gamle dage. Selv om Lars er i stadstøjet, er 
hans fodtøj de uundværlige træsko, som han havde boret hul i for at få luft til tæerne. Om vinteren, når det var koldt, satte han 
en prop i hullet. 
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Den lokale 
Münchhausen 
Ragnhild Adamsen  
og Hans Andersen 
 
 
 
 
 
Det er vist kun få mennesker, der er født og op-
vokset i Vester Ulslev sogn, som Ikke har hørt 
navnet Laus Rø og en eller flere af de historier, 
Laus Rø gav til bedste. Faktisk eksisterer der 
stadig en række af disse historier i folks erin-
dring, selvom de aldrig selv har kendt Laus Rø. 
Hans historier er imidlertid fortalt fra den ene 
generation til den næste og i mange tilfælde til 
den næste igen. Det kan derfor ikke undre, at de 
nu kan forekomme i mange mere eller mindre 
forskellige variationer. 
 
Historierne er fortalt med en sådan fantasi og en 
sådan foragt for al rimelighed og sandsynlighed 
og samtidig med en sådan rigdom af realistiske 
detaljer, at jordforbindelsen ikke på noget tids-
punkt slippes fuldstændigt. Det er formentlig det-
te samspil mellem det vildt overdrevne fantasti-
ske og de jordnære detaljer, der er charmen ved 
historierne og baggrunden for, at de stadig for-
tælles. 
 
Baron von Münchhausen skrev sine løgnehistori-
er ned, og de er den dag i dag kær læsning for 
børn og voksne. Hvem husker ikke historien, 
hvor Münchhausen trækker sig selv og hesten 
op af den sump, de er ved at synke i ved at løfte 
sig selv i håret?  Eller den, hvor baronen efter et 
drabeligt slag vander sin hest, der drikker og 
drikker, indtil baronen vender sig på hesten og 
opdager, at den bageste halvdel af hesten er 
hugget af, således at vandet løber lige igennem? 
 
Den samme fanden-i-voldske fantasi er der i de 
bedste af Laus Røs historier. Det forekommer 
derfor helt naturligt, at udnævne Laus Rø til "den 
lokale Münchhausen ". 
 

Desværre har Laus Rø ikke skrevet sine historier 
ned, og så vidt vides, har heller ingen anden 
gjort det. Vi har derfor nedenfor samlet nogle af 
dem, der endnu huskes af folk her fra egnen. 
 
Lars Jensen / Laus Rø 
Men hvem var egentlig denne Laus Rø ned den 
sprælske fantasi og det store fortælletalent? 
 
Laus Rø blev født den 15. november 1844 som 
søn af husmand Jens Clausen og hustru Karen 
Hansdatter i Vester Ulslev. I dåben fik han nav-
net Lars, og da faderens fornavn som nævnt var 
Jens, blev hans efternavn efter den tids navne-
skik Jensen. Navnet Rø var vel et slags øge-
navn, fordi han var rødhåret, men det var allige-
vel det navn, man anvendte i daglig omtale, og 
selv i et så officielt dokument som kirkebogen 
skrev præsten ikke bare "Lars Jensen", men 
"Lars Jensen (Rød)". 
 
Efter skolegangen kom Laus ud at tjene. Noget 
håndværk lærte han ikke, men alligevel kom han 
til at beskæftige sig med mange forskellige op-
gaver udenfor det almindelige landbrugsarbejde. 
Han lavede tømrerarbejde tækkede tag, murede 
og meget andet. Var der en lidt speciel opgave, 
der skulle laves på en gård gik der bud efter 
Laus. 
 
Om aftenen, efter aftensmåltidet, sad gårdens 
folk og snakkede, røg tobak og fik måske en kaf-
fepunch. Så var det Laus Ro, der underholdt 
med sine historier. 
 
En, der har mødt ham 
Asta Petersen, der er født i 1898, husker Laus 
Rø som en ældre mand af middelhøjde, godt i 
stand, og med tyndt rødligt-gråt hår. Han gik 
med små, trippende skridt og med stærkt udad-
vendte fødder, hvilket så ret pudsigt ud. Han gik 
altid med træsko, af de store med opadvendt 
spids. Nogle kalder dem trætræsko. Måske hav-
de han dårlige fødder. I hvert fald havde han - 
har afdøde Peder Fugl, der var født i 1893, for-
talt - boret hul i træskoene, så. der kunne kom-
me luft til tæerne. Om vinteren, når det var rigtig 
koldt, satte han prop i hullerne. 
 
Han elskede at fortælle, men han talte aldrig 
ondt nogen. Hans historier var fantastiske, men 
altid stuerene. 
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Asta Petersen fortæller, at hun kun har talt med 
Laus Rø en gang. Hun var da skolepige på en 
11-12 år og var i Vester Ulslev for at købe varer i 
brugsforeningen "Fælles-håb" (nu Svinget 10). 
Laus Rø var i butikken og må åbenbart have 
vidst, hvem hun var, nemlig datter af lærer  Jør-
gensen i Strandby skole, for han henvendte sig 
til hende og sagde:  
 
De forsvundne børn 
"Det er vel også meget tørt nede hos jer på sko-
len?" Og da det virkelig var meget tørt den som-
mer, sagde hun selvfølgelig ja.  "Ork, det er ikke 
noget imod, hvad det var for mange år siden. Ja, 
det var også længe før din far kom derned i sko-
len. Da var det så tørt, at Jorden begyndte at slå 
revner - også i skolegården . Så var det en dag, 
da børnene var ude i frikvarteret, og så skulle de 
jo ind igen. Degnen slog på vinduet, men han 
kunne da ikke se nogen børn, og der kom da 
heller ikke nogen. Så gik han jo ud og så efter. 
Og ved du så hvad? Så havde skolegården slået 
nogle vældige revner, og alle børnene var stejlet 
ned i dem, og de kunne slet ikke komme op 
igen. Degnen han kunne heller ikke få dem op, 
men fik nogle naboer til at hjælpe sig. Og så 
bagefter,  så var der flere mand, som i otte dage 
gik og fyldte jord og grus i alle de mange store, 
dybe revner. - Ja, det var rædsomt! 
 
Asta Petersen fortæller ligeledes, at det i novem-
ber 1910 blev en forfærdelig storm. Nordøst-
stormen drev vandet ned i Østersøen, og det gik 
over de temmelig lave diger og bl.a. op i den 
sydlige del af Sandager og Handermelle. I nogle 
huse stod vandet højt, og beboere og husdyr 
måtte flyttes længere op i landet, flere steder 
med både. I Strandby skole havde de således en 
husvild familie boende i de to gæsteværelser i 
nogle dage. Vandet steg dog ikke så meget, at 
det nåede op på skolens Jord. 
 
Stormfloden i 1872 
Dette inspirerede Laus Rø til bl.a. følgende hi-
storie, som hun husker: "Hej", sagde Laus, "det 
er da ikke noget med den oversvømmelse. Så 
var det noget andet i november 1872, da den 
store stormflod var der.  Det var noget så for-
skrækkeligt, både på Falster og på Lolland. Det 
var et rædsomt orkanvejr, og vandet væltede så 
voldsomt ind over landet, så huse og træer og alt 
muligt blev ødelagt, så voldsomme var bølgerne. 

Der druknede mange dyr og mennesker. Det var 
vist mest galt på Falster. Det var en kone med 
sine tre barn. De var kravlet op på taget af huset. 
De frøs Jo så rædsomt, og mad havde de heller 
ikke noget af.  Så lige med et fik konen set en 
gryde, der kom drivende lige hen imod dem.  
Hun fik da fat i den, og den var fyldt ned gule 
ærter, og der stod ske i gryden. Ærterne var lidt 
varme endnu, så de blev rigtignok glade for at få 
mad. Ja, der drev jo mange sager rundt om i 
vandet. Der var nogle, der havde set en ambolt, 
og hamren lå på den endnu! Der kom også en 
stenhammer flydende. Med skaftet nedad! Ja, 
det var rædsomt, som det gik for sig med den 
oversvømmelse." 
 
En anden af Laus Røs stormflodshistorier er 
genfortalt af afdøde sognefoged Frederik Ander-
sen, der var født i 1885: Under stormfloden i no-
vember 1872 tjente Laus Rø på Strognæs. 27 
grise, der skulle leveres til slagtning dagen efter, 
stod i fare for at drukne i deres sti. Men Laus 
reddede dem ved - ene mand - at smide den alle 
27 op på høloftet. En ganske imponerende præ-
station! 
 
Pyt! sagde Laus Rø 
Elementernes rasen var ikke noget, Laus Rø 
stak op for - skal man tro hans eget udsagn. 
 
Snedker Hans Larsen, der er født i Handermelle 
i 1901 og nu bor på "Solgården", har således 
hørt Laus fortælle, at han engang kørte korn fra 
Strognæsgården, hvor han tjente, til Holeby. Det 
var en streng vinter.  En dag frøs det 31 grader. 
Og så regnede det tilmed. Alle frøs, så de næ-
sten ikke kunne klare det, men Laus tog bare to 
skjorter på, så havde han det udmærket. 
 
En variant af denne historie er genfortalt af Ellen 
Krønge, Vester Ulslev. I dette tilfælde lå Laus og 
tækkede tag i 16 graders kulde, og det blev han 
ved ned, selvom regnen skyllede hen ad jorden! 
 
At fange en hjort 
Nu afdøde Alfred Jensen fra Sandager har for-
talt, at Laus Rø engang har fanget en hjort med 
hænderne. Det var slet ikke nødvendigt ned sky-
devåben for at få fat i et sådant dyr, sagde Laus. 
Det var jo også. forbudt! Nej, Laus vidste, hvor 
hjortene plejede at gå, og kendte det sted, hvor 
de sprang over en grøft. Han lagde sig i grøften 
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og ventede. Men der skulle en stor tålmodighed 
til, for der gik lang tid. Men så kom pludselig 
hjorten og sprang over grøften, hvor Laus Rø lå. 
Lige i det hjorten sprang, greb Laus fat i bagbe-
nene. Han fik hjorten, men hans vesteryg revne-
de, fortalte han. 
 
At pumpe vand 
At Laus Rø kunne reparere en vandpumpe kan 
man ikke være i tvivl om efter følgende historie, 
som her gengives efter tidligere sognerådsfor-
mand Chr. Larsen, der er født i 1897: Det var en 
bondemand i Sydsognet, som kom til Laus for at 
få ham til at reparere hans vandpumpe. 
 
Det var en af de rigtig gamle pumper, der bestod 
af en udhulet træstamme og et stykke bøjet jern 
med en knop på enden som pumpestang. Fra 
tuden kunne vandet ad en rende løbe direkte ind 
i krybben i kostalden. Laus tog et overblik over 
situationen og gik så i gang, og da han var fær-
dig, og pumpen igen var sat på plads, slog han 
seks slag med pumpestangen for at prøve pum-
pen. Kan den give vand nu?" spurgte bonden. 
"Uhm" sagde Laus, "du kan jo gå ind og se ef-
ter". Så gik bonden hen til kostalden, og da han 
lukkede døren op, stod køerne i vand til bugen. 
"Uhm, bagateller!" sagde Laus. 
 
En so så stor at ... 
En anden historie, son ligeledes er genfortalt af 
Christian Larsen er følgende: 
 
En dag, da Laus Rø passerede Dødmosegård 
på vej til Sandager, kom ejeren, Jens Andersen, 
ud og bad Laus så mindelig om at hjælpe dem. 
De havde en gris, som skulle slagtes, men den 
var så stor og så fed, at de ikke kunne stikke 
den. De havde nok skåret et hul, og der kom 
også lidt blod, men grisen skreg endnu i vilden 
sky. "Uhm" sagde Laus, "bagateller!" Og så gik 
han ind i loen og tog det længste mejejern, der 
sad i taget og stak det i grisen. "Men tro mig, jeg 
måtte have det meste af armen til hjælp for at nå 
ind til hjertet, men så kan det nok være, der kom 
blod! Da jeg var kommet halvvejs ned til stran-
den, kom blodet løbende bagefter mig". 
 
"Om aftenen, da jeg gik hjem," fortsatte Laus, 
"kom Jens Andersen ud på vejen med to ribben. 
"Dem skal du have, fordi du hjalp os så godt 
med grisen i morges," sagde Jens Andersen. 

Jeg sagde selvfølgelig tak og bar dem hjem. De 
vejede 2 lispund* stykket. 
 
At Laus Rø - uanset alle hans historier - faktisk  
var en dygtig mand, får man bevis for ved føl-
gende virkelige tildragelse, som også er fortalt af 
Christian Larsen. 
 
At flytte et hus 
Han - Chr. Larsen - tjente i Vester Ulslev præste-
gård, da kirkegården blev udvidet ved at et styk-
ke af præstegårdsjorden blev inddraget til kirke-
gårdsjord. På det stykke, der nu skulle inddra-
ges, stod et maskinhus, tækket med strå både 
foroven og forneden. Forpagteren af præste-
gårds jorden, proprietær Hoffmann, Louisehøj, 
ville gerne bevare huset og flytte det væk fra det 
stykke Jord, der skulle indlemmes i kirkegården, 
og spurgte tømreren, Hans Peder Juul, om han 
kunne flytte det. Men Hans Peder Juul var en 
forsigtig mand og havde aldrig flyttet et sådant 
hus uden at skille det ad først. "Nej-nej, jøsses, 
dog! Snak dog ikke om det!" sagde Hans Peder 
Juul. "Gå hen til Laus Rø. Han ordner alt sådan 
noget." Så måtte Hoffmann videre til Laus Rø. 
"Uhm, bagateller!" sagde Laus, "det skal vi nok 
få ordnet". Laus kom til stede, målte ud, bestilte 
træ i de relevante størrelser, fik lagt sylsten på 
plads på det sted, hvor huset fremtidig skulle stå, 
og efter en del vanskeligheder rullede huset hen 
på sin nye plads. Sylsten og stolper passede på 
en prik. Huset stod nok så flot på sin nye plads. " 
"Uhm, bagateller!" sagde Laus og tændte piben. 
 
Om Laus Røs snarrådighed og kvikke replik vid-
ner følgende virkelige begivenhed, Frederik An-
dersen har fortalt: 
 
Laus havde en dag i 1912 eller -13 arbejdet på 
gården, der nu hedder Dalbakkevej 1. Den eje-
des dengang af Hans Peter Andersen, der var - 
eller rettere blev - Frederik Andersens svigerfar. 
Hans Peter Andersen var fra Skottemarke. Han 
var jævnaldrende med Laus, og de havde leget 
sammen som børn. Men Hans Peter Andersen 
hørte til de forholdsvis få., der ikke rigtig kunne 
goutere Lauses løgnehistorier. Ofte sagde han til 
Laus: "Det er denundeædeme løgn, Laus!" Det 
afficerede dog ingenlunde Laus. 
 
"Uhm, det passer!" sagde han og gik så i gang 
med en ny historie. 
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Den omtalte dag sad gårdens folk i stuen efter 
aftensmaden og snakkede og hørte på Laus Røs 
historier. Så sagde Laus pludselig til Hans Peter 
Andersen: "Kan du så huske, den gang vi lavede 
ismølle oppe på bysjøvlen i Skottemarke?" Jo, 
det kunne Hans Peter Andersen godt huske. "Og 
kan du så huske, dengang du røg af slæden og 
ind mod stensætningen og fjorten alen ind på 
den frosne pløjemark?" 
 
Hen nu blev det Hans Peter Andersen for meget.  
"Nej det er denundeædeme løgn, Laus!"  
"Uhm, det passer, " sagde Laus. "Ja, det kan 
Jeg da ikke huske noget om," sagde Hans Peter.  
Lauses svar kom øjeblikkeligt: "Nej, det er da 
rimeligt nok. Du var Jo bevidtsløs ! " 
 
Lidt bliver til meget 
Men lad os vende tilbage til historierne. Fra Si-
gurd Petersen, der har boet i sognet i mange år, 
men ikke kendt Laus Rø personligt, har vi føl-
gende historie, som Laus skal have fortalt en 
dag, da han sammen ned en del andre mandfolk 
sad og røg tobak i brugsforeningen "Fælleshåb": 
Lauses kone var kommet hjem fra brugsen med 
et pund stegeflæsk, hun havde købt. Laus syn-
tes, det var rigeligt fedt - men det syntes hun 
altså ikke! 
 
"Men I kan tro mig eller lade være", sagde Laus, 
"der blev fire pund fedt ud af det! "  
 
Om heste  
Til slut tre historier, der alle handler om heste - 
blandt andet. 
 
Peder Fugl, der var født i 1893, har fortalt føl-
gende historie, som han havde hørt Laus Rø 
selv fortælle. 
 
Det var engang Laus var med til at tærske på 
Niels Hovmands gård, der dengang lå, hvor 
Tamrodsvej 65 og 67 nu er.  Det lille tærskeværk 
blev drevet af en hesteomgang, og Laus var 
"ilægger", d.v.s. han lagde negene ned i tærske-
værket. Som det nu gik allerbedst, løb hestene 
af en eller anden grund løbsk i hesteomgangen 
med det resultat, at tærskeværket fik en for-
skrækkelig fart på. I den vilde fart sprængte he-
stene skaglerne og for i vild galop ud over mar-
kerne. Folk troede nu, at de var færdige med at 

tærske foreløbig, men Laus fortsatte ufortrødent 
med at lægge i.  "Og I kan tro mig eller lade væ-
re, men vi 
fik tærsket 14 tønder byg, inden tærskeværket 
standsede", sagde Laus. 
 
I den anden hestehistorie, som er genfortalt af 
Christian Larsen, spillede omtalte Niels Hov-
mand også en rolle. 
 
Lars Rø havde mange børn. En dag, da hans 
kone påny skulle nedkomme, gik Laus over til 
Niels Hovmand og bad ham køre til Nysted efter 
jordemoderen. Det ville Niels naturligvis godt. 
Han spændte for fjedervognen og kørte ad Ny-
sted til. men da der var gået et stykke tid, uden 
at Niels var kommet tilbage med jordemoderen, 
tog Laus sin støttekæp og gik selv ad Nysted til. 
Og det gik stærkt, for Niels i fjedervognen og 
med de to raske heste for var endnu ikke nået til 
Nysted. Laus overhalede ham nemlig på vej op 
ad Ormebanken, og han kom således først til 
jordemoderen i Nysted. 
 
Hans Koch, der flyttede til Vester Ulslev i begyn-
delsen af 20'erne og dunkelt erindrer Laus Rø, 
som da var en gammel mand, husker en anden 
Laus Rø-historie, hvor det gik stærkt. 
 
Laus tjente på en gård ved Strognæs. En anden 
karl på gården blev pludselig syg, og husbond 
bad Laus spænde for og køre karlen til doktor i 
Nysted så hurtigt han kunne. 
 
Jo. Laus var klar over, at det hastede. Han 
spændte to heste for og kørte afsted, så hurtigt 
hestene kunne rende. De arme bæster svedte 
naturligvis voldsomt, men så hurtigt rendte de, at 
sveden ikke kunne følge ned. Først da de stand-
sede på gaden ud for doktoren i Nysted, kom 
sveden strømmende bagefter - og det i en sådan 
mængde, at kloakken ikke kunne tage det. Nu 
dukkede der en betjent op med løftet pegefinger. 
"Det her kan blive en dyr historie. Det er jo dyr-
plageri", sagde betjenten. "Nej holdt!" sagde 
doktoren, "det skal vi ikke have noget af. For var 
den mand kommet to minutter senere, så var 
patienten død!" 
 
Laus Røs og familien 
Laus Rø blev i 1873 gift ned Kirstine Marie Niel-
sen. Hun var født i Rødby den 13. april 1854 og 
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således næsten 10 år yngre end Laus. De havde 
tjent sammen på Strognæsgården eller en gård 
deromkring og flyttede som nygifte ind i et lille 
hus i Vester Ulslev. Huset tilhørte Bremersvold 
gods, men Laus Rø købte det af godset i 1904. 
Huset eksisterer endnu. Adressen er Gartner-
vænget 1. Til huset hørte en stor grund. I 1911 
blev ca. halvdelen af grunden skilt fra og overta-
get af en af parrets sønner, tømrermester Frede-
rik Jensen, der her opførte det smukke hus, der 
ligeledes stadig eksisterer: Svinget 14. 
 
Lauses kone fødte sin mand 13 eller 14 børn. 
Det fortælles, at da nummer 12 var kommet til 
verden, sagde jordemoderen til Laus, at nu kun-
ne han godt holde lidt igen. Hertil svarede Laus, 
der aldrig var mundlam: "Det er en dårlig smed, 
der ikke smeder 13 søm på dusinet". 
 
Laus var ikke nogen blød natur.  Hen da hans 
kone døde, græd han. Selv døde han et halvt år 
efter, den 22. november 1922. 

Tragedie i 1856 
Hans Andersen 
 
 
 
I artiklen "Græsning på Øerne" i årsskriftet for 
1985 fortaltes erindringer om, hvorledes heste, 
køer og far om foråret blev ført ud til de små øer 
syd for Handermelle og Sandager for at tilbringe 
sommeren der. 
 
Til de for det meste hyggelige og muntre tildra-
gelser i forbindelse med dette arbejde kunne 
man føje en tragisk begivenhed, som fandt sted 
for over 100 år siden, og som Arne Hansen, der 
er barnefødt i Sløsse og har boet der det meste 
af sin tid, har gjort mig opmærksom på. 
 
Det drejer sig om en begivenhed, som endnu i 
Arne Hansens barndom og ungdom var i erin-
dring blandt Sløsse-folk: en juni-dag i 1856 skul-
le nogle folk fra Sløsse sejle kreaturer ud til Kal-
veholm. Vejret var fint. Luften var varm, men 
lummer. Et par mennesker på land ville gerne 
have været med båden til Kalveholm, og da den 
allerede var sejlet fra land, vinkede de den tilba-
ge og kom med ombord. Hvor mange der nu var 
i båden, vides ikke, men måske var der for man-
ge. I hvert fald gik det grueligt galt, da der plud-
seligt opstod et uvejr. Det lynede og tordnede, 
og der kom pludselige og kraftige vindstød. 
 
Da båden befandt sig omtrent på det dybeste 
sted mellem fastlandet og Kalveholm, kæntrede 
den, og tre mand druknede. Ud over disse var 
der to eller tre mænd i båden, som altså blev 
reddet. En af dem var Ole Larsen (kaldet Elle-
bæk). Han var så høj, at han kunne bunde. Der-
ved reddede han selv livet, og det fortælles, at 
han yderligere reddede en eller to andre fra 
druknedøden. 
 
Således er den mundtlige tradition. Men har den 
bund i virkeligheden? Druknede der virkelig tre 
mennesker under sådanne omstændigheder? 
Hvem var de? Og kan det være rigtigt, at Ole 
Ellebæk reddede sig selv og de andre (den an-
den), fordi han var særlig høj?  
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Disse spørgsmål kan til dels besvares ved de 
skriftlige kilder, der står til rådighed. For det før-
ste kan det fastslås, at begivenheden fandt sted 
den 29. juni 1856, idet der på denne dato i kirke-
bogen for Vester Ulslev står anført tre personer 
som døde. De tre hed: Peder Hansen, Jørgen 
Hansen og Mads Rasmussen. Mads Rasmussen 
står beskrevet som husmand i Sandager og 62 
år gammel. Peder og Jørgen Hansen var begge 
sønner af gårdmand Hans Pedersen Jegsing i 
Sløsse. Peder var 26 år gammel og Jørgen 17½. 
I kirkebogens anmærkningsrubrik står der ud for 
disse tre det ene ord: "druknede". Det fremgår 
yderligere af kirkebogen, at de to unge brødre 
blev begravet få dage efter ulykken, hvorimod 
Mads Rasmussen først blev begravet den 15. 
juli. Årsagen hertil er formentlig, at hans lig først 
er blevet fundet nogen tid efter ulykken. 
 
Medens det således med sikkerhed kan fastslås, 
at drukneulykken har fundet sted, vil det næppe 
være muligt at fastslå rigtigheden af beretningen 
om, at Ole Ellebæk reddede sig selv og en eller 
'to andre. Men visse ting gør det sandsynligt, at 
beretningen er rigtig. 
 
For det første levede Ole Ellebæk i Sløsse indtil 
sin død i 1912 og har vel derfor haft en vis indfly-
delse på, hvad der blev fortalt om drukneulyk-
ken, og for det andet kan det konstateres, at Ole 
Ellebæk i lægdsrullen (hovedrullen 1863, 270. 
lægd) anføres med en legemshøjde på 67,5 
tommer, svarende til 175,5 cm. Denne højde 
lyder vel ikke af særlig meget i vore dage, men 
man må huske på, at gennemsnitshøjden den-
gang var betydelig lavere, og faktisk var Ole El-
lebæk den højeste af samtlige indrullerede vær-
nepligtige i 270. lægd (Vester Ulslev sogn) i 
1863. 
 
I 1856, da ulykken skete, var Ole Ellebæk gan-
ske vist ikke fyldt 18 år, men han kan meget vel 
have været fuldvoksen allerede på det tidspunkt. 
Der er således sandsynlighed for, at redningen 
har fundet sted på den måde, den lokale traditi-
on fortæller. 
 
Ole Ellebæks far, Lars Pedersen Ellebæk, var 
gårdmand i Sløsse. Gården hedder nu Elle-
bæksminde. Den lå dengang på den plads, der 
nu hedder Sløssevej 8. Gården brændte under 

et tordenvejr i 1906. Smedehuset, som lå tæt 
ved gården - og i øvrigt dengang var 4 fag læn-
gere i den østlige ende end i dag - undgik med 
nød og næppe at brænde med. Gården blev så 
genopbygget, men på et nyt sted, nu Holebyvej 
54. 
 
De to unge mænd, der druknede, stammede fra 
Gammelgård. Denne gård lå i 1856 på det sam-
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Årsberetning  
for 1986 
 
I forbindelse med arkivets årsmøde, der fandt 
sted på Krumsøskolen den 20.marts 1986, gav 
Frejlev Folkedansere en lille opvisning i folke-
dans, og lederen Warny Catling, fortalte om dan-
sene og præsenterede dragterne - egnsdragter, 
som han foretrak at kalde dem frem for folke-
dragter - for de fremmødte gæster. Bagefter blev 
disse Inddraget aktivt i dansen, og aftenen fik 
dermed et både interessant og fornøjeligt forløb. 
 
I forbindelse med folkedansen havde arkivet ar-
rangeret en udstilling af folkedansergrupper fra 
Krumsøområdet, bestående af fotos i store, fine 
forstørrelser, opsat på arkivets nye faste plan-
cher. 
 
Fotoudstillingen fik lov at stå i den første del af 
året og blev derefter afløst af en udstilling af 
gamle og nye kort over egnen. 
I løbet af året er det lykkedes at få indkøbt og 
etableret en effektiv belysning af de faste plan-
cher, således at udstillinger her nu præsenterer 

sig betydelig bedre. 
 
Der har i årets løb været omkring 70 indleverin-
ger, hvilket er lidt færre end i 1985. 
 
Arkivlederen har deltaget i et eftermiddagskur-
sus i Stokkemarke om formidling og i et week-
endkursus i Slagelse om kort - matrikelkort, to-
pografiske kort m.v. 
 
Arkivstyrelsen, der består af Hans Andersen, 
Tove Bak, Claus Hoffmann, Jørn Ringsing og 
Lars Topsøe-Jensen, har i årets løb suppleret 
sig med Bendix Bech-Thostrup og Lis Olsen, 
således at styrelsen nu består af syv medlem-
mer som forudsat i arkivets vedtægter. 
 
Styrelsen benytter lejligheden til at takke byrå-
det, undervisnings- og kulturudvalget, Lollands-
fonden og andre bidragydere og interesserede 
for hjælp og støtte i det forløbne år. 
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Skatten i lerkar 
Hans Andersen 
 
 
 
 
 
Menighederne i Øster Ulslev-Godsted pastorat 
havde ikke været vant til at skifte sognepræst 
hvert øjeblik. Tværtimod. Pastor C.G. Dahlerup, 
der blev præst i sognene i 1835, blev der til sin 
død i 1886, altså i 51 år, og hans efterfølger, 
pastor J.L. Schougaard, der i øvrigt var hans 
svigersøn, blev i embedet, til han døde i 1923, 
altså i 37 år. 
 
Efter pastor Schougaards død gik der nogle må-
neder, før en ny præst blev indsat. Det skete i 
august 1924. Præsten hed J.T. Gregersen, men 
allerede i 1927 flyttede han til et andet sogne-
kald i Jylland. Efter pastor Gregersen kom Otto 
Larsen. 
 
Otto Larsens virke i Øster Ulslev-Godsted pasto-
rat blev heller ikke langvarigt, men årsagen hertil 
var en ganske anden end forflyttelse. Men hvad 
var der da i vejen? Havde han lavet noget galt? 
Været fuld på prædikestolen? Uterlig overfor 
konfirmanderne? Hugget af kirke-bøssen? Eller 
hvad? 
 
Ingen af disse grimme ting var tilfældet. Tværti-
mod var præsten særdeles hæderlig, dertil ven-
lig, omgængelig og samvittighedsfuld i sit liv og 
sit kald. Sådan har mennesker, der har kendt 
ham i de få år, han var i Øster Ulslev, beskrevet 
ham, og sådan er han omtalt i de officielle udta-
lelser og skrivelser, som myndighederne frem-
kom med i hans sag. 
 
Om denne sag og om de følger, sagen fik for de 
to små sogne, Øster Ulslev og Godsted, og for 
nabosognene Herritslev og Vester Ulslev, hand-
ler det følgende. 
 
Otto Larsen 
Otto Johannes Larsen er født i Ribe den 22. april 
1902. Han tog teologisk embedseksamen i 1926 
og blev samme år sekretær for Danmarks Kriste-
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lige Studenterforbund. I foråret 1928 blev han 
kaldet til Øster Ulslev-Godsted pastorat som 
præst for de to sogne. Øster Ulslev var hoved-
sognet, og Godsted annekssogn. 
 
Kort efter giftede Otto Larsen sig med den et år 
yngre Ragna Hoffmann, og det unge præstepar 
flyttede ind i præstegården i Øster Ulslev, som 
den gang lå ved den lille vej, der nu hedder Sto-
re Kirkestræde. Præstegården var bygget i 1847 
og meget forfalden, og i den hårde isvinter 1929, 
da præsteparrets ældste datter blev født, var der 
is på servantestellet i soveværelset og rimfrost 
på væggene. 
 
Den unge præst passede sin præstegerning, 
som sig hør og bør, men han fik anfægtelser, og 
det faldt ham vanskeligere og vanskeligere efter-
hånden at passe sin gerning. Man vaklede ikke i 
sin tro på det, han i sin bog kalder "den religiøse 
livssandhed", kærnen i den kristne tro, men nok i 
troen på nogle af troens udenværker: miraklerne, 
jomfrufødslen, opstandelsen, himmelfarten. Det 
kom til at stå ham mere og mere klart, at da dis-
se udenværker er opstået i en anden tid og i en 
anden kultur, skal de ikke tages bogstaveligt, 
men de må retteligt opfattes som et udtryk - et 
kunstnerisk udtryk - for den religiøse livssand-
hed, på samme måde som man f.eks. i et even-
tyr kan lade dyr og døde ting tale, og derved må-
ske kan få sagt en sandhed mere klart og mere 
indtrængende, end del ellers kunne gøres. Den 
religiøse livssandhed - "skatten", den skat, som 
er den kristne erkendelse af Gud i Jesus Kristus 
- den har vi i en række udenværker, d.v.s i vort 
skrøbelige menneskeliv med dets omskiftelige 
forhold og ufuldkomne former, i et "lerkar". 
 
Disse tanker gjorde det vanskeligt for præsten i 
ærlighed at udøve den gerning, han var sat til, 
og da biskoppen, John Ammundsen, på en uan-
meldt visitats i januar 1931 fandt Otto Larsen 
yderst nedtrykt, foreslog han ham at tage nogle 
ugers orlov. Denne orlov tilbragte Otto Larsen i 
Norge, og ved hjemkomsten syntes biskoppen, 
han var kommet i nogenlunde ligevægt, både 
fysisk og psykisk. 
 
Otto Larsens anfægtelser vendte imidlertid tilba-
ge, og i oktober samme år konsulterede han en 
nervelæge, der udtalte, at hans nervøsitet og 
hele svækkede tilstand skyldtes hans åndelige 

vanskeligheder, og anbefalede en længere frita-
gelse for præstegerningen. I overensstemmelse 
hermed bevilligede kirkeministeriet ham orlov i et 
halvt år fra den 14. oktober 1931. 
 
Under sin sygeorlov udarbejdede Otto Larsen 
manuskriptet til en bog, og nedfældede heri de 
tanker, som havde beskæftiget hans sind i læn-
gere tid. 
 
En kontroversiel bog 
Bogen hed "Skatten i Lerkar" og udkom i april 
1932. l forordet til "Skatten i Lerkar" skriver Otto 
Larsen selv, at han opfatter bogen som "et nød-
råb af en, der føler sig ensom i ørkenen, i den 
ørken, som det kirkelige liv i vore dage synes at 
være blevet". 
 
Den første reaktion på bogen korn fra Kristeligt 
Dagblad, og den var særdeles voldsom, l en le-
dende artikel den 12.maj 1932 udslyngede bla-
det en vældig bandbulle mod den arme forfatter. 
Artiklen havde overskriften: "Præst bryder med 
Kristendommen" og var overordentlig kategorisk. 
"Vi skal ikke indlade os på forhandling med for-
fatteren", skrev bladet og bragte nogle citater fra 
bogen. Artiklen sluttede således: "Vi håber, at 
pastor Otto Larsen her vil give ældre kolleger 
med lignende opfattelser som hans egne det 
eksempel på udtrædelse af folkekirken, som 
længe har været tiltrængt - hvis man ønsker og-
så at skabe respekt for de yderligtgående tanke-
gange, enkelte præster har tilladt sig offentligt at 
fremsætte i disse dage - men pastor Otto Larsen 
i særdeleshed".  
 
Otto Larsen trådte imidlertid ikke ud af folkekir-
ken. I et interview med dagbladet Politiken da-
gen efter udtalte han bl.a.: "Jeg mener ikke at 
have brudt med kristendommen, men med en 
efter min mening forkert opfattelse af sand kri-
stendom". 
 
Pastor Otto Larsens foresatte, biskop John Am-
mundsen, udtalte til Lolland-Falsters Folketiden-
de den 13.maj, at sagen ikke havde været til 
behandling af de kirkelige myndigheder i stiftet, 
og at der ikke derfra ville blive foretaget noget, 
så længe pastor Otto Larsen havde sygeorlov. 
 
Dermed var sagen imidlertid langtfra død. Kriste-
ligt Dagblads redaktionelle leder om "Skatten i 
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Lerkar" blev indledningen til en sand syndflod af 
indlæg i blade og tidsskrifter. Over 600 blev det 
til. Dog først og fremmest i de københavnske og 
de landsdækkende blade og tidsskrifter, færre i 
den lokale presse. "Skatten i Lerkar" kom i løbet, 
af 1932 i ikke mindre end 5 oplag. De fleste ind-
læg om "Skatten" var angreb på bogen og på 
dens forfatter. Mange krævede Otto Larsens 
afsked. 
 
Blandt dem, der forsvarede Otto Larsen, var Kaj 
Munk, præst i Vedersø, skuespilforfatter og fryg-
tet avisdebattør. Kaj Munk var ikke enig med 
Otto Larsen, men han forsvarede i flere artikler i 
Jyllandsposten hans ret til at give udtryk for sine 
synspunkter. 
 
Pastor Otto Larsen svarede ikke på de enkelte 
indlæg om "Skatten i Lerkar", hvilket vel også på 
grund af deres mængde havde været praktisk 
umuligt, men i sommermånederne udarbejdede 
han manuskriptet til en ny bog, hvori han gene-
relt svarede på angrebene og uddybede sine 
synspunkter. Den nye bog kaldte han "Til For-
svar for Skatten i Lerkar", og den udkom i sep-
tember 1932. I "Til Forsvar for Skatten i Lerkar" 
præciserer Otto Larsen sine synspunkter fra 
"Skatten i Lerkar", men i en kortere og endnu 
klarere og mere koncis form. 
 
Af de talrige indlæg for og imod bogen var det 
som nævnt de færreste, der kom i de lokale dag-
blade. Disse indskrænkede sig stort set til at re-
ferere Kristeligt Dagblads anmeldelse i maj må-
ned og derefter til referat af de udtalelser, skri-
velser og indstillinger, der fremkom fra de offici-
elle myndigheder, efterhånden som sagen udvik-
lede sig. 
 
Der er ellers nok at skrive om i avisen i denne 
sommer 1932: Der er f.eks. landets alvorlige 
valutakrise (også dengang!), der er doktor Leun-
bachs svangerskabsafbrydelser og fru Thit Jen-
sens provokerende udtalelser om det "frivillige 
moderskab". Der er planerne for en kommende 
Storstrømsbro, urolighederne omkring organisa-
tionen L.S. (Landbrugernes Sammenslutning), 
og der er Danmarks og Norges strid om retten til 
Grønland ved den internationale domstol i Haag. 
I den engelske kronkoloni sultestrejker Gandhi, 
og i Tyskland er et nationalsocialistisk parti i 
stærk vækst under ledelse af en vis hr. Hitler. I 

biograferne spiller man "Motel Paradis" med Ka-
ren Caspersen og Ejvind Johan Svendsen og 
"Shanghai-ekspressen" med Marlene Dietrich. 
Og på teatret har Kaj Munk premiere på "Ordet", 
et. skuespil, der rejser det samme spørgsmål, 
som Otto Larsen rejser i "Skatten i Lerkar", nem-
lig spørgsmålet om miraklets virkelighed, omend 
set fra en anden synsvinkel. 
 
Blandt de relativt få lokale indlæg skal dog næv-
nes et enkelt, nemlig en kronik af Marius Holt i 
Lolland-Falsters Folketidende den 21.maj 1932. 
Heri giver kronikøren udtryk for den opfattelse, at 
hvis der skal rejses sag mod pastor Larsen, må 
det være menigheden i Øster Ulslev, der tager 
initiativet dertil. Rejses en sådan sag, kan det 
måske være rimeligt nok at indhente en erklæ-
ring fra landets biskopper. Men for nuværende, 
skriver han, forekommer fremtvingelsen af en 
sådan erklæring "ikke ubetinget tiltalende". 
 
Der fremkom imidlertid ikke noget initiativ fra 
menighedsrådene i de to sogne. Og alligevel 
blev der rejst sag. 
 
Et hyrdebrev 
I september måned samledes landets biskopper 
i Viborg i anledning af domkirkens 800 års jubi-
læum. Her blev sagen drøftet. Resultatet blev et 
hyrdebrev, som blev offentliggjort i landets aviser 
i dagene umiddelbart efter mødet. 
 
Hyrdebrevet nævner ikke Otto Larsen-sagen 
direkte, men er holdt i ret generelle vendinger, 
og i en bidsk artikel i Jyllandsposten håner Kaj 
Munk biskopperne for dette hyrdebrev, der efter 
hans opfattelse kun indeholder selvfølgeligheder 
og almindeligheder, og han slutter sin artikel 
med følgende salut: "Hvem skal regere den dan-
ske folkekirke: Kristeligt Dagblad eller Gud?" 
 
Mødet med embedsbrødrene i Viborg synes at 
have afklaret sagen for biskop Ammundsen, for 
få dage efter sendte han en indstilling til den so-
cialdemokratiske kirkeminister P. Dahl. Det var 
efterhånden også ved at haste med at få en af-
slutning på sagen, for pastor Larsen havde flere 
gange fået sin sygeorlov forlænget, men udover 
oktober måned kunne den ikke forlænges, da 
tjenestemandsreglerne ikke gav mulighed for 
forlængelse ud over et år. 
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I indstillingen fremsatte biskoppen som sit princi-
pale forslag, at Øster Ulslev-Godsted pastorat 
blev nedlagt, og at Godsted sogn blev knyttet til 
Vester Ulslev sogn som anneks og Øster Ulslev 
sogn som anneks til Herritslev. 
 
I indstillingen fremsatte biskoppen som sit princi-
pale forslag, at Øster Ulslev-Godsted pastorat 
blev nedlagt, og at Godsted sogn blev knyttet til 
Vester Ulslev sogn som anneks og Øster Ulslev 
sogn som anneks til Herritslev. 
 
Denne ide var ikke biskoppens, og den var heller 
ikke ny. Et kirkeministerielt udvalg angående 
sammenlægning af præsteembeder var i 1928 
fremkommet med et sådant forslag, og under en 
vakance i embedet havde forslaget været fore-
lagt de to menighedsråd, men der var dengang 
overvejende stemning for at blive ved det bestå-
ende. 
 
Kirkeministerens beslutning blev truffet den 
22.september, og dagen efter offentliggjorde 
biskop Ammundsen en fyldig beskrivelse af hele 
sagen og redegjorde for de overvejelser, han 
havde lagt til grund for sin indstilling til ministe-
ren. 
 
Det fremgik heraf, at biskoppen ikke havde spo-
ret nogen tvivl eller uoverensstemmelse med 
kirkens lære, da han ordinerede pastor Otto Lar-
sen i april 1928. En sådan tvivl havde præsten 
først givet udtryk for et par år senere. Og da Otto 
Larsen betroede ham sin plan om at udgive 
"Skatten i lerkar", havde biskoppen indtrængen-
de frarådet det. 
 
Biskop Ammundsen redegør derefter for nogle af 
bogens tanker og konkluderer, at der i folkekir-
ken må være plads til ret forskellige opfattelser, 
men der må dog være en grænse for uoverens-
stemmelserne. Og selv om denne grænse er 
vanskelig at drage, forekommer det biskoppen 
indlysende, at her er grænsen overskredet. 
 
Biskoppen anser herefter pastor Otto Larsen for 
at være uskikket til at være præst i folkekirken , 
hvortil kommer, at menighedsrådene i de to sog-
ne, som biskoppen havde møde med kort efter 
bogens fremkomst, har udtalt sig imod præstens 
tilbagevenden til pastoratet. 
 

Biskoppen har forelagt disse oplysninger for pa-
stor Larsen og opfordret ham til at søge sin af-
sked. Dette har pastor Larsen afslået ud fra den 
betragtning, at hans anskuelser er sandheden, 
og at det derfor er hans pligt ikke at vige. 
 
I denne situation er der efter biskoppens udtalel-
se to hensyn at tage i betragtning. Det ene er 
hensynet til kirken i almindelighed og Øster Uls-
lev-Godsted menigheder i særdeleshed. Det 
andet er hensynet til pastor Larsen selv og hans 
familie, idet biskoppen ikke vil nægte, at det ville 
være overordentligt pinligt, om kirken skulle væ-
re nødt til at gøre subsistensløs en mand, som af 
samvittighedsgrunde er kommet i modsætning til 
den ham påhvilende gerning. Pastor Larsen er 
nemlig kun 30 år og således ikke pensionsberet-
tiget, såfremt han afskediges fra sit embede. 
 
Her er det, siger biskoppen videre, at mulighe-
den for at nedlægge embedet kommer ind, en 
mulighed, som tidligere har været fremme. Ved 
nedlæggelse af embedet vil præsten have krav 
på ventepenge i fem år og dermed have økono-
misk grundlag for at uddanne sig til en anden 
livsstilling. Kirkeminister P. Dahl fulgte biskop-
pens indstilling om nedlæggelse af Øster Ulslev-
Godsted pastorat, og med virkning fra den 
1.oktober 1932 blev Øster Ulslev anneks til Her-
ritslev og Godsted anneks til Vester Ulslev. 
 
Lokale meninger 
Om denne løsning af problemet var der meget 
delte meninger såvel i landspressen som lokalt. 
Vel havde formanden for menighedsrådet i Øster 
Ulslev, gårdejer Martin Pejter, i en udtalelse til 
Ekstrabladet i september måned sagt, at den 
røde tråd i kristendommen er barnetroen, og at 
pastor Otto Larsen havde brudt denne tråd gen-
nem sin bog "Skatten i Lerkar", der "er i strid 
med al sund kristendom", og det var vel også 
den holdning, der lå bag de to menighedsråds 
enslydende skrivelser til biskoppen, hvori man 
udtalte sig imod pastor Larsens tilbagevenden til 
embedet. Men en nedlæggelse af embedet var 
nu alligevel noget andet. 
 
Præstegården i Øster Ulslev var gammel, fugtig, 
muggen og forfalden. I Herritslev havde man en 
nyere præstegård i akceptabel stand, og når 
Øster Ulslev blev anneks til Herritslev, undgik 
man at skulle bygge ny præstegård i Øster Uls-
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lev. Dette var sikkert medvirkende til, at mange i 
Øster Ulslev ikke var altfor kede af, at embedet 
blev nedlagt. 
 
I Vester Ulslev havde man netop bygget en stor, 
ny præstegård, som havde kostet over 40.000 
kr. I Godsted forudså man, at sognet, når det 
blev anneks til Vester Ulslev, ville komme til at 
deltage i betalingen af dette byggeri, som man 
anså for at være altfor dyrt. Man var i følge en 
udtalelse fra menighedsrådets formand, parcel-
list H.J. Pedersen, til Lolland-Falsters Folketi-
dende ganske vist klar over, at hvis embedet 
blev opretholdt, måtte sognet deltage i bygnin-
gen af en ny præstegård i Øster Ulslev, men det 
mente man at kunne klare for det halve beløb. 
 
Om hvordan menigheden i Herritslev modtog 
annekset, har jeg ingen oplysning. I Vester Uls-
lev var pastor Boye Jensen, hvis nerver ikke var 

de bedste, ikke glad for at få tillagt Godsted 
sogn, og beboerne var i hvert fald kede af, at 
han i de følgende år holdt konfirmation skiftevis i 
de to kirker, således at halvdelen af konfirman-
derne ved hver konfirmation blev konfirmeret i en 
kirke, de ikke hørte til. 
 
Søndag den 9.oktober 1932 kl. 10 blev sogne-
præst i Herritslev, pastor H.C.C.H. Fønss, af den 
fungerende provst Degenkolv, Moseby, indsat i 
embedet som sognepræst for Øster Ulslev, og 
samme dag kl. 2 eftermiddag blev sognepræst 
Boye L.H.B. Jensen, Vester Ulslev, indsat som 
sognepræst for Godsted menighed. Begge præ-
ster var dermed i den ejendommelige situation, 
at de blev indsat i et embede, som de ikke havde 
søgt og næppe heller ønsket, ligesom menighe-
derne heller ikke havde bedt om de præster, 
som de nu fik. 
 

Året 1932 var præget af mange "præstesager": Seks "Tidehvervs"-præster fik en reprimande af deres biskop for at have skældt 
stiftsprovsten ud, De nægtede imidlertid at modtage den. Kaj Munk skrev hver uge bidende artikler i Jyllandsposten, på Læsø 
blev præsten taget for hjemmebrænderi, og om Skatten i Lerkar kom der over 600 indlæg i landets blade. På Erik Raadals 
tegning i Blæksprutten 1932 vil man i midten genkende Otto Larsen og Kaj Munk og til højre i billedet biskop John Ammund-
sen, der tilsyneladende netop har "affyret" sit penneskaft mod Otto Larsen, Kirkeministeren er krøbet i ly bag et palisadehegn, 
og i venstre nederste hjørne sidder Læsø-præsten klar med forfriskninger til de kæmpende 
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Medens pastor Fønss talte i Øster Ulslev kirke 
for så mange mennesker, som kirken kunne 
rumme, var der kun et halvt hundrede menne-
sker i Godsted kirke, herunder de konfirmander, 
som pastor Boye Jensen den foregående søn-
dag havde konfirmeret i Vester Ulslev kirke. I sin 
prædiken lagde han da heller ikke skjul på, at 
det ikke var uden ængstelse, han overtog dette 
kald efter at have set, hvorledes hans forgænge-
re i mands minde havde været ude af stand til at 
samle ret mange af menighedens medlemmer i 
Godsted. Han håbede dog på, at Godsted måtte  
vise sig at være "den gode brakmark, der havde 
haft godt af den lange hviletid". 
 
 
Der var nu truffet en afgørelse med hensyn til 
pastoratets fremtid, men de religiøse spørgsmål, 
som Otto Larsen havde rejst med sin bog, og 

spørgsmålet, om Otto Larsens synspunkter lå 
inden for de grænser, folkekirken må drage for 
præsters ytringsfrihed, var ikke blevet afgjort. 
Mange fandt Otto Larsens synspunkter kætter-
ske og kaldte ham ligefrem for "kætterpræsten". 
Otto Larsen anså ikke selv sine synspunkter for 
kætterske, men da han aldrig senere søgte no-
get præsteembede, fik spørgsmålet ingen autori-
tativ afgørelse. 
 
Otto Larsen uddannede sig til bibliotekar og flyt-
tede efter nogle år i København til Århus, hvor 
han blev ansat på statsbiblioteket. Herfra afgik 
han på grund af alder i begyndelsen af 1970'er-
ne som førstebibliotekar. Han har gennem årene 
fortsat sin skribent-virksomhed med en lang ræk-
ke artikler og mindre skrifter, hvori han bl.a. har 
fastholdt og videreudviklet sine synspunkter fra 
"Skatten i Lerkar". 

De mange "præstesager" i 1932 var naturligvis guf for Blæksprutten. Her er en tegning af biskoppernes møde i Viborg. Det 
siges i teksten, at biskopperne blev mildest talt forbavsede, da kokkepigen viste sig i døren, og det med herlig sjællandsk dia-
lekt klang: "Skatten i Lerkar". Det viste sig dog snart, at hun talte om hønsegratinen, som de skulle have til middag bagefter, og 
at hun spurgte: "Ska' den i lerkar?" 
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På længere sigt i sognene 
Tilfredsheden med den kirkeministerielle 
"degradering" af Øster Ulslev og Godstcd til an-
nekssogne var som nævnt ingenlunde enerå-
dende i de to sogne, og snart blev ønsket om 
genoprettelse af Øster Ulslev-Godsted pastorat 
til et enigt krav fra de to menighedsråd. De rette-
de derfor henvendelse herom til kirkeministeriet, 
og da pastor Fønss døde i 1936 blev sagen 
yderligere påtrængende. 
 
Der var menighedsrådsvalg i 1938, og de to ny-
valgte menighedsråd (der var i øvrigt fredsvalg) 
rejste i en fælles henvendelse til kirkeministeriet 
påny krav om at få genoprettet pastoratet. Kirke-
ministeriet stod altså nu med fire sogne med 
problemer: I Herritslev havde embedet stået le-
digt, siden pastor Fønss døde i 1936, i Vester 
Ulslev havde pastor Boye Jensen lange sygepe-
rioder, og Øster Ulslev og Godsted ville under 
ingen omstændigheder være anneks til hen-
holdsvis Herritslev og Vester Ulslev. 
 
Sagen var nu så påtrængende, at kirkeministe-
ren (det var nu socialdemokraten Johannes Han-
sen) aflagde besøg i Øster Ulslev-Godsted sam-
men med biskop Ammundsen for selv at se på 
forholdene og forhandle med menighedernes 
ordførere. 
 
En ny løsning 
Resultatet blev efter lange overvejelser en kon-
gelig resolution af 21.april 1939, der bestemte, at 
det nedlagte pastorat skulle genoprettes fra den 
dag at regne, da embedet, blev besat. 
 
Hermed fik man ikke alene en afgørelse vedrø-
rende Øster Ulslev-Godsted pastorat, men nu 
kunne også embedet som sognepræst i Herrits-
lev opslås, efter at det havde stået ledigt i tre år, 
mens usikkerheden om Øster Ulslev-Godsled 
havde bestået. 
 
I Øster Ulslev gik man i gang med at opføre en 
ny præstebolig, samtidig med, at stillingen blev 
opslået ledig. Den nye præstebolig kom til at 
koste lidt under 30.000 kr., og næsten et halvt 
hundrede præster sendte ansøgning om stillin-
gen. 
 
Foretrukket blev pastor A. Sølling, der havde 
vikarieret for Boye Jensen i Vester Ulslev-

Godsted pastorat i et års tid og herunder også 
havde passet Øster Ulslev sogn. Han blev indsat 
i embedet den 8. juli 1939. Hermed var Øster 
Ulslev-Godsted pastorat genoprettet og alt igen 
ved det gamle. 
 
Interessant er biskop Ammundsens holdning til 
embedets genoprettelse. Det var jo ham, der i 
1932 indstillede det nedlagt og kun syv år sene-
re måtte se det genoprettet. Han skriver i 1939 
en længere redegørelse i Præsteforeningens 
Blad. Heri hedder det bl.a.: 

I gamle Dage vilde saadan én være bleven hals-hugget og 
derpaa parteret i lige saa mange Stykker, som der var 
Bisper her i Landet, og hver af disse vilde få sin Part til-
sendt - nu derimod er man muligvis bleven humanere, nu 
lader man Delinkventens Meninger trykke og tilstiller hver 
af de 9 Bisper et Frieksemplar i Pragtbind. 

Tegning af L. Tetens i Blæksprutten 
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"Embedets nedlæggelse var i virkeligheden det 
eneste fornuftige. Der er ingen mening i at holde 
3 præster til betjening af 4 små sogne med til-
sammen 2400 mennesker på knap 5600 ha og 
kun 3-4 km mellem kirkerne. Når det alligevel nu 
må opgives, er det på grund af beboernes sejge 
modstand. Lokal konservatisme og uvilje mod at 
degraderes fra hovedsogn til anneks kan i teori-
en synes uvæsentlige. I praksis udgør de en 
mur.  
 
Da jeg foreslog Otto Larsens afskedigelse på de 
lempelige vilkår, udeblev kritikken ikke. Jeg fik at 

vide, at afgørelsen var ulden, fejg, rævelumsk, 
bondefiffig og adskilligt andet. Nå, Schwamm 
darüber! Intet af, hvad der blev sagt og skrevet, 
har blot et øjeblik rokket min overbevisning om, 
at jeg i den sag handlede rigtigt." 
Pastor Sølling blev i 1943 afløst af pastor Johan-
nes B. Boysen, og i 1963, da Boye Jensen i Ve-
ster Ulslev efter mange og lange sygdomsperio-
der blev afskediget, blev Vester Ulslev sogn lagt 
sammen med Øster Ulslev-Godsted. Embedet 
var dermed blevet et trekirkepastorat. 
 
Men det er jo en anden historie. 

Litteratur og kilder: 
Otto Larsen: Skatten i Lerkar, København 1932. + Til Forsvar for Skatten i Lerkar, København 1932. + Poul Nedergaard: 
Dansk Præste- og Sogne-historie, bind IV, København 1957 + Præsteforeningens Blad 1932, s. 527, 1939, s. 326, 1987, s. 
961 + Lolland-Falsters Folketidende + Lolland-Falsters Venstreblad + Nykøbing Socialdemokrat + Nysted Adresseavis 1932, 
1938 og 1939 + Godsted menighedsråds forhandlingsprotokol. 

Vedrørende 
Årsskrift 1987  
En rettelse og en tilføjelse. 
 
 
Rettelsen: 
Om gadepartiet fra Vester Ulslev øverst side 18 
står der i billedteksten nederst side 19, at det 
andet hus fra venstre (det med gavlen mod ve-
jen) er det, der nu har adressen Gartnervænget 
1, og at Lars Rød boede i huset.  
 
Dette er ikke korrekt. Lars Rød boede i det hus, 
der nu hedder Gartnervænget l, men det gavl-
hus, som ses på billedet, væltede i en storm i 
1950'erne, og på husets grund, men længere 
mod vest, blev i stedet bygget det hus, som nu 
hedder Gartnervænget 2. 
 
Tilføjelsen: 
I artiklen om Vester Ulslev Brugsforening er og-
så Arbejderforbrugsforeningen "Fælleshaabs" 
historie forsøgt gengivet, så vidt det er muligt 

med de sparsomme kilder, der endnu findes. Det 
oplyses således (årsskriftets pag. 25 midtpå), at 
uddelerposten i Fælleshaab den l. januar 1889 
blev besat med "en ung mand ved navn Peter 
Nielsen". Hvem denne Peter Nielsen var, hvor 
han kom fra, og hvor han forsvandt hen, var det 
ikke muligt at se. 
 
Efter årsskriftets fremkomst er der imidlertid 
kommet oplysninger frem, der viser, at Peder 
(ikke Peter) Nielsen var en mand, der både før 
og efter hans tid som uddeler i Fælleshaab hav-
de en usædvanlig løbebane. Oplysningerne 
stammer fra. Peder Nielsens broderdatter, Olga 
Hansen, Sløssevej 17. 
 
Om Peder Nielsen 
Peder Nielsen blev født på Dalbakkegård i Ve-
ster Ulslev den 29. oktober 1863. Han gik i den 
gamle rytterskole i Vester Ulslev og må have vist 
særlige evner, for han blev sendt på seminarium 
i København. Han nåede imidlertid ikke at 
fuldende lærerstudierne, for han var forelsket i 
en af sognets kønneste piger, Jensine Jørgen-
sen fra Vester Ulslev, og hun i ham. Jensine blev 
gravid, han opgav studierne, i april 1887 blev de 
gift, og i maj nedkom hun med en søn, der fik 
navnet Niels. I september 1888 fik parret en søn, 
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der fik navnet Johannes, og i juli 1890 endnu en 
søn, der imidlertid døde som spæd. 
 
Et par år efter emigrerede Peder Nielsen til USA 
med sin kone og deres to drenge, Niels og Jo-
hannes. I USA fødte Jensine ham endnu en søn, 
men døde selv kort efter. Peder Nielsen beslut-
tede så at vende tilbage til Danmark med sine 
tre sønner. Den yngste, han der var født i USA, 
døde imidlertid på skibet på vejen hjem og blev 
sænket i Atlanterhavet. Efter hjemkomsten blev 
Niels anbragt hos sin farmor på Dalbakkegård, 
og senere fik han ophold hos lærer Prest i Sløs-
se. Som voksen blev han lærer i Dybbøl. Johan-
nes kom til en slægtning i Herritslev. Han blev 
dyrlæge og bosatte sig i Nørresundby. 
 
Børn og børn 
Omkring århundredskiftet giftede Peder Nielsen 
sig med en enke fra Maribo, Eline Jensen. Hun 
og hendes mand havde haft såvel en beværtning 
som en manufakturforretning i Maribo, og efter 
mandens død drev enken manufakturforretnin-
gen videre. Den hed "Konkurrenten". Eline brag-
te fem børn med ind i ægteskabet, og heller ikke 
deres skæbne blev helt almindelig. Den ældste, 
Jens, blev løjtnant og fyrmester på en af de vest-
indiske øer, som dengang var danske. Senere 
blev han fyrmester i Danmark. Han plejede om-
gang med tyskerne under besættelsen, blev an-
holdt efter befrielsen, men døde, inden der var 
rejst sag mod ham. Martha rejste til Frankrig og 
blev gift med en fransk greve, med hvem hun fik 
to børn, en dreng og en pige. Manden var med i 
den første verdenskrig og sønnen i den anden, 
men han blev senere lammet ved en automobil-
ulykke. Grethe blev gift med Peder Møller, og 
sammen oparbejdede de en stor forretning med 
dametøj i København, i Vesterport, i de lokaler, 
som "Den Permanente" senere overtog. Grethe 
Peder Møller, som hun kaldte sig, blev lands-
kendt som sportsrytter. Hun omkom ved et fald 
fra hesten, vistnok i 1950'crne. Peter blev kap-
tajn og sejlede under 2.verdenskrig for de alliere-
de. Den yngste, Nora, fik vel den mest rolige 
tilværelse. Hun blev gift med en tandlæge i Ny-
købing F. 
 
Sammen fik Eline og Peder Nielsen fem børn: 
Alma, Brynhild, Vermund, Helmer og Bjarne. 
 
 

Alma blev gift med en gårdejer i Jylland. Hendes 
datter, der er handicappet efter en ulykke, har 
indrettet et lille musæum ved Århus. Brynhild, 
kaldet "Bumse", emigrerede til USA, hvor hun 
giftede sig med en ung nordmand. De fik en søn, 
hvorefter hendes mand rejste hjem til Norge for 
at aftjene sin værnepligt. Brynhild så ham aldrig 
mere. Efter nogle år rejste hun med sin søn hjem 
til Danmark. Vermund blev kok. Han sejlede. 
Han giftede sig med en pige fra Jylland og emi-
grerede til USA, hvor han vistnok endnu driver 
en beværtning i nærheden af Niagara-vandfalde-
ne. Helmer blev politibetjent i Odense, og Bjarne 
blev dyrlæge ligesom sin halvbroder Johannes 
og drev praksis i Stokkemarke. 
 
Med hensyn til Peder og Eline selv, så solgte de 
nogen tid efter ægteskabets indgåelse 
"Konkurrenten" i Maribo og købte et landbrug. 
De flyttede flere gange, men ingen steder havde 
Peder Nielsen ro på sig. På et tidspunkt drev de 
en købmandsforretning i nærheden af Næstved, 
og senere flyttede de til Nykøbing, hvor de drev, 
dels en melforretning på hjørnet af Brogade og 
Havnegade, dels en privat badeanstalt i Guld-
borgsund. En kort tid ejede de Lundby Afholds-
hotel. Det gik heller ikke, og så bosatte de sig 
påny i Nykøbing, denne gang på Stubbekøbing-
vej. 
 
Med Peder Nielsens to og Eline Jensens fem 
særbørn og parrets fem fællesbørn blev det en 
stor familie. Det var naturligvis upraktisk, at de 
havde forskelligt efternavn. I 1905 havde famili-
ens medlemmer derfor antaget samme efternavn 
i stedet for de to sennavne, som de var døbt 
med. Dette afspejlede også godt den omstæn-
dighed, at der var et usædvanligt godt sammen-
hold mellem alle børnene, uanset om de var hel-
eller halvsøskende eller - som de to kuld sær-
børn - slet ikke var beslægtede. 
 
Peder Nielsens korte tid som uddeler i Arbejder-
forbrugsforeningen "Fælleshaab" i Vester Ulslev 
blev således kun en lille brik i en broget og 
mangfoldig livsmosaik. 
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Vester Ulslev  
Forsamlingshus 
Erling Juul Andreasen 
(skrevet i anledning af forsamlingshusets 75-
årsdag, den 6.juni 1987) 
 
 
"År 1911 den 19.marts var der af flere interesse-
rede gjennem Nysted Adresseavis sammenkaldt 
til møde i kommunalstuen med opførelse af et 
forsamlingshus i V. Ulslev på dagsordenen." 
 
Ovenstående citat fra den første protokol blev 
starten på husets tilblivelse. Der var interesse for 
sagen, og følgende blev udpeget til at arbejde 
videre:  
♦ forp. M.P. Ringsing, V. Ulslev 
♦ gdr. Jens Andersen, Dødmosegård  
♦ grd. H.J. Ebbe, Sløsse 
♦ gdr. J.H. Christoffersen, Sløsse 
♦ forp. Ludv. Petersen, V. Ulslev 
♦ gdr. O.P. Suhr, Handermelle 
♦ lærer Mikkelsen, V. Ulslev.  
 
M.P. Ringsing valgtes til formand. 
 
Dette udvalg holdt i tiden frem til den 3.maj i alt 7 
møder. Gennem tegning af "andele" hos beboe-
re i sognet og i Flårup og Skottemarke søgte 
man at skaffe økonomisk basis for byggeriet. 
Man havde sat sig et mål på 4.000 kroner, og 
det lykkedes over al forventning. På et møde 
den 3.april konstaterede man, at der var tegnet 
222 andele for 5.630 kroner. Andelenes størrel-
se var variabel. 
 
Herefter kom der gang i sagerne. Udvalget delte 
sig op i arbejdsgrupper. Nogle skulle se på an-
dre forsamlingshuse, nogle forhandle med sog-
nerådet om at få jord til rådighed, nogle skulle 
kontakte tømmermester Lerche Andersen, Ø. 
Ulslev for at få udarbejdet tegninger. 
 
Efter at have beset forskellige huse vedtog man, 
at Majbølle og Hillested forsamlingshuse skulle 
lægges til grund for en skitse. Man ønskede hu-
set opført i T-form, desuden skulle der opføres 

en stald til 16 heste. 
Med dette materiale vedtog man at indkalde til 
stiftende generalforsamling den 27.maj, og her 
blev udvalgets forslag til husets udformning god-
kendt. Der blev vedtaget et forslag til vedtægter 
og valgt en bestyrelse, som blev bemyndiget til 
at arbejde videre med de foreliggende tegninger 
indenfor en ramme af 9.000 kroner. 
 
Bestyrelsen fik følgende sammensætning: 
♦ Forp. M.P. Ringsing Formand 
♦ Lærer Mikkelsen Kasserer 
♦ Grd. H.J. Ebbe 
♦ Gdr. J.P. Andersen  
♦ Gdr. J.H. Christoffersen  
♦ Gdr. O.P. Suhr  
♦ Gdr. Rs. Pedersen 
 
Den 3.september forelå der færdige tegninger og 
beskrivelser, hvorefter arbejdet blev udbudt. Al-
lerede den 10.september forelå 4 tilbud: 
 
♦ Freemondt Jørgensen og Fredrik Rød: 
11.294 kr. 

♦ H.P. Hansen og snedker Hansen, Fuglse: 
11.290 kr. 

♦ Lerche Andersen: 9.050 kr. 
♦ Murer H. Chr. Hansen, Fuglse 8.919 kr. 
 
Bestyrelsen vedtog at forelægge tilbuddene til 
generalforsamlingens afgørelse, denne blev be-
rammet til den 15.september. 
 
På denne generalforsamling skete noget drama-
tisk, idet alle tilbuddene blev kasseret med 27 
stemmer mod 16. Dette tog bestyrelsen ilde op, 
og på et. møde umiddelbart efter vedtog man at 
nedlægge sine mandater og indkalde til en ny 
generalforsamling den 24. september med valg 
af ny bestyrelse som eneste punkt på dagsorde-
nen. 
 
Da medlemmerne erfarede bestyrelsens drasti-
ske beslutning, faldt de til føje og genvalgte 
eenstemmigt bestyrelsen, som samtidigt fik man-
dat til at antage det billigste tilbud, som de i mel-
lemtiden havde forhandlet ned til 8.197 kroner, 
men så var hestestalden heller ikke med i tilbud-
det.  
 
Murermester Holck, Nysted, antoges til at have 
opsyn med byggeriet for en pris af 135 kroner. 
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Tegningerne til forsamlingshuset, der blev udarbejset af tømrermester H.J. Lerche Andersen, Øster Ulslev, 
opbevares i  dag i Krumsøarkivet. Her en af snittegningerne i stærkt formindsket  gengivelse. Man ser til 
højre trappen, der førte op til balkonen og tre mindre værelser, beregnet til sogneråds- og andre møder. 

 

Byggeperioden forløb planmæssigt, dog var der 
lidt forsinkelse med færdiggørelsen. Indvielsen 
var fastsat til l. juni, men på grund af murernes 
sygdom blev den udsat til 6.juni 1912. 
 
Indvielsen foregik over 2 dage. Første dag for 
medlemmer med hustruer eller forlovede, man 
skulle have 4 a 5 musikere, som skulle betales 
ved opkrævning af 25 øre pr. deltager. Anden 
dag skulle der være bal for medlemmernes børn 
under 18 år. Her skulle betales 25 øre af konfir-
merede og 10 øre af ukonfirmerede. Der sørges 
for forfriskninger begge aftener, til moderate pri-
ser. Den første udlejning skete til mejeriets jubi-
læum. Lejen fastsattes til 25 kroner. 
 
Huset var ikke malet, og fra malermester Gehl, 
Fuglse, fik man et tilbud på 445 kroner for at. 
male ind- og udvendig. Desuden købte man stø-
begods for ca.. 500 kroner. Hestestalden blev 
opført efterfølgende og kostede ca. 1.400 kro-
ner. 
 
Det fremgår ikke, hvordan beværtningen foregik 
de første år. Man havde antaget H.J. Juul til at 

sørge for rengøring, som han fik 8 kr. for pr. må-
ned. 
 
Først i 1921 fremgår det, at der blev ansat en 
vært. Det var Elsine og Chr. Jensen, som havde 
bestillingen indtil 1942. Dette år foretoges en 
større ombygning, og der blev indrettet lejlighed 
på l. sal til værten. Ombygningen beløb sig til 
65.216 kroner. 
 
Økonomien i huset har så nogenlunde kunnet 
løbe rundt. Det fremgår af protokollerne, at man 
enkelte gange har lånt små beløb af et bestyrel-
sesmedlem for en kortere periode. Men i begyn-
delsen af halvtredserne ser man sig nødsaget til 
at gå ud til medlemmerne og afkræve dem 2 x 
12 kroner på et enkelt år for at klare terminerne. 
Senere nedsattes beløbet til 5 kroner, for så helt 
at falde væk igen. 
 
Den 4.februar 1956 nedbrænder huset næsten 
totalt og det genopføres i sin nuværende skikkel-
se. I årene fra 1965 og frem er der megen aktivi-
tet, store baller og mange privatfester, så her går 
det rimeligt godt med økonomien. I 1979 foreta-
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ges en større renovering af køkkenregionerne, 
så det kan godkendes til "mad ud af huset". Des-
uden sænkes lofter i salen, der foretages isole-
ring, termovinduer m.v. Der indkøbes div. inven-
tar og service, alt ialt beløb det sig til ca. 355.000 
kroner. 
 
Der står i dag et rimeligt funktionsdygtigt forsam-
lingshus, som efter den seneste restaurering 
desværre har været ude i nogle uheldige drifts-
mæssige omstændigheder, som har bevirket, at 
bestyrelsen - med generalforsamlingens godken-
delse - har måttet afkræve medlemmerne et år-
ligt kontingent, som visse år har været ret vold-
somt. 
 
Der er i jubilæumsåret 76 medlemmer, og det er 
bestyrelsens ønske, at flere vil slutte op om for-
samlingshuset, så kontingentstørrelsen kunne 
fastsættes i lighed med andre foreningers. 
 

Følgende har været formænd for be-
styrelsen: 
 
M.P.Ringsing........................................1912-14 
Chr. Nielsen..........................................1914-18 
Peder Romme ......................................1918-21 
Henrik Lanter........................................1921-23 
Vald. Nielsen ........................................1923-24 
Chr. Pedersen ......................................1924-26 
Peder Jensen .......................................1926-33 
Theodor Madsen ..................................1933-36 
Ejner Jørgensen...................................1936-30 
Hans Christensen.................................1930-39 
Rasmus Christensen ............................1939-43 
Evald Rasmussen ................................1943-45 
Eskild Ømann.......................................1945-49 
R.P. Friis ..............................................1949-50 
Karl Andersen............................................1950 
Frede Hansen.......................................1950-53 
Frede Nielsen.......................................1953-55 
Otto Rasmussen...................................1955-66 
Børge Jacobsen ...................................1966-74 
H.E. Friis ..............................................1974-84 
Kristian Pedersen .................................1984-87 
Ole Hare...................................................1987- 
 
Forsamlingshusets værter: 
H.J. Juul ...............................................1912-21 
Chr. Jensen..........................................1921-42 
Morten Clausen....................................1942-48 
Adolf Ottosen........................................1948-56 
Børge Krogh.........................................1956-78 
Preben Sund ........................................1978-80 
Jens Nielsen.........................................1980-81 
Joe Fabian ...........................................1982-83 
Ole Hansen ..........................................1983-86 
Ninna Hansen.......................................1986-87 
Vakant ......................................................1987- 
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Krumsøkrøni-
ken om 1987 
Bendix Bech-Thostrup 
 
JANUAR  
3.- 4. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 indefodboldstævnet ØBO-Cup i Kettin-
 gehallen. 
5. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 genoptager skydningen i Skydehuset, 
 Øster Ulslev. 
7. ÅRETS STØRSTE samtaleemne er 
 SKOLE- og SPORTSHALPROBLEMA
 TIKEN: skal en eller flere skoler nedlæg-
 ges, og hvor skal en eventuel sportshal 
 placeres i kommunen? I Øster Ulslev 
 forsamlingshus mødes omkring 25 re-
 præsentanter for ti foreninger fra Øster 
 Ulslev-området, de halve sportsforenin-
 ger. Med det formål at kræve en kom-
 mende hal i vest-kommunen lagt i Øster 
 Ulslev nedsættes en arbejdsgruppe, der 
 skal forberede dannelsen af en støtte-
 forening. 
9. BYGGEGRUNDENE på Elletoften har 
 vist sig vanskelige at sælge (til 84,50 kr. 
 pr. kvadratmeter). Derfor holder man nu 
 udsalg, i hele 1987: enhedspris 50 kr. 
 pr. kvadratmeter. 
13. KRUMSØSKOLENS skolenævn fore-
 slår, at man ad åre nedlægger Bryde-
 bjergskolen og Krumsøskolen og bygger 
 en ny fællesskole i Øster Ulslev. Næv-
 net støtter tanken om en hal samme-
 steds. 
15. I DØLLEFJELDE forsamlingshus er 260 
 borgere til møde om Døllefjelde-Musse 
 Idrætsforenings HAL-PROJEKT. Det er 
 på ca. 4,3 millioner, som foreningen ag-
 ter at finansiere ved egne midler plus 
 lån. 
17. PÅ KRUMSØSKOLEN er denne lørdag 
 skoledag fra 9 til 12,30 for skolens 106 
 elever. Samtidig følger omkring 100 for-
 ældre deres arbejde. 
20. PÅ KRUMSØSKOLEN opfører teater-
 gruppen "Mariehønen" et satirisk spil, 

 "Hul i Hovedet", der gør op med den 
 overhåndtagende video-dyrkning. 
21. I FORSAMLINGSHUSET holder 
 ØSTER ULSLEV HUSMODERFOR-
 ENING demonstration af, hvordan man 
 parterer en gris. 
22. HØVÆNGE PUMPELAUG holder gene-
 ralforsamling hos Egon Nielsen, Hø-
 vængevej 2. 
22. KOMMUNENS TEKNISKE UDVALG 
 afviser Døllefjelde-Musse Idrætsfor-
 enings ansøgning om tilladelse til at 
 bygge en NY HAL. Siden skal undervis-
 nings-og kulturudvalget udtale sig. 
24.-25. I SKYDEHUSET, Øster Ulslev, holdes 
 anden runde i femkant-stævnet, der i år 
 er et firkant-stævne, idet Vester Ulslev 
 Skytteforening ikke deltager. De 68 del-
 tagere kommer fra Øster Ulslev, Vanto-
 re, Frejlev og Holeby. 
24./28. I ØSTER ULSLEV forsamlingshus op-
 fører Vester og Øster Ulslev Pensionist-
 forening Helle Bækkels folkeskuespil 
 "LIV I GAMLE HUSE". De medvirkende 
 er Henry og Elna Paustian, Hans Peter 
 og Jenny Ottosen, Elly Hansen, Gunner 
 Disen, Uffe Jensen og Egon og Helle 
 Bækkel. Den første halve snes forenin-
 ger etc. på Lolland-Falster har allerede 
 bestilt forestillingen. 
26. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder hos B. Larsen i Her-
 ritslev det første af en serie på fire hæk-
 le- og strikkekurser. 
27. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 holder generalforsamling i forsamlings-
 huset. Efter otte års formandsskab træk-
 ker Dines Lærkesen sig tilbage. Til be-
 styrelsen nyvælges Per Christiansen, 
 Musse, og som nye suppleanter Anders 
 Pommer og Lars Jørgensen. I årets løb 
 er medlemstallet vokset fra 109 til 124. 
 Senere på aftenen er der hundedressur-
 film. Der er omkring 30 deltagere i mø-
 det. 
FEBRUAR 
3. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB og 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS VEN-
 NER holder generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Af bestyrelsen udtræder for-
 manden, Mogens Aage, og Nick S. Val-
 lesholm. Nyvalgt bliver Dennis T. 
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 Fridthjof og Hanne Hansen. Regnskabet 
 balancerer med 332.23 kr. og viser et 
 overskud på 1.270 kr. Venneforeningen 
 har i årets løb ydet tilskud på i alt 
 28.000 kr. samt for 6.000 kr. fodboldbuk 
 ser til ungdomsafdelingen. Klubhusets 
 kiosk har omsat for ca. 48.000 kr., heri 
 110 kasser øl, hvilket ikke ryster nogen. 
 Der er ingen nyvalg til støtteforeningen. 
4. I ØSTER ULSLEV forsamlingshus stif-
 tes FORENINGEN TIL ETABLERING 
 AF SPORTSHAL I LOKALCENTRET 
 ØSTER ULSLEV. Som bestyrelse væl-
 ges Kurt Johansen (formand), Mogens 
 Aage (næstformand), Hans Clausen 
 (kasserer), Erling Jensen (sekretær), 
 Benny Christensen, Jens Christensen 
 og Jørgen Jensen. Kontingent: 25 kr. for 
 enkeltmedlemmer og 200 kr. for forenin-
 ger. Ca.90 deltog i den stiftende gene-
 ralforsamling, der havde Hans Andersen 
 som dirigent. 
7. MED GENERALPRØVE den 5. holder 
 Vester Ulslev Gymnastikforenings 
 amatører præmiere på Herluf Øhms og 
 Anthon Jarnes lystspilfarce "OLIE-
 BANDEN" med efterfølgende bal til 
 Karsten Munks duo. Der er ca. 300 til-
 skuere. Instruktion: Erik Friis. Uden-
 sogns er endnu to forestillinger 
 planlagt. 
7. UNDERVISNINGS- OG KULTURUD-
 VALGET anslår, at en SKOLEPAS-
 NINGS- OG FRITIDSORDNING på alle 
 fire skoler kan drives for ca. 500.000 
 kr. årligt. Økonomiudvalget går ind for 
 tildeling af en pulje til hver skole, men 
 først fra januar 1988. 
9. PÅ KRUMSØSKOLEN samler en ar-
 bejdsgruppe 20 deltagere i et møde 
 med det formål at få kommunen til at 
 etablere en børnehave i vestkommunen. 
 Samtidig udvides arbejdsgruppen, der 
 nu består af Annie Hansen, Lone Fridt-
 hjof, Henrik Lanter, Tove Ehlers, Mette 
 Hammershøi og Anne Rasmussen. 
10. SVIGTENDE TILSLUTNING til banko-
 spillene synes at være årsagen til VES-
 TER ULSLEV GYMNASTIKFORE-
 NINGS 3.000 kroners driftsunderskud. 
 Det oplyses på generalforsamlingen i 
 forsamlingshuset. I bestyrelsen, som 

 stadig har Ole Bent Rasmussen som 
 formand afløser Lars Jørgensen Hanne 
 Jørgensen. 
11. BYRÅDET TAGER principbeslutning om 
 at indføre en SKOLEFRITIDSORDNING 
 ved alle fire skoler. Man sigter efter at 
 starte 1. januar 1988. Krumsøklubbens 
 virksomhed skal fortsætte dette år ud. 
12. OLE HARE, ØLLEBØLLE, kan som for
 mand for VESTER ULSLEV OG OM-
 EGNS VANDVÆRK på generalforsam-
 lingen (hos Ole Hare) melde om et godt 
 og stabilt driftsår: tilfredsstillende vand
 kvalitet og et driftsoverskud på 7.610 kr. 
 Balance: 100.931 kr. Der er nu 172 an-
 delshavere. Ingen nyvalg til bestyrelsen. 
12. ØSTER OG VESTER ULSLEV FAMI
 LIEBRUGERE og HUSHOLDNINGSUD-
 VALG holder generalforsamling hos Ar-
 ne Hansen, Flårupvej 12. Ligesom i an-
 dre foreninger må man konstatere, at 
 bankospillene ikke længere svarer sig 
 økonomisk. Konkurrencen fra to radio-
 senderes bingospil synes at være for 
 stor. Til Bestyrelsen (formand: Svend 
 Aage Christensen, Vester Ulslev) ny-
 vælges Erik Christiansen, Herritslev, i 
 stedet for Ove Madsen, Flårup. Til hus-
 holdningsudvalget med Emmy Ander-
 sen, Sløsse, som formand var der ingen 
 nyvalg. 
13. PER CHRISTIANSEN, Musse, vælges 
 til ny formand for VESTER ULSLEV 
 JAGT-FORENING i stedet for Dines 
 Lærkesen, Sandager, som trak sig tilba-
 ge på generalforsamlingen for nylig. 
14. DE 33 LOLLAND-FALSTERSKE VIND-
 MØLLER, som føres i statistik, produce
 rede i 1985 godt fire millioner kilowatt. 
 En af dem opstillet i Sandager, tegner 
 sig for 45.130 kwh. Det er næsten 5.000 
 kwh over gennemsnittet i de seks år, 
 den har været i drift. Det er en Vestas-
 mølle på 30 kwh. 
16. PÅ KRUMSØSKOLEN holder Bente 
 Nørgaard demonstration med emnerne 
 dybfrysning, mikrobølgeovn og nem 
 mad. Arrangør: Husholdningsudvalget i 
 Sydlollands Familiebrugere. 
19. MED 23 DELTAGERE holder KRUM-
 SØSKOLENS FORÆLDREFORENING 
 generalforsamling på skolen. Forman-
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 den, Søren Vodder, trækker sig tilbage 
 og afløses af Henning Pejter. Forsamlin-
 gen drøfter oprettelsen af en fritidsklub i 
 Øster Ulslev Boldklubs lokaler. 
21. TIL FORDEL FOR en elev-Norgesrejse 
 holder KRUMSØSKOLEN "Krumsø 
 Open" for elever og forældre med flere. 
 Arrangementet omfatter blandt andet en 
 bordtennisturnering. 
24 VESTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 holder generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Formanden, Dorte Lanter, 
 glædede sig over en omsætningsfrem-
 gang på 40.000 kr. til 2,8 millioner. Der 
 udbetales to procent i dividende. Med-
 lemstallet er øget med fem til .154. Pre-
 ben Jørgensen, Marger Olsen og Franz 
 Palka bliver i bestyrelsen afløst af Søren 
 Vodder, Kirsten West Rasmussen og 
 Inge Christensen. Som ny suppleant 
 vælges Anders Hansen. 
25. OMKRING 60 FORÆLDRE drøfter på et 
 møde på Krumsøskolen den kommende 
 SKOLESTRUKTUR i kommunen. Et 
 flertal (38) gik ind for tanken om at byg-
 ge en ny skole i Øster Ulslev. 
25. I ØSTER ULSLEV forsamlingshus hol-
 der GODSTED VANDVÆRK generalfor-
 samling. De 90 andelshavere har for
 brugt 18.000 kubikmeter vand af fin kva-
 itet. Med en økonomisk fremgang på 
 20.000 kr. har man kunnet investere i et 
 affugtningsanlæg til 13.800 kr. 
26. DER OPSTÅR - og slukkes - en SKOR-
 STENSBRAND på Møllevej 21 i Øster 
 Ulslev. 
MARTS 
3. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder generalforsamling. 80 arrange-
 menter har givet et driftsoverskud på 
 8.000 kr. Regnskabet balancerer med 
 203.500 kr. Der er 73 medlemmer, cirka 
 en tredjedel af sognets husstande. 
 Christian Petersen nedlægger sit for
 mandshverv. I bestyrelsen erstattes han 
 af Svend Jensen. Ny formand bliver Ole 
 Hare, Øllebølle. Ove Dunk Hansen er 
 sekretær og Erling Juul Andreasen kas-
 serer og sekretær. 
5. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder generalforsamling på 
 Krumsøskolen. Den har 61 medlemmer. 

 På grund af jubilæumsfestlighederne 
 sidste år er der et mindre underskud på 
 regnskabet. I bestyrelsen afløses Kir-
 sten Olesen, Herritslev, af Gail Hansen, 
 Vester Ulslev. 
10. BEBOERFORENINGEN I ØSTER ULS-
 LEV holder generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Knud Hansen, Jørn Ringsing 
 og Lone Fridthjof forlader bestyrelsen. 
 Nyvalgt bliver kun to: Bente Hansen og 
 Judith Nielsen. Efter generalforsamlin-
 gen holder Poul Christensen, Sløsse, 
 USA-foredrag. 
10. BESTYRELSEN I ØSTER ULSLEV 
 HUSHOLDNINGSFORENING har kon-
 stitueret sig med Hjørdis Hoffmann som 
 formand, Fanny Henriksen som næstfor-
 mand, Lillian Mortensen som kasserer 
 og Bente Larsen som sekretær og PR-
 person. 
10. ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS bestyrel-
 se har konstitueret sig med Jim Nielsen 
 (26 år) som formand, Henrik Hansen 
 som næstformand og Bjarne Nielsen 
 (uden for bestyrelsen) som kasserer. 
11. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK holder 
 generalforsamling i forsamlingshuset. 
11. I BYRÅDSMØDET får hver af de fire 
 børnehaveklasser, herunder den på 
 KRUMSØSKOLEN, tildelt fem ekstra 
 ugentlige timer. 
12. OVER 170 MENNESKER diskuterer 
 endnu engang kommunens SKOLE-
 STRUKTUR, denne gang ved et møde 
 på Brydebjergskolen. 
12. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder generalforsam-
 ling i forsamlingshuset. Efter mødet for
 tæller Bent Jepsen i et lysbilledforedrag 
 om Israel. 
13. ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS UNG-
 DOMSAFDELING starter sin ungdoms- 
 og fritidsklub med 20 deltagere. Der vi-
 ses Kim Larsen-film. Månedskontingen
 tet er 20 kr. Klubben skal være åben 
 hver fredag aften. 
14.-15. VED SIDSTE RUNDE i skytteforenin-
 gernes turnering vandt Frejlev, mens 
 ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 gik af med seniorpokalen. Den fik seri-
 ens højeste pointtal: 583. 
15. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
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 ENING opfører i forsamlingshuset far
 cen "OLIEBANDEN" for kommunens 
 pensionister. 
16. PÅ KRUMSØSKDLEN holdes .der mø-
 de mellem en forældre-initiativgruppe og 
 medlemmer af socialudvalget om opret-
 telse af en BØRNEHAVE i kommunens 
 vestlige del. 
17. HOS SVEND AAGE CHRISTENSEN 
 holder VESTER ULSLEV FROSTBOX 
 generalforsamling. Så godt som alle 77 
 hele og halve bokse har været udlejet. 
 Man fortsætter med samme bestyrelse 
 og samme boksleje. 
17. MED TITLEN "GAMLE TING I NYE OM-
 GIVELSER" holder Ruth Augustinussen 
 på Krumsøskolen foredrag om afsyring 
 af møbler, behandling af metalting osv. 
 Arrangør: Øster Ulslev Husholdningsfor-
 ening. 
18. DER ER SOLGT for cirka 280.000 kro-
 ner flere varer i det forløbne år i ØSTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING end året 
 før, sagde formanden, Jørn Ringsing, på 
 generalforsamlingen. Omsætning: 4,825 
 millioner kr. Formanden og Kirsten Niko-
 lajsen nedlægger deres bestyrelses-
 hverv. I stedet vælges Erik Eriksen og 
 Lone Petersen. 
18. SYDLOLLANDS FAMILIEBRUG holder 
 afslutning i Vester Ulslev forsamlings
 hus. Flemming Juul holder foredrag og 
 viser lysbilleder. 
19. DER ER I 1986 OFRET cirka 94.000 kr. 
 på fornyelser i ØSTER ULSLEV FOR-
 SAMLINGSHUS, der holder generalfor-
 samling i dag. Nettoformuen er 219.593 
 kr. og regnskabet balancerer med ca. 
 243.000 kr. I bestyrelsen erstattes Egon 
 T. Nielsen af Knud Hansen, Godsted. 
 Som ny suppleant vælges Leif Nielsen. 
19. SANDAGER SURFKLUB holder gene-
 ralforsamling på Krumsøskolen, den  
 første i foreningens historie. Regnskabet 
 viser en beholdning på 1.847 kr. Man 
 fastsætter kontingentet pr. sæson til 80 
 kr. (under 18 år), 120 kr. (seniorer) og 
 60 kr. (passive). Gebyr for brætleje: 100 
 kr. Vivi Bjerregaard fortsætter som for
 mand. 
21. FERNISERING PÅ WALASSE TINGs 
 udstilling I GALLERI LAALAND, Ulriks-

 dal, arrangeret af Lolland-Falsters 
 Kunstforening. 
22. VED HØJMESSEN i Godsted kirke ind
 vier organist Ragna Christensen kirkens 
 NYE ORGEL. Det er bygget af firmaet 
 Jensen og Thomsen, Hillerød, og har 
 kostet omkring 330.000 kr. 
25. SOCIALDEMOKRATISK FORENING I 
 VESTER OG ØSTER ULSLEV, der har 
 36 medlemmer, holder generalforsam
 ling i Vester Ulslev forsamlingshus. I 
 skole/hal-sagen anbefaler man at følge 
 kommuneplanen. Regnskabet balance-
 rer med 4.400 kr. og kassebeholdningen 
 er 900 kr. 
25. VESTER-ULSLEV MENIGHEDSRÅD 
 holder offentligt budget- og regnskabs-
 møde i præstegården. 
26. LILLIAN HANSEN er blevet valgt til med
 lem af bestyrelsen for Beboerforeningen 
 i Øster Ulslev. 
26. VESTER ULSLEV MENIGHEDSRÅD 
 holder offentligt budget- og regnskabs-
 møde i Øster Ulslev præstegård.  
31. GODSTED MENIGHEDSRÅD holder of-
 fentligt budget- og regnskabsmøde i 
 Øster Ulslev præstegård.  
31. PÅ KETTINGE SKOLE holdes der of
 fentligt møde om KOMMUNESKOLER-
 NES FREMTID. Det er forældre fra de 
 fire skoler, der har inviteret alle interes-
 serede.  
APRIL 
1. I FORSAMLINGSHUSET holder VES-
 TER ULSLEV BADMINTONKLUB af-
 slutningsfest for sine ungdomsspillere 
 med forældre. Der uddeles en række 
 præmier. 
6. I KETTINGEHALLENS cafeteria holder 
 VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 generalforsamling med 4 (fire) deltage-
 re. Klubben har omkring 100 medlem-
 mer, og bestyrelsen består af fem. Man 
 vedtager at lade sæson-kontingentet 
 stige med 20 kr. for seniorer til 275 kr. 
 og med 10 kr. for børn til 150 kr. I besty-
 relsen erstatter Anette Kamper Ole Jo-
 hansen. 
7. BESTYRELSEN for ØSTER ULSLEV 
 BRUGSFORENING har konstitueret sig 
 med Jens Christensen som ny formand 
 og Nick Vallesholm som ny næstfor-
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 mand. 
6. LODS OG HAVNEOPSVNSMAND BØR
 GE NØRGAARD, Øllebølle, er udnævnt 
 til havnefoged i Nysted.  
9. KRUMSØARKIVET holder ÅRSMØDE 
 med over 100 deltagere. Aftenen står 
 især i Brugsforenings-historiens, tegn. 
 Lederen, Hans Andersen, indleder og 
 siden beretter to brugsfolk, Ingrid Ras-
 mussen, Øster Ulslev, og Arne Wrede, 
 Vester Ulslev. En fotoudstilling belyser 
 desuden samme tema. Ved mødet præ-
 senteres arkivets årsskrift 1987.  
11. PÅ GALLERI LAALAND, Ulriksdal, åb-
 nes en udstilling af den tyske kunstner 
 Detlef Allenbergs værker. Den er arran-
 geret af Lolland-Falsters kunstforening 
 og varer til 26.april.  
14. ØSTER OG VESTER ULSLEV PEN
 SIONISTFORENING har holdt med
 lemsmøde med 50 deltagere på Øster 
 Ulslev plejehjem. Hans Pedersen, Ny-
 sted, holder foredrag om en rejse med 
 den transsibiriske jernbane.  
23. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder generalforsamling i Skyttehuset. 
 Formanden Eigil Jensen, udtrykte idel 
 tilfredshed med det forløbne år.  
MAJ 
5. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING har aftentur til en plantesko-
 le på Nordfalster (i Nørre Alslev). 
7. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 indleder sin udendørs sæson på 50-
 meter-banen i Musse. Nye medlemmer 
 ses gerne. 
8. VED EN VEJLEDENDE forældreafstem-
 ning om ja eller nej til fortsat vinterferie 
 stemte 68 KRUMSØSKOLE-forældre ja 
 og 6 nej. 
15. FORRETNINGEN "MAGGI LOLLAND" 
 åbnes på Ulriksdal af H.k.H. prinsesse 
 Elisabeth. Den drives af Lene Falk og 
 Bent Andersen og skal forhandle antikvi-
 teter, modevarer og kunst. 
16. KØBMAND FRODE HANSEN og hans 
 kone GRETHE, Sløsse, har 40 års-jubi-
 læum og lukker samtidig deres forret-
 ning. Det var den sidste købmandsfor-
 retning i Vester Ulslev sogn. 
16. RASMUS NIELSEN, HF-elev, 18 år, har 
 som biologispeciale foretaget en analy

 se af RØGBØLLE SØ. Hans konklusion 
 er, at den lever og indtil videre har det 
 helt godt. 
18. FRA KRUMSØSKOLEN meldes, at man 
 i det kommende skoleår vil tilbyde til
 valgfag for et halvt år ad gangen i 6. og 
 7.klasse. 
19. FÆLLESVIRKSOMHEDEN af de social-
 demokratiske partiforeninger i Nysted 
 kommune har holdt møde i Herritslev og 
 har måttet konstatere, at der ingen enig-
 hed kunne opnås i spørgsmålet om 
 SKOLE- og HALSTRUKTUR. 
20. PÅ KRUMSØSKOLEN holdes stiftende 
 generalforsamling i en FORÆLDRE
 FORENING med formålet at få oprettet 
 en børneinstitution i den vestlige del af 
 kommunen. Den første bestyrelse be-
 står af Anni Hansen, Lone Fridthjof, 
 Yvonne Clemmensen, Berit Henriksen 
 og Tove Ehlers. Kontingent: 25 kr. pr. 
 medlem.  
24. 15 MEDLEMMER er på den årlige  cy-
keltur arrangeret af BORGERFORE- NINGEN 
FOR VESTER ULSLEV  SOGN. Turen ud i det 
blå - og grønne -  viste sig at gå ad ruten Flå-
rup -  Kærstrup - Bremersvold - Keldskov.  
25. MEDELMMER AF LOLLAND-FALS-
 TERS KUNSTFORENING møder på 
 Godsted gamle skole kunstneren Kis 
 Nellemann, som viser, hvordan hun ar-
 bejder med papir-skulptur.  
28. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING indleder hundedressur på 
 Dines Lærkesens mose. Leder er Hen-
 ning Petersen.  
30. KRUMSØSKOLEN får bevilliget 135.000 
 kr. til bedre belysning m.m. og 35.000 
 kr. til andre vedligeholdelses-formål.  
JUNI 
2. BEBOER- OG GRUNDEJERFORENIN-
 GEN FOR ØSTER ULSLEV erklærer - 
 ikke uventet - i en publikation, at man 
 ønsker en eventuel ny hal anbragt i 
 Øster Ulslev. 
5. MED REDAKTØR Jørgen Falcon, Politi
 ken, som grundlovstaler holder BOR-
 GERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN sin årlige grundlovsfest 
 i D.G. Monrads præstegårdshave. Der 
 er en pæn tilslutning trods truende skyer 
 og kølige vinde. 
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6. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 har bestået i 75 år og holder reception. I 
 en tale udtrykker formanden, Ole Hare, 
 ønsket om bedre opbakning fra borger
 ne. Der er nu kun 76 andelshavere mod 
 et par hundrede for få år siden. Men 
 bygningens økonomi er rimeligt god, 
 erklærer kassereren Erling Juul Andre
 assen. 
6. ET ØSTER ULSLEV HANDELS-, 
 KUNST- OG FRITIDSCENTER åbner i 
 Øster Ulslev, hvor før bl.a. grillbaren 
 "Bøffen" havde til huse. Ejer er Sussie 
 Nathalia Rathe. Første udstiller i kunst 
 afdelingen er maleren Knud Petersen. 
10. SANDAGER SURFKLUB starter sæso-
 nen med træning fra Sandager Havn.  
13. FEMTE KLASSE PÅ KRUMSØSKOLEN 
 arrangerer muntert marked på skolen 
 med stor succes: næsten alt udsolgt og 
 et overskud på næsten 5.000 kr.  
13. BESTYRELSEN FOR og venner af  
 VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 er på tur sognet rundt efter objekter til et 
 stort loppemarked, der skal holdes den - 
 20.juni.  
19. DER ER ÅRSAFSLUTNING på KRUM-
 SØSKOLEN, og som sædvanligt udde-
 les der en række præmier til gode flittige 
 elever.  
20. MED ET OVERSKUD på en halv snes 
 tusinde kr. holder VESTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS et vellykket loppe-
 marked.  
23. ØSTER ULSLEV BEBOERFORENING 
 må på grund af et vådt vejr aflyse sin 
 planlagte Sankt Hans-fest på mosen.  
25. FORENINGEN TIL ETABLERING AF 
 EN SPORTSHAL I ØSTER ULSLEV 
 holder generalforsamling. Den har nu 
 190 medlemmer. Der var ingen nyvalg, 
 og Kurt Johansen fortsætter som for-
 mand.  
27. BESTYREREN AF VESTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS, Nina Hansen, har 
 sagt sin stilling op, og bestyrelsen an on-
 cerer nu efter en ny vært - eller et værts-
 par. 
JULI 
1. I HANDELS-, KUNST- OG FRITIDS-
 CENTRET i Øster Ulslev har ejeren, 
 Sissi Nathalie, overrakt den for tiden  ud

 stillende maler, Knud Petersen, et legat 
 på 10.000 kr. 
4. ØSTER ULSLEV-UNGDOMMEN svigter 
 totalt åbningen af "Skylight", et alkohol
 frit diskotek, hvortil der kræves entre, i 
 Kunst- og Fritidscentret. Samtidig må 
 ledelsen opgive at få kåret en "Miss 
 Øster Ulslev". 
6. MED EN FULD bus gennemfører lokal-
 historikeren Hans Iver Bentsen sin rund-
 tur på Rødby fjord. Deltagerne var bor-
 gere fra Vester og Øster Ulslev. 
10 FERNISERING I ØSTER ULSLEV-
 CENTRET på billeder af Henri Roth- 
 schild. 
11 ØSTER ULSLEV FUGLESKYDNINGS-
 SELSKAB holder skydning ved Høvæn-
 ge havn. Vejret er dårligt, og der delta-
 ger kun 25 voksne og 10 børn i fugle-
 skydningen. Ved festen, i teltet om afte-
 nen er kun 10 med. 
16. EN MAND FRA ØSTER ULSLEV kører 
 ud fra Shell-tanken i Sløsse, overholder 
 ikke sin vigepligt og støder næsten fron-
 talt sammen med en vogn, der kommer 
 fra Øster Ulslev-siden. Til alt held sker 
 der kun materiel skade. 
18. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 averterer på ny efter vært/værtspar. Stil-
 lingen søges besat 1.september. 
22. ØSTER ULSLEV FRYSEBOX holder 
 generalforsamling hos Hans Hansen. 
 Med ca. 50 ledige bokse (af 92) er an-
 delsselskabet i vanskeligheder. Man 
 sætter lejen op og håber på nye kunder 
 fra Kettinge Frysecentral, som lukker 
 1.august. 
23. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-
 ONISTFORENING har holdt generalfor-
 samling. Den har 137 medlemmer. Med 
 tilskud fra Lollands fonden og kommu-
 nen og pæne indtægter af teatervirk-
 somheden er foreningens økonomi gan-
 ske tilfredsstiIlende. 
29. GODSTED MENIGHEDSRÅD averterer 
 efter ny organist. Embedet bliver ledigt 
 1.september, når Ragna Christensen 
 fratræder. Kirken har nylig fået nyt orgel. 
 Der regnes med cirka 35 kirkehandlin-
 ger årligt.  
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AUGUST 
3. BESTYRELSEN for VESTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS må erkende, at in-
 gen har søgt sen opslåede vært-stilling, 
 og at man står uden leder fra 1. septem-
 ber.  
3. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB opgiver at 
 bruge Krumsøskolens stadion til visse af 
 sine turneringskampe, der i stedet hen-
 lægges til Øster Ulslev stadion.  
8. ØSTER ULSLEV BEBOER- OG 
 GRUNDEJERFORENING holder gade-
 fest i Kirkestræde med omkring 35 del-
 tagere. 
9. GODT VEJR og mange effekter skaffe
 de Øster Ulslev Boldklub et vellykket 
 LOPPEMARKED på stadion. Samtidig 
 holdtes en kegleturnering med 36 delta-
 gere. 
10. FERIEN ER FORBI, og arbejdet i sko-
 lerne, herunder Krumsøskolen, begyn-
 der. Den har 103 af de 728 elever, der 
 befolker kommunens fire skoler. I dens 
 børnehaveklasse er der ni. 
12. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 holder aftentur med madkurv hos Peder 
 Sødergreen, Stenvængegården. 
15.-23. LOLLAND-FALSTERS KUNSTFOR-
 ENING holder sin sidste udstilling på 
 gården Ulriksdal, Godsted. Gæsten er 
 maleren Jens Kromann. 1.september 
 flytter galleriet til gården Rosenlund ved 
 Rykkerup på Østlolland. 
16. I FINT VEJR - som sædvanligt - holder 
 BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN med stor tilslutning sin 
 årlige sejltur i Sandager Bådelaugs bå-
 de. Medbragte levnedsmidler indtages 
 på Lindholm. 
17. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 begynder sæsonens træningsprogram. 
 Det sker i Kettingehallen. 
23. EFTER FLERE AFLYSNINGER på 
 grund af uvornt vejr får SANDAGER 
 SURF KLUB endelig afviklet sit stævne 
 med kapsejladser, hvori også Kramnit-
 ze-surferne deltager.  
26. MARIANNE UHRE, Godsted, 33 år, er 
 ansat som organist i Godsted kirke fra 
 1.september.  
29. MENIGHEDSRÅDENE i de tre sogne by
 der alle ældre i området på kaffe og un-

 derholdning i præstegården i Øster Uls-
 lev.  
SEPTEMBER 
1. GALLERI LAALAND flytter fra Ulriksdal. 
4. PÅ KETTINGE SKOLE holder ca. 250 
 elever fra otte skoler i Sakskøbing og 
 Nysted kommuner, derunder Krumsø-
 skolen, atletikstævne. 
4. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 averterer i disse dage med oplysning 
 om, at lokaler etc. stadig kan lejes, selv 
 om man endnu ingen vært har fået. 
8. VED FOLKETINGSVALGET er der i Ny-
 sted kommune 4.522 stemmeberettige-
 de. Af dem kan 898 stemme i Øster Uls-
 lev forsamlingshus. 
10. NYSTED, ØSTER ULSLEV OG FREJ-
 LEV HUSHOLDNINGSFORENINGER 
 arrangerer heldags-udflugt til Nordsjæl-
 land. 
11. FRA GAMMEL FREDSKOV ved Hø
 vænge har en tyv på traktor stjålet en 
 fem rummeter stor stabel tørt og skåret 
 bøgebrænde. 
11. KIRSTEN WAGTBERG får byrådets  
 tilladelse til at træde ud af Krumsøsko-
 lens skolenævn. Hun erstattes af sup
 pleanten, Birthe Romme. 
12. ØSTER OG VESTER ULSLEV OG 
 GODSTEDS PENSIONISTFORENING 
 har i Øster Ulslev plejehjem haft fore-
 dragsaften. Herman Hansen, Slemmin-
 ge, har fortalt om "I Svenskernes Fod-
 spor". 
13. SANDAGER SURFKLUB holder lukke-
 de mesterskaber i stærk blæst, som 
 holder deltagerantallet nede på syv. Me-
 stre bliver Mogens Jørgensen og Kim 
 Lærkesen. 
13. ØSTER ULSLEV, VANTORE OG FREJ-
 LEV SKYTTEFORENINGER holder 
 med 33 deltagere den årlige kapskyd-
 ning om Ploug-pokalen. Vinder: Vanto-
 re.  
15. VESTER ULSLEV FORSAMLINGS-
 HUS'S bestyrelse vedtager at lade hu-
 set fungere videre uden vært indtil den 
 kommende ordinære generalforsamling, 
 som er i februar 1988.  
21.-25. KRUMSØSKOLEN har sin årlige trafiku-
 ge. Afslutningen er en konkurrence med 
 titlen "Jorden rundt". Altsammen spæn-
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 dende og belærende.  
26. I ANLEDNING AF EF's MILJØÅR holder 
 Krumsø rensningsanlæg åbent hus fra 
 14. til 16.  
OKTOBER 
2. FORPREMIEREN PÅ GØGLERREVY
 EN, arrangeret af Vester Ulslev Gymna-
 stikforening i forsamlingshuset må afly-
 ses på grund af manglende tilslutning. 
3. MED GODT 200 TILSKUERE spilles 
 GØGLERREVYEN 87 til succes, men 
 det er eneste opførelse. Bagefter dans 
 til Dines. 
7. ET NYT FORETAGENDE kaldet NY-
 STED KOMMUNES IDEGRUPPE præ-
 senterer sig i pressen blandt andet med 
 en række læserbreve. En af deltagerne 
 er Jørn Ringsing, Øster Ulslev.  
8. 50 DELTAGERE fra ØSTER OG VES-
 TER ULSLEV OG GODSTED PEN-
 SIONISTFORENING har været på løv-
 faldstur pr. bus. Turen gik til Falster. 
11. UNGDOMSAFDELINGEN i ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUB holder afslutnings-
 fest om eftermiddagen. Fra vennefore-
 ningen er der et par fodboldstrømper til 
 hver lille mand. Desuden falder der en 
 mild præmieregn. 
12. MED 30 DELTAGERE holder den ny-
 dannede IDEGRUPPE møde i Vester 
 Ulslev forsamlingshus. Man nedsætter 
 tre emnegrupper med turisme og opret-
 telsen af en naturskole som temaer. 
16. KRUMSØSKOLEN følger Hjerteforenin-
 gens opfordring til at deltage i Skolernes 
 Motionsløb. 
17. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder  
 fodboldafslutning for seniorer i forsam-
 lingshuset. 
21. PÅ KRUMSØSKOLEN har man med 
 held eksperimenteret med sammenlæg-
 ning af to skoletimer til een på 90 minut-
 ter. Nu søger man tilladelse til at fort-
 sætte. 
24. VESTER ULSLEV ANDELSMEJERIS 
 DAMPFLØJTE er blevet fundet i en 
 skrotbunke, og ved et samarbejde mel-
 lem bygningernes nuværende ejer, 
 Knud B. Frederiksen, og Borgerfore-
 ningen for Vester Ulslev Sogn er den 
 blevet genopsat og indvies i dag kl. 12 
 under hundredtallig tilslutning fra . bor-

 gere og andre interesserede. 
26. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS
 FORENING holder maddemonstration 
 på Krumsøskolen. Emne: Det kinesiske 
 køkken. Leder: Kirsten Goos. 
26. "GADESJAKKET" spiller teater for børn 
 på Krumsøskolen. Forestillingen hedder 
 "Kong Midas har Æselører". 
31. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder jagt på Fuglsang. 
NOVEMBER 
2. SYDLOLLANDS FAMILIEBRUGERES 
 HUSHOLDNINGSUDVALG står for et 
 arrangement på Krumsøskolen, hvor 
 konsulent Bente Nørregaard fortæller 
 om forbindelsen mellem mad og 
 kræft. 
2. LIONS CLUB i Sakskøbing holder i 
 Øster Ulslev forsamlingshus hyggeaften 
 for ældre medborgere fra et større om-
 råde, der også omfatter Vester og Øster 
 Ulslev og Godsted. 
4. DEN KOMMENDE SKOLESTRUKTUR i 
 kommunen diskuteres for tiden også 
 rundt på de truede skoler, i aften på Bry-
 debjergskolen, hvor 66 forældre og læ-
 rere er temmelig enige om at bevare 
 deres skole - og altså samtidig om at 
 Krumsøskolen skal nedlægges. 
 (Holdningen kan ikke undre nogen). 
7. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 holder jagt hos Verner Clausen på Ugle-
 holm, Godsted. De 12 jægere nedlæg-
 ger 45 stykker (ikke opdrættet og udsat) 
 vildt: 30 ænder, 13 fasaner og 2 harer. 
7.-8. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 deltager i første etape af en femkants-
 skydning i Vantore Skytteforenings skyt-
 tehus - og vinder. 86. skytter deltager i 
 stævnet. 
8. JØRN RINGSING, DØJLERGÅRD, er 
 blevet medlem af bestyrelsen for 
 LANDSFORENINGEN AF LANDSBY-
 SAMFUND, som holder generalforsam-
 ling i Tikøb. 
9. KRUMSØSKOLENS SKOLENÆVN OG 
 FORÆLDREKREDS holder møde om 
 fremtiden. Naturligvis kan de ikke gå ind 
 for den dødsdom, kredsene om Bryde-
 bjergskolen og Kettinge skole har afsagt 
 over Krumsøskolen i den standende de
 bat. 42 deltager i mødet. 
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9. AF DE PRIVATE VANDVÆRKER i 
 Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted 
 er det kun det sidste, der opererer med 
 vandmålere hos forbrugerne. Nu ønsker 
 kommunen målere installeret alle ste-
 der. Det er brugere og vandværksbesty-
 rere i de to Ulslev'er ikke interesseret i. 
11. BYRÅDET vedtager udnævnelsen af 
 Susanne Vest Hansen som månedsløn-
 net vikar og Eva Grossmann som time-
 lærer ved KRUMSØSKOLEN. 
13. FOR EN LASTVOGN og en traktor, der 
 støder sammen ved Sløssevejs udmun-
 ding i Holebyvej, viser den 13. sig at 
 være en uheldig dag. 
18. NYSTED BYRÅD meddeler i to annon-
 cer vedtagelsen af en såkaldt struktur-
 plan for kommunens SPILDEVANDS-
 ANLÆG og et sæt BETALINGSREG-
 LER herfor. Detaljer oplyses ikke, så 
 hvis man vil klage - hvad man kan inden 
 en vis frist - må man først rejse til Ny-
 sted og studere teksterne. 
21. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder eksotisk marked 
 på Krumsøskolen i nært samarbejde 
 med Hanne Holm fra U-landsforeningen. 
 Det bliver ingen større succes. 
24. UNDERVISNINGS- OG KULTURUD-
 VALGET beslutter på sit møde at indstil-
 le til byrådet, at man bevarer alle fire 
 SKOLER i kommunen. 
29. VESTER ULSLEV KIRKES MENIGHED 
 fejrer ved et kaffebord på stedet færdig
 bygningen af det nye hus med mand-
 skabs- og redskabsrum m.m. i den østli-
 ge ende af kirkegården. Det afløser et 
 elendigt skur og har kostet ca. 600.000 
 kr. Graverparret Emmy og Poul Ander-
 sen glæder sig over de nye faciliteter 
 sammen med menigheden, der samtidig 
 har fået et hyggeligt lokale at mødes i. 
DECEMBER : 
1. I ØSTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder Øster Ulslev Husholdningsfor-
 ening JULEDEMONSTRATION med 
 bortlodning af håndarbejder. 
4. VED EN EFTERMIDDAG5RECEPTION 
 i forsamlingshuset fejrer Vester Ulslev 
 Brugsforening sit 100 ÅRS-JUBILÆUM. 
 Uddeler Arne Wrede fortæller om brug-
 sens historie i de 45 år, han har ledet 

 den. Brugsens formand er Dorthe Lan-
 ter. 
8. ÅRETS SKOLE-GYSER skrives på Ny-
 sted rådhus, hvor et enigt byråd beslut-
 ter, at kommunen fremtidig kun skal ha-
 ve to skoler, en i Nysted og en vestligt 
 beliggende. 1. august 1989 nedlægges 
 KRUMSØSKOLEN og på et senere tids-
 punkt de to andre land-skoler. 
10. 141 VOKSNE OG 138 BØRN holder 
 LUCIAFEST på Krumsøskolen. Elever 
 fra 6.klasse opfører Orla Jørgensens 
 "Jul på Loftet". 
11. DER ER JULEBASAR på Øster Ulslev 
 plejehjem fra 14 til 17. 
12. SOCIALDEMOKRATIETS OG PENSIO-
 NISTFORENINGENS ADVENTSFEST 
 holdes i Øster Ulslev forsamlingshus. 
14. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder juletræ for medlem-
 mer hos Annelise Ringsing. 
18. VESTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 ansætter Carsten Lea Hansen, Horbe-
 lev, som uddeler pr. 1.februar 1988, da 
 Arne Wrede trækker sig tilbage. 
19. DER ER "ÅBENT JULEHUS" på KRUM-
 SØSKOLEN: skønt det er lørdag, er 
 børnene i skole, og forældre en inviteret 
 til at se og høre på. 
22. SKOLENÆVNET VED KRUMSØSKO-
 LEN holder møde om den kommende 
 lukning af skolen  (sommeren 1989). 
 Uden at tage direkte stilling til afgørels-
 en beslutter man at indkalde til borger-
 møde 14.januar 1988, gerne sammen 
 med de to borgerforeninger. 
29. I/S ØSTER ULSLEV FORSAMLINGS-
 HUS holder juletræsfest. 
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Årsberetning  
for 1987 
 
Arkivets årsmøde fandt sted den 9. april 1987 og 
drejede sig om brugsforeningerne. Mødet havde 
samlet over l00 deltagere fra fjern og nær, der 
med levende interesse påhørte Arne Wredes 
beretning om Vester Ulslev brugsforening i de 
næsten 45 år, han nu havde været uddeler der, 
og den tidligere uddeler i Øster Ulslev brugsfore-
ning Georg Rasmussens enke, fru Ingrid Ras-
mussen, der morsomt og detaljeret skildrede 
livet i Øster Ulslev brugs under besættelse og 
vareknaphed. 
 
I forbindelse med årsmødets tema var der arran-
geret en fotoudstilling med billeder fra de to end-

nu eksisterende brugsforeninger og fra brugsfor-
eningen "Fælleshaab", der blev nedlagt i 1923. 
Arkivlederen har holdt lokalhistoriske foredrag i 
Rotary og et par andre steder. Antallet af indle-
veringer i 1987 er det samme som i 1986, nemlig 
omkring 70. Fire arkivmedarbejdere har (på 
egen bekostning) deltaget i lokalhistoriske 3-
dages kurser på Uldum højskole. 
 
For at imødekomme enkelte klagere er nærvæ-
rende årsskrift skrevet med lidt større og klarere 
skrift end de tidligere årgange; Vi håber, at dette 
vil lette tilegnelsen. 
 
Arkivstyrelsen, der består af Hans Andersen, 
Tove Bak, Bendix Bech-Thostrup, Claus Hoff-
mann, Lis Olsen, Jørn Ringsing og Lars Topsøe-
Jensen, benytter lejligheden til at takke byrådet, 
undervisnings-og kulturudvalget og andre bi-
dragydere og interesserede for hjælp og støtte i 
det forløbne år. 
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Mælkejohan  
fortæller 
Lars Topsøe-Jensen 
 
Johan Jensen er født den 3. marts 1923. Fra 
1943 til 1988 kørte han mælk fra Frejlev mejeri, 
bl.a. i Krumsøområdet. Sidste dag, Mælkejohan 
kørte turen, var d.9.januar, 1988. Kort tid efter 
havde Lars Topsøe-Jensen en samtale med 
ham i lægeboligen i Sørup. Samtalen, der blev 
optaget på et bånd, som nu findes i Krumsøarki-
vet, gengives nedenfor i en let redigeret form. 
 
J.J.: Jeg begyndte jo at køre mælk i oktober 
1943. Som salgschauffør for Jens Svendsen i 
Kettinge, der på det tidspunkt havde to mælkeru-
ter. Han kørte selv Frejlev/Kettinge-ruten, og jeg 
skulle køre Øster Ulslev-ruten. Om den sagde 
Svendsen: "Du kan bare følge hesten!" Hesten 
hed Tot. Det var en lille nordbagge. Og så gik 
den jo til mejeriet. Der skulle vi jo vaske spande, 
og de skulle skoldes. Og det er jo nemt på meje-
riet, hvor vi har alle de vandhaner, ikke? Der 
skulle lige en slange igennem der og der, så det 
var fuldstændig sterilt altsammen. Mælken kom 
fra Fuglsang. De havde et par hundrede malke-
køer dengang. Og mælken var dyrlægekontrolle-
ret, og dengang skulle den ikke fortyndes, så det 
var meget fin mælk, vi kørte med. Morgenmæl-
ken kom ca. kl.6. Så skulle den lige gennem filte-
ret og renses. Så blev den tappet, og så kørte vi. 
Men vi havde altså kun sødmælk, skummet-
mælk, kærnemælk og almindelig fløde og smør.  
 
LTJ: Det var på junger? 
J.J.: Mælkejunger, ja, hvor vi tappede af. Vi måt-
te ikke sælge piskefløde. Det var jo under krigen. 
Det måtte ikke sælges. Kun til højtidelige lejlig-
heder, sølvbryllupper og... Det var en lørdag, jeg 
startede, og Svendsen sagde, at jeg bare skulle 
følge med, altså med hesten. Og det gjorde jeg 
så. Men jeg skulle hele tiden være på vagt, for 
når jeg sagde farvel og tak, eller hesten hørte 
det lille klik af låsen på pengetasken, så gik den. 
Det skete et par gange, at jeg måtte betale et 
par lerfade. Dengang havde folk lerfade, de kom 
med, ikke. Og de, stod så bag på den der heste-
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da og Christian; Det var altså det sidste sted. 
Der fik vi så muleposen frem. Der stod en vand-
pumpe inde i haven, så vi kunne vande hesten 
tilligemed. Den kendte jo det hele. Hele turen. 
Om vinteren kunne vi sætte meder under. Der 
var jo ikke skovlet eller saltet dengang, som nu, 
så da kunne vi køre i kane. Ja, det var meget 
hyggeligt. 
 
Vi havde 5 heste, og det vil sige at sådan en 
dag, når det var snevejr på den store tur her, 
som jeg nu kørte, så havde vi 2 for, med heste-
dækken og... Jamen de led, ikke nogen nød. Og 
jeg kan også huske engang imellem, når det var 
koldt, så var det jo koldt at sidde oppe på sædet. 
Så gik vi hen og fussede med dem og snakkede 
lidt med dem. Det var ligesom, de forstod, hvad 
jeg fortalte dem. Det var meget naturligt og hyg-
geligt. En hest er meget klog. Vi havde en, der 
havde alle de fejl, der tænkes ,kunne. Den bed, 
og den slog, og den var kilden, og rumpegal var 
den også.  
 
LTJ: Rumpegal? 
J.J.: Ja, det vil sige, at når nu vi kørte hjem her 
fra Øster Ulslev, så måtte jeg sidde med linerne 
sådan, helt her ude, for ellers, når nu den tog 
med rumpen, så kom bagbenene og splintrede 
hele forsmækken og det hele.  
 
LTJ: Hvis linen rørte bagdelen, så spjættede den 
bagud?  
J.J.: Jaja. Men der boede dengang en dyrlæge 
oppe, hvor betjent Mikkelsen bor nu. Og den 
kone, hun havde vænnet den til, at den skulle 
have brød. Og hvis ikke den fik det brød, så kun-
ne vi godt blive stående, for den gik ikke, før den 
havde fået det. Og hjulmændene, der boede 
oppe bag smeden, de kunne jo godt råbe en-
gang imellem: "Vi skal ikke ha' noget mælk i 
dag!" Men det var heller ikke noget, der kom he-
sten ved. Den skulle op og vende! Og når så vi 
havde været på Høvænge og vi skulle hjem, så 
skete det somme tider, at vi skulle ind hos køb-
mand Jørgensen. Han havde jo også noget med 
banken at gøre. Så skulle vi lige af med vores 
småpenge der. Men derfra og så til Kettinge, det 
tog ca. 20 minutter, så var vi hjemme. Hesten 
vidste besked. Det gik stærkt, det gjorde det. Jeg 
synes ikke man frøs så meget den gang, som 
man gør nu. Det var let at komme op i vognen, 
man trådte på hjultutten, og så var man oppe, 

vogn, og så kan du godt se, hvis nu hesten plud-
selig gik frem, så vippede skålene, hvis ikke man 
havde det rigtige tag på det. 
 
LTJ: Hvor gammel var du, da du startede?  
J.J.: Jeg var 21 år. Nå, jeg var ikke fyldt 21, men 
det var da det lag der. Og turen den begyndte i 
Kettinge. Så skulle jeg igennem Herritslev og så 
Øster Ulslev og så til Høvænge. Og så skulle jeg 
så tilbage igen. Det gik over Karleby og Musse 
hver anden dag. 
 
LTJ: Hvor lang tid tog det? 
J.J.: Joh, altså i førstningen, så var jeg jo ikke så 
kendt med folk, så da var jeg hjemme ved 1-
tiden. Efterhånden så blev den jo 2. Og vi havde 
selvfølgelig mange gode episoder og fremdeles. 
Om vinteren så havde vi jo én flagermuslygte 
bagud under bagakslen, når vi kørte på mejeriet 
ved 6-tiden. Det var alt det lys vi havde. Der var 
jo ikke så meget. 
 
LTJ: Ikke noget lys fortil. Der famlede man sig i 
mørket?  
J.J.: Ja, hestene de... Ja, det var utroligt, men de 
klarede det altså. Det var mørkt, når vi kørte om 
morgenen der ved 6-tiden. Det VAR mørkt. Det 
var jo også under mørklægningen, så der var 
jo .ikke så meget at se nogen steder. Og om 
vinteren, når det var glat, så måtte vi selv brodde 
hestene, men vi havde sådan en kasse oppe i 
vognen med en hammer og de der søm. Dem 
bankede vi selv i. Hestene var jo godt klar over, 
at vi kunne hjælpe dem ved at give dem sådan 
et søm i, så de kunne stå fast, ellers bliver de jo 
bange for at gå. 
 
LTJ: Fik de søm i hoven? 
J.J.: Ja, i hesteskoen. Det var gerne tilfældet fra 
november til maj, at når vi fik skoet heste, så var 
der et ekstra hul i skoen til den der brod. Jo. Så 
havde vi forresten oppe bagved Øster Ulslev 
gamle smedje, der bag gadekæret, to brødre, 
der var hjulmænd. Og det skete jo, vi skulle have 
et nyt hjul på vognen. Så sagde vi til dem dagen 
i forvejen, om det kunne lade sig gøre at få det 
lavet, og de havde lavet det hele til, når vi kom. 
Og jeg garanterer for, at i løbet af 2 timer vel, så 
havde hjulmændene lavet hjul. Og smeden han 
fik det ned, og han lagde så en ny ring på. Så 
var vi ellers kørende igen. Vi skulle jo helt ned til 
den store sten dernede ved Høvænge ved Mag-
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ikke? Og ned det kunne man jo sagtens komme. 
Og vi havde altid en spand eller to, der stod der 
oppe foran, ved agestolen. Vi lagde linerne på 
dem der, og så løb hestene hjem. De passede 
dem selv. De vidste hvor vi skulle hen. Vi var jo 
færdige. Der var ikke så meget trafik på vejene. 
  
LTJ: Var de staldet op på mejeriet, hestene?  
J.J.: Nej, vi havde dem hjemme i garagen hos 
Svendsen. Der havde været plads til 4 biler. Det 
var en gammel trægarage. Den var så lavet om 
til, at der kunne stå 3 heste hjemme altid. Og så 
havde vi 2 ude hos en mand, der hed Jens Høj. 
Han havde noget mose eller sådan noget, og så 
havde han god plads til hestene. De skulle jo 
skiftes ud. De kunne ikke tåle at gå hver dag. 
Når det var godt vejr, så gik hestene hver anden 
dag. Svendsen, jeg kørte for, han havde selv en 
tur. Det var Kettinge og Frejlev, og der skulle jo 
ikke så meget hest til. Det var jo ikke andet end 
4-5 kilometer. Det betød ikke så meget. Men vi 
havde 5 hele tiden. Og så der, hvor bilerne hav-
de stået, der var fyldt op med halm. Halmen køb-
te vi hos en gårdmand ovre i Underup. Vi gav 1 
kr. for et knippe halm, og så skulle vi altså være 
taknemmelige for, at vi kunne få det, sagde han.  
 
LTJ: Men så overtog du selv turen? 
J.J.: Ja, først så kørte jeg jo for Svendsen. Han 
havde 2-3 vogne, der gik mælketur. Men for re-
sten havde jeg allerede i 1937 været med på en 
af hans ture. Som mælkedreng. Jeg var 14 år. Vi 
begyndte henne ved Engestofte Slot hos Monica 
Wichfeld. Det var det første sted, vi handlede. 
Det var jo med bil. Det var også løsmål. Og så 
handlede vi gennem Anderstrup ind til Maribo. Vi 
måtte ikke handle i Maribo by, for der lå jo Midt-
lolland, og de havde monopol på det. Og så kør-
te vi gennem Maribo ud forbi sukkerfabrikken, 
der hvor Balling-Engelsen er nu, ud til ledvogter-
huset. Så handlede vi i Bursø, Krønge og Fugl-
se, hvor vi mødtes med den anden rute, Svend-
sen havde. Han havde tre på det tidspunkt. Det 
var en lang tur. 
 
LTJ:   Men der var da også et Errindlev mejeri?  
J.J.: Jo, men de kørte ikke med mælk. Det var 
nærmest ost, de lavede der. Men Frejlev havde 
det hele. Så kom krigen. Og de første år kørte vi 
på karbid. Det var godt, men i frostvejr kunne det 
ikke lade sig gøre, så frøs det. 
LTJ: Man kom det i vand, og så dannede det 

acetylen? 
J.J.: Ja, det var sådan en stor beholder. Den gik 
ualmindeligt godt. Det var en Ford 4. Da så kri-
gen sluttede havde vi jo stadigvæk hestene. Men 
allerede den 8.juli 1945 begyndte jeg igen at 
køre i bil. Vi havde 2 mælkebiler og en personbil. 
De var opstaldede ovre hos købmand Adolf Jør-
gensen i Øster Ulslev. l den store lade, som nu 
er revet ned. Han havde jo masser af tørv og 
sådan noget, og der stod de 3 biler. De var lige 
parat til at rulle ud og starte. Men vi havde jo de 
der heste. Den, der havde de der mange fejl, 
som jeg snakkede om, den ville Svendsen ikke 
sælge til andre end til slagteriet, for der var ikke 
nogen, der skulle ødelægge den på en eller an-
den måde. Der er jo nogen, der kan være slem-
me ved sådan en hest.  
 
Den ene af de to, jeg havde kørt med, blev solgt 
til en parcellist oppe ved Grønnegade Kirke. Og 
når han skulle have malet sit korn til grisene, 
skulle han jo op til Kettinge Mølle og have det 
malet. Når han så kørte hjem, smurte hesten 
selvfølgelig ind der, hvor vi boede. Og det gjorde 
den hver gang. Så kunne han gøre lige, hvad 
han ville. Om han så ville bære den forbi, det 
kunne altså ikke lade sig gøre. Den fortsatte ba-
re ind, hvor vi boede. Og så måtte han spænde 
den fra derinde og så trække vognen ud på ve-
jen og spænde for igen. For selvfølgelig skulle 
den have sit rugbrød. Ja, den var glad for os, det 
kunne vi da forstå. Så var vi da begyndt at køre i 
bil, og jeg tror, der gik ikke ret lang tid, så blev 
der ringet fra skottemarkesmeden, om ikke vi 
ville komme derud også. For der havde vi jo ikke 
kørt under hele krigen, fordi hesten ikke kunne 
holde til så lang en tur. Jo, så tog vi da det med. 
Og så i 1950 da købte jeg den tur, jeg hele tiden 
havde kørt på. Den købte jeg for 17.000 kr. Det 
var for bilen og så for goodwill.  
 
Ja, så skulle der selvfølgelig tjenes penge. Så vi 
lugede roer og trak roer op ved siden af. Så var 
der ellers en dag året efter, da der blev ringet 
ude fra Ford i Maribo, at det var vores tur til at få 
en ny bil, altså en ny varevogn. Der var ikke så 
mange at få, men Svendsen, som jeg havde 
købt af, han havde bestilt bil. Og nu var det altså 
vores tur. Jeg tog til Maribo, og der stod den nye 
bil, blank i lakken og det hele. Og lavet til mæl-
kekørsel kostede den 8.500 kr. Det var mange 
penge. Jeg tror, jeg havde lidt fra min skolespa-
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rekasse, og der måtte jeg jo så bruge hele rovet. 
Ja, så fik jeg da 3.200 kr. for den gamle, jeg hav-
de. Det pyntede jo lidt på det.  
 
LTJ: Der blev betalt kontant? 
J.J.: Ja, han sagde ude på Ford: "Vi kunne jo 
tage en veksel?" "Nej, det vil jeg ikke," sagde 
jeg, "jeg må se, hvad jeg kan gøre. I skal nok få 
pengene!" Nå ja, men det var da helt i sin orden. 
Så havde vi vores mejeribestyrer, der hed Sven-
ning Siig og var noget i banken, tillidsmand eller 
sådan noget. Da jeg kom til Maribo næste gang, 
kunne jeg få bilen, næsten uden at jeg havde 
nødig at lægge nogen penge. Så sagde jeg: 
"Nej, det her det er ikke rigtigt. Vi må hellere... 
Jeg vil ikke køre fra noget, der ikke er betalt."  
 
Så snakkede jeg med Siig nede på mejeriet. Han 
sagde: "Du kan få pengene af mig. Du kan få de 
der 3.000 kr., du mangler. Så klarer vi det på en 
anden måde." Og det klarede vi i løbet af... Jeg 
tror, der gik 2 år, så var det. Og det var da bedst 
at køre i en ny bil, når det nu skulle være. Det 
var sådan, at der var en slags stiltiende aftale 
mejerierne imellem om, at man ikke generede 

hinanden, men efterhånden blev turen udvidet 
lidt efter lidt. Først kom Flårup med, der kørte jo 
ingen der. Så nedlagde de jo Vester Ulslev me-
jeri. Det medførte også en udvidelse. Og sådan 
er turen lidt efter lidt... 
 
LTJ: ..blevet en stor tur? 
J.J.: Ja. I mange år, der kørte vi med det, vi kal-
der løsmål, og efterhånden, som det blev mere 
moderne, så var der nogen, der gerne ville have 
flasker. Så gik vi jo over til flasker. Og det første 
årstid, der vaskede vi flaskerne selv, tappede 
mælken selv og kapslede og det hele. Altså vi, 
min kone og jeg. 
 
LTJ: Det var i 50'erne? 
J.J.: Ja, det var omkring en 56-57. Efterhånden 
overtog mejeriet flaskerne og alt, hvad der hed 
vaske og tappe og det hele, så det var klar til 
næste morgen, vi kom. Og da der så var gået et 
stykke tid, så blev det jo moderne med, at vi 
skulle have i kartoner.  
 
LTJ: Jamen, først brune flasker, ikke?  
J.J.: Nej, vi havde kun de hvide flasker, men vi 
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havde sådan nogen dejlige hvide flasker, hvor 
der med blå skrift stod: "Drik mælk, det er sundt!" 
Eller sådan noget. Det var ellers meget fint. Og 
der havde vi altså sødmælk og skummet. Vi hav-
de det hele. Ja, der var altså ikke noget med 
surmælksprodukter dengang. Det er først kom-
met senere.  
 
LTJ: Nej, der lavede folk selv tykmælk?  
J.J.: Ja. 
LTJ: Der var heller ikke homogeniseret, så man 
kunne gøre noget ved det selv? 
J.J.: Nej, det var ren og skær sødmælk, og det 
var. 
LTJ:...pasteuriseret?  
J.J.: Overhovedet ikke.  
 
LTJ: Heller ikke det på flasker? 
J.J.: Nej, det var ren og rå sødmælk. Det vil sige, 
at den sødmælk, vi kørte med, den satte jo flø-
de. Der var nogen dejlige, fine flødepropper på. 
Det så jo godt ud. Og der kan jeg huske om vin-
teren, når det var frostvejr, så røg propperne til 
tops. Og kapslen røg af, ikke? Jeg har også prø-
vet engang at glemme at lukke sidedøren i. Så 
skulle jeg svinge ind i et stræde, og der kom der 
altså et rædsomt rabalder. Jeg tror der røg 48 
liter mælk ud -på landevejen, og flaskerne blev 
smadret i stumper og stykker allesammen. Jo, 
lidt har vi prøvet...  
 
Siden fik vi jo alle de der kartoner. Og vi har og-
så haft posemælk. Men det var altså ikke godt. 
For det var utæt, og vi kunne ikke finde hullerne. 
Altså vi kunne se at der var en utæt pose, og vi 
kunne somme tider vende både det ene og det 
andet. Men finde den med hullet...  
 
LTJ: Og så lå det hele og sejlede imens?  
J.J.: Netop. 
Efterhånden blev de forskellige mejerier nedlagt. 
Jeg tror, at Vester Ulslev, det var vel det første, 
nej, det var ikke det første, for vi fik jo dem nede 
fra Toreby og Grænge under Frejlev. Men siden 
kom Vester Ulslev, og så kom Brydebjerg. Og nu 
har de altså også nedlagt Frejlev. Hvor var det 
synd! Det synes jeg... Men det har da været et 
rigt og et godt liv, og folk har været flinke og 
medgørlige og... 
 
LTJ: Og du har snakket med en masse menne-
sker?  

J.J.: Nemlig! 
LTJ: og fulgt med i det hele? 
J.J.: Også det. Jamen, der har da været mange 
sjove ting, der har været en vis tillid. Jeg har så 
galt hævet penge for folk i banken, og jeg har da 
også en, der bor på turen, han lagde gerne en 
check, når mælkeregningen skulle betales, og så 
sagde han: "Ved du hvad, du kan skrive, hvad 
du skal ha', og så kan du skrive på sedlen, hvad 
du har taget." Det er da en vis tillid at vise en. Jo, 
jeg synes, at det har været meget godt. 
 
LTJ: Hvor mange tasker har du slidt op? 
J.J.: Jeg vil skyde på, jeg har slidt 4 eller 5 ta-
sker op. Men...  
LTJ: Det skulle være den gode, gammeldags 
model allesammen? 
J.J.: Ja. Og så havde vi jo en saddelmager, 
Hans Jørgen, i Øster Ulslev. Han var skrap til at 
sy sådan en pung på den taske, jeg havde. Altså 
selve låsen, den kunne godt holde, men det var 
læderet, der blev slidt op... Jeg kan huske en-
gang, der var noget, der hed Greyhoundsåler til 
sko. De averterede med 90 dages garanti. Og 
jeg kom derover med et par sko, da der var gået 
60 dage. De var slidt op, og jeg fik et par nye 
sko! Så det kunne altså lade sig gøre at slide 
dem op. 
 
Jeg har også været udsat for engang, at vi var 
punkteret. Det var, mens jeg endnu kørte for 
Svendsen. Vi var punkteret, og det var lørdag. 
Værkstedet var lukket, og vi skulle jo køre om 
søndagen. Og vi pillede så det her hjul. af, vi 
skulle have det lappet. Vi tog det ned i kælderen, 
og vi fik slangen lappet, og vi fik også pumpet 
det op igen. Det var hårdt arbejde. Da vi så skul-
le samle vores værktøj sammen, manglede der 
en skruetrækker. Den lå selvfølgelig inde i det 
dæk. Og ved du hvad, vi måtte lukke al den kost-
bare luft ud, vi havde stået og pumpet i, for den-
gang var der jo meget luft i dækkene. Der lå 
skruetrækkeren inde. Heldigvis vår der ikke sket 
noget med slangen, men vi måtte altså bare til 
det igen. Det kan jeg godt huske: Jeg svedte, så 
man kunne se på cementen, hvor jeg havde stå-
et. Men der var altså ikke noget med, at hjulet 
slog, fordi der var en lap eller sådan noget. Det 
slog ikke, som det gør idag, hvis der er en eller 
anden ting i.  
LTJ: Man kørte jo heller ikke så hurtigt.  
J.J.: Nej. 40 km det var det højeste.  
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LTJ: Og der var huller i vejen. 
J.J.: Ja, det var der. Jamen, vi kørte ikke så 
stærkt.  
LTJ: Hvordan kunne det gå med flasker på grus-
vej og sådan noget? 
J.J.: Ja, de sagde, at de kunne høre, når vi kom, 
for det raslede jo. 
LTJ: Men de gik ikke i stykker?  
J.J.:   Nej, det gjorde de ikke. 
Jeg kørte hver dag i mange år både søndag og 
mandag, I mange år havde vi kun fri 1. juledag, 
nytårsdag og 1. påskedag. Vi havde kun de 3 
dage om året, jeg tror, det var i en 16-17 år - og 
ingen ferie. Det var afsted hele tiden. Men efter-
hånden blev vi enige om, at nu kunne vi vist godt 
holde om søndagen i vinterhalvåret. Det gjorde 
vi gerne fra oktober. Fra 1966 holdt jeg op med 
at køre om søndagen også i sommerhalvåret.  
 
Om lørdagen var der så brug for mere mælk end 
de andre dage, og jeg kunne jo ikke have alt det 
mælk i flaske med på turen. Jeg havde så lejet 
vognmand Frederik Petersen til at køre op til 
Krumsøskolen med ca. 300 liter mælk, og så 
byttede vi rundt. Han fik alle de tomme flasker, 
jeg havde, og så kunne vi fortsætte. Det vil sige, 
at han kom gerne der ved 12-tiden, og så var 

min far med. Han arbejdede på savværket i de 
år, og om lørdagen tog han med og hjalp til på 
resten af turen. 
 
LTJ: Du er altid stået op kl...? 
J.J.: Jeg er altid stået op kl. 4. Nej, altså ikke de 
første par år under krigen, da mødte vi jo først kl. 
6 på mejeriet, så da kunne jeg ligge til halv 6. 
Men da så først at vi begyndte at køre i bil. Men 
op om morgenen, det har ikke generet mig no-
gen gange. Ikke spor. 
LTJ: Så er du vel gået tidligt i seng?  
J.J.: Ja, jeg skulle gerne i seng ved halv 10 - 10-
tiden.  
LTJ: Det kunne du jo ikke komme, når du var 
ude at spille?  
J.J.: Nej, men ved du hvad, dengang, da skulle 
man ikke have så meget søvn. 
LTJ: Du spiller på violin og trompet? 
J.J.: Jeg har min violin og min trompet. Det vil 
altså sige, hvis der er noget, der er lidt svært på 
trompeten, så må jeg lige stryge det igennem, 
sådan for at finde de rigtige toner.  
LTJ: Så violinen lærte du først? 
J.J.: Ja, jeg har gået til spil i 7 år. Og vi har spil-
let til mange fester og fremdeles, og det er da 
også sket mange .gange, jeg er kommet hjem, 

Den lange mælketur gennem Øster Ulslev og Sløsse næsten til Holeby. Herfra tilbage gennem, Flårup og Vester 
Ulslev til Høvænge, Godsted, Musse og Bramslykke, i alt 72 km. 
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har taget mælketøj på og er kørt på mejeriet. 
Men dengang kunne man jo klare det, og ved du 
hvad, når så man var hjemme kl. 2, så havde 
man jo ligegodt et par timer. 
 
LTJ: Har du nogensinde været syg og ikke kun-
net møde på arbejdet? 
J.J.: Nej, 7-9-13, det har jeg ikke.  
LTJ: Fra 1942 til 1988, ikke een sygedag?  
J.J.: Nej, det har der ikke været. Men jeg har 
altså været til en læge jo. Jeg kan huske en-
gang, at jeg var her hos doktor Malmstedt. Jeg 
var altså meget dårlig i min hals. Og så siger fru 
Malmstedt: "Jamen, jeg må lige kigge på den der 
hals engang." Jeg kan ikke huske, om hun pens-
lede mig. Det kan godt være, hun gjorde. Så 
siger hun: "Nu skal vi så lige have kaffen." Og 
det skulle vi jo have. Og jeg kan huske, at Malm-
stedt kom med en mægtig kop. Vi fik kaffe, og vi 
havde nok drukket halvdelen, så rejste han sig 
og gik ind og hentede snapsen. Og så fyldte han 
først sin kop op og så siden min. Og nu er jeg 
altså ikke så stor tilhænger af kaffeknægte, vel? 
Men det var altså. Jeg kan godt sige dig, da jeg 
nåede købmanden i Flårup, da begyndte det 
sådan at krible heroppe, og jeg kunne pludselig 
synke igen. Det var en god kur. Den har jeg altså 
brugt et par gange, når der har været noget. Jeg 
ved ikke, hvad der er godt i kaffeknægte, men 
det snakkede folk om før i tiden, at det skulle 
være godt.  
 
Jo, så kan jeg da også godt fortælle, at sådan i 
mine unge dage, til at begynde med, da jeg hav-
de kørt mælk i nogle år, så havde jeg lært man-
ge at kende. Og ovre i Musse brugsforening der 
var der et uddelerpar, som vi spillede 5-kort med 
hver lørdag, min far og mig. Vi kunne ikke købe 
4 bajere, vi skulle spille om dem. Og det vil sige, 
ham der fik det sidste stik, han havde jo altså 
selvfølgelig tabt de 4 bajere. Og det var som 
regel min far, der tabte. (Men så kunne han lade 
være med at spille med, ikke også?) Hvis de 
skulle nogen steder, så tog de ikke afsted, før vi 
havde været der. "Mon dog ikke snart de kom-
mer?" Jo, så skulle vi lige have det der. Jeg sag-
de så tit: "Jamen, vi er sent på vej, kan vi ikke?. 
Jeg vil da gerne give 4 bajere," for du ved, vi 
skulle afsted, ikke også. Men det kunne ikke la-
de sig gøre. Der skulle spilles. Og så spillede vi. 
LTJ: Hvor lang tid tog sådan et spil 5-kort?  
J.J.: Ja, det kunne vel tage 10 minutter. Men du 

kan jo godt se 10 minutter, ikke sandt, hvis de 
står henne på vejen og venter een. 
 
LTJ: Når du så tog hjemmefra, så havde du fået 
morgenmad?  
J.J.: Ja, altså, de sidste par år jeg kørte, fik jeg 
en Gammel Dansk på fastende hjerte. Og så 
kørte jeg på mejeriet. Så læssede jeg selvfølge-
lig. Og det første sted, jeg handlede med, var 
Kettinge Alderdomshjem. Og så havde jeg 14-15 
steder i Kettinge, hvor jeg kørte rundt, og så kør-
te jeg hjem og fik morgenmad. Kl. 6 hørte jeg 
pressen, og klokken 10 minutter over 6 dampede 
jeg afsted ud på det sædvanlige. Sådan er det. 
 
LTJ: Og du fik kaffe hos... 
J.J.: Jeg fik en kop kaffe hos doktoren i Sørup. 
Det startede allerede i doktor Madsens tid. Og 
jeg fik en kop kaffe oppe på Solgården om mor-
genen kl. kvart i 7. 
LTJ: Men, hvad med din frokost midt på dagen? 
J.J.: Hvis jeg nu var bagefter, så spiste jeg den, 
mens jeg kørte. Men som regel holdt jeg omme 
ved overkørselen over Fugleflugtslinien omme i 
Godsted/Karleby. Der spiste jeg de fire halve 
stykker, jeg havde. Og så kørte jeg ellers igen. 
Så var jeg gerne hjemme igen mandag, onsdag 
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og fredag ved 4-tiden og tirsdag og torsdag kun-
ne jeg komme hjem til kl. 2. Og så skulle jeg ned 
på mejeriet og læsse af. Det gjorde jeg gerne, 
når klokken var halv- 5. For der skulle jeg have 
min far med. Han skulle op og have sin varme 
mad hos os. 
 
LTJ: Og så lavede du regnskab? 
J.J.: Ja, jeg havde .en fyrretyve stykker, der hav-
de bog. Og så havde jeg vel en firsindstyve styk-
ker, der var på månedsregning, og så en hel del 
i Musse, der betalte hver lørdag. Og resten be-
talte kontant. Mejeriugen begyndte om manda-
gen, vi fik regningen om onsdagen, og så sendte 
vi pengene om torsdagen. 
LTJ: I slutningen, hvor stor var omsætningen? 
J.J.: Ja, efter årsregnskabet så omsatte jeg for 
lige ved en million. 
LTJ: Og hvad laver du så nu? Nu keder du dig? 
J.J.: Nej-nej. Jeg keder mig ikke endnu. Forelø-
big så har jeg jo fået skrevet mit skatteskema, og 
moms, og fået ordnet det hele, og meldt fra og. 
Ja, det er første dag, jeg sådan har prøvet at. 
Jeg spiller lidt for mig selv og. Så nu skal jeg 
have genopfrisket mit violinspil fra begyndelsen 
af og... 
 
LTJ: Du står ikke op klokken 4 så, vel? 
J.J.: Nej, jeg vågner altså klokken 4, men... 
LTJ: Men bliver liggende lidt? 
J.J.: Jeg synes, det er for mørkt til at stå op. Men 
jeg vil da godt sige, det er vemodigt at sige farvel 
til alle de mennesker, man har truffet, ikke? Jeg 
vil næsten sige det på den måde, at man har 
levet ind i med mange, ligesom om man har væ-
ret halvvejs i familie. Nogle er kommet og har 
snakket om alt muligt, og der er mange ting, som 
man har fulgt med i, og så fremdeles. 
LTJ: Tak, Johan. Vi skal lige have en tår kaffe. 
J.J.: Skal vi have en tår kaffe? 
LTJ: Ja. 

Krybskytten og  
hans offer 
Hans Andersen 
 
 
 
 
Drabet. 
Ved nitiden om aftenen den 7. juni 1916 kom en 
jumbe med to mænd kørende fra Bursø ad vejen 
forbi Søholt i retning mod Røgbølle sø. Da skov-
rider Hansen på Søholt så køretøjet, gjorde han 
sig sine tanker. Han kendte nemlig godt de to 
mænd i jumben. Den ene af mændene var køre-
tøjets ejer, en handelsmand fra Hillested, der 
hed Grønborg. Han havde et dårligt omdømme 
og var i øvrigt for nylig straffet for tyveri. Den 
anden var Vilhelm Been, en mand på et halvt-
hundrede år, der det sidste par årtier havde va-
gabonderet på Lolland og Falster og ernæret sig 
ved forskellige ulovligheder, såsom tyveri, bedra-
geri og især krybskytteri. Han kunne også være 
særdeles voldelig, især når han havde .drukket. 
 
Skovrider Hansen gættede på, at de to mænd. 
skulle på krybskyttejagt. Han ringede derfor til 
skytte Ludvig Hansen på Engestofte og anbefa-
lede ham at holde øje med jumben med de to 
mænd, der formentlig var på vej mod hans områ-
de. Skytte Hansen tog derfor sin cykel og kørte 
ad vejen mod Søholt, idet han holdt udkik efter 
jumben. Han nåede imidlertid Søholt uden at 
have set nogen jumbe, og efter en kort samtale 
med skovrider Hansen vendte han cyklen og 
kørte tilbage mod Engestofte. Ud for Frede-
rikshuset traf skytten en god bekendt, smede-
svend Ejnar Christensen, hvis forældre boede 
ved Frederikshuset. Han stod af cyklen og 
spurgte Ejnar Christensen, om han havde set 
det lille køretøj, han var ude efter. Mens de to 
mænd står og taler sammen, ser de netop jum-
ben komme kørende vestfra. Skytten går om bag 
huset, for at krybskytterne ikke skal se ham, og 
jumben kører forbi. 
 
Så snart den er ude af syne, cykler de to mænd 
sammen ad Søholt til for at se, om krybskytterne 
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Den første, politiet fik fat i, var Grønborg. Han 
blev anholdt på sin bopæl i Hillested og forklare-
de beredvilligt overfor politiet og gentog senere i 
retten, at han og Been havde været på krybskyt-
tejagt den foregående aften. Kun Been havde 
haft bøsse med, og han havde flere gange været 
af vognen med bøssen, men han havde ikke 
haft, heldet med sig, så han havde ikke fået ned-
lagt noget vildt. Men sidste gang, han havde væ-
ret af vognen, havde Grønborg hørt et skud, og 
da Been kom tilbage til vognen, havde han sagt 
til Grønborg: "Her fik jeg lavet det værste, jeg har 
lavet. Nu skal du bare høre! Jeg har skudt både 
et dyr og et menneske". Da Grønborg havde hørt 
dette, sagde han til Been, at så ville han ikke 
køre for ham længere, og ved Fuglse forlod 
Been jumben medbringende sin bøsse. 
 
Statspolitiet havde imidlertid fortsat eftersøgnin-
gen af hovedmanden, Vilhelm Been, der ifølge 
Grønborgs oplysninger havde forladt ham og 
jumben i nærheden af Fuglse. En slagter Jensen 
i Fuglse oplyste over for politiet,- at han ved to-
tiden om natten var blevet banket op af Been. 
Da han kom til vinduet, sagde Been til ham: "Jeg 
kommer bare for at sige dig farvel. I nat skyder 
jeg mig nemlig. Jeg går bare 30 alen væk fra 
huset, så vil du høre skuddet". Men samtidig 
havde han også sagt, at han forinden ville skrive 
et afskedsbrev til ham. Slagter Jensen fik derfor 
det indtryk, at Been bare var blevet fuld eller for-
virret, men han underrettede dog politiet om det 
passerede, og først da erfarede han, hvad der 
var sket nogle timer forinden. 
 
Been havde i den seneste tid holdt til i og om-
kring Hillested, og her søgte politiet ham. Efter-
søgningen var i de første timer forgæves, men 
så fik politiet i Maribo en telefonopringning, som 
satte dem på rette spor. Gårdejer Rasmus Poul-
sen, Hillested, har fortalt, at det gik således til: 
Vilhelm Been opsøgte om morgenen et ægtepar 
i Hillested, som han kendte. Manden var smed 
på Binnitse. Han var imidlertid ikke hjemme, men 
det var konen. Been lagde bøssen fra sig på 
køkkenbordet og bad om morgenkaffe. Det fik 
han, og han fik endda en ordentlig snaps rom til, 
men bøssen havde han dog forinden - efter ko-
nens udtrykkelige anmodning - måttet sætte 
uden for døren. 
 
 

har nedlagt noget vildt, idet de mener at have 
hørt et skud. De finder imidlertid ikke noget 
usædvanligt og cykler så tilbage samme vej, de 
"er kommet. Ved søen, hvor vejen går ind i den 
vej, der nu hedder Røgbøllevej, gætter de på, at 
jumben nok er kørt til venstre mod Engestofte. 
Men da Ejnar Christensen har et ærinde i God-
sted, beder skytten ham om at se efter, om jum-
ben skulle være kørt den vej. Selv cykler han 
mod Engestofte. 
 
Ejnar Christensen får forrettet sit ærinde i God-
sted og cykler tilbage mod søen. Klokken er nu 
næsten 11. Da han omtrent har nået søen, får 
han igen øje på jumben. Men nu er der kun een 
mand i. Lidt længere fremme, ca. 200 alen før 
det sted, hvor roesporet dengang gik over vejen, 
ser han i tusmørket skytte Hansen i skænderi 
med en mand, og han hører skytten sige: "Du 
skal lade være - du skal lade være!" Et stykke 
længere fremme hører han udtalelsen gentaget, 
og i det samme ser han til sin forfærdelse, at 
manden har bøssen mod kinden. Han sigter di-
rekte på skyttens hoved. Der lyder et knald, og 
skytten falder øjeblikkelig til jorden. 
 
Rædselsslagen springer Ejnar Christensen af 
cyklen, men i det samme vender manden sig 
mod ham og råber: "Kommer der flere, får de 
samme omgang!" Derefter løber han bort. Ejnar 
Christensen skynder sig hen til skytten, der lig-
ger på jorden. Skuddet har ramt ham i struben 
og bortskudt et stykke af hagen. Han er død på 
stedet. Ejnar Christensen stiger igen på sin cykel 
og kører til skytte Hansens overordnede, skovri-
der Kann på Engestofte, for at underrette ham 
og for at få hjælp, I Kanns automobil kører de 
tilbage til stedet, får skytten anbragt i bilen og 
transporteret ham til Maribo sygehus, hvor man 
dog kun kan konstatere, at døden forlængst er 
indtrådt. 
 
Politiet på sagen. 
Nu bliver politiet underrettet, og klokken halv to 
om natten kører overbetjent Pedersen fra stats-
politiet i Nykøbing på motorcykel til Maribo og 
henter sin derboende kollega, statsbetjent An-
dersen, og sammen foretager de i løbet af natten 
undersøgelse af gerningsstedet og afhøring af 
smedesvend Ejnar Christensen og andre vidner, 
således at det allerede tidlig om morgenen ligger 
klart, hvem de to mænd i jumben var.  
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Efter morgenkaffen, gik Been hen til en ikke læn-
gere, beboet gård i Hillested. Alle gårdens byg-
ninger var nedrevet med undtagelse af svinestal-
den, og denne blev nu anvendt som et slags 
materielskur, og folk, som arbejdede i markerne 
deromkring, anbragte gerne deres madkurve der 
i skygge og læ. Her forrettede Been sin nødtørft 
og satte et ordentligt "visitkort" lige ved siden af 
en af de henstillede madkurve, kravlede op på 
loftet, hvor han lagde sig til hvile. Kort efter faldt 
han i søvn med den ladte bøsse ved sin side. 
 
En kone, der var blandt dem, der havde sat sin 
madkurv i skuret, kom nogen tid efter ind for at 
hente kurven. Hun så nu "visitkortet" og blev 
både forarget og vred, og da hun i det samme 
hørte en lydelig snorken oppe fra loftet, gik hun 
udenfor. Herfra kunne hun gennem et vindue se 
en mand, der lå deroppe og sov. Hun genkendte 

Been, og hun vidste, at politiet var. ude efter 
ham, og opfyldt af harme - bl.a. over "visitkortet" 
ved madkurven - løb hun hen til den nærmeste 
gård og ringede derfra til politiet i Maribo. Kort 
efter - klokken var nu blevet 11 om formiddagen 
- kom statsbetjent Andersen til stede fra Maribo 
sammen med en kollega. 
 
Been sov stadig med sin ladte bøsse ved siden. 
Men anholdelsen kom til at foregå uden drama-
tik. Been sov tungt. Måske på grund af rommen. 
Først da håndjernene klappede om hans hånd-
led, vågnede han. I bil blev den anholdte og 
hans bøsse ført til Maribo arrest. Ved ankomsten 
hertil fremkom arrestforvarer Elmdal med en be-
mærkning til Been om, at det var dog et slemt 
uheld, dette her. Hertil svarede Been: "Uheld? 
Nej, det var ikke noget uheld. Det var, som det 
skulle være". 

Gammelt målebordsblad (udsnit) med roebanen indtegnet. 
Ved krydset fandt mordet sted, og her står mindestenen. 
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I løbet af eftermiddagen blev de to anholdte 
overført til arresten i Nysted, fordi drabsstedet 
hørte under Nysted jurisdiktion, og første rets-
møde blev afholdt samme eftermiddag klokken 
halvseks. l dette møde forklarede Been, at han  
kendte skytten, så snart han så ham, og at skyt-
ten omgående affordrede ham hans bøsse. Da 
Been ikke ville aflevere den, slog skytten ham 
med en stok eller en afbrækket gren tre gange 
uden dog at ramme. Imens stod Been hele tiden 
med bøssepiben rettet mod skytten, og da den-
ne fjerde gang slog efter ham, affyrede han det 
dræbende skud. Han forklarede ligeud, at han 
skød med velberåd hu, og at han rettede skud-
det mod skyttens hoved, fordi han gik ud fra, at 
hvis han ikke skød skytten, ville denne muligvis 
havde slået ham ihjel med stokken. 
 
Allerede dagen efter blev Grønborg løsladt med 
en bøde for sin medvirken til krybskytter!. Der-
med var han for så vidt ude af sagen. For Been 
stillede det sig alvorligere, og i de efterfølgende 
retsmøder fragik han sin tilståelse og hævdede 
nu, at skuddet havde været et vådeskud. Hans 
forklaring blev nu, at efter at skytten havde slået 
ham med stokken 2-3 gange, ville han tage bøs-
sen fra ham. Herunder gik skuddet af for Been, 
der hele tiden havde stået med bøssen foran sig 
med fingeren på aftrækkeren. Men han hævde-
de, at bøssen var gået af, uden at han havde 
villet det. 
 
Den stok, som Been både i første og også sene-
re retsmøder hævdede, at han var blevet slået 
med, var og forblev i øvrigt under hele sagen et 
mystisk moment i begivenhederne. Et vidne for-
talte således, at hun ved Frederikshuset havde 
set skytte Hansen skære en stok og afprøve 
dens styrke ved at slå den mod et træ. Et andet 
vidne, en niece til skovfoged Hansen, Engestof-
te, havde set skytte Hansens lig, mens det end-
nu lå på stedet, hvor han var faldet, og hun for-
klarede, at skytten lå på jorden med en stok i 
venstre hånd. Men denne stok var væk ved poli-
tiets ankomst, og man fandt den aldrig. 
 
Been forsøgte også på flere andre punkter at 
rejse tvivl om begivenhedernes forløb. Det hjalp 
dog altsammen intet. Han blev sat under tiltale 
efter §186 i den dagældende straffelov af 1866. 
Den lød således: "Den, som forsætlig skiller et 
andet- menneske ved livet, straffes med tugthus-

arbejde fra 8 år Indtil på livstid eller under skær-
pende omstændigheder på livet". 
 
Dommen. 
Retten skulle nu på grundlag af det fremkomne 
tage stilling til to spørgsmål. Det første spørgs-
mål var, om tiltalte havde handlet "forsætlig", 
d.v.s. om han havde gjort det med vilje. Blev 
dette spørgsmål besvaret bekræftende, altså 
såfremt retten fastslog, at han havde handlet 
"forsætlig", skulle retten tage stilling til spørgsmål 
nr. 2, nemlig hvor stor straffen skulle være. Her 
var den mindste straf, der kunne idømmes, som 
nævnt 8 års tugthus og den højeste tugthus på 
livstid eller under skærpende omstændigheder 
livsstraf. 
 
Nysted Birketings dom blev afsagt den 7. sep-
tember 1916. Hvad angår det første spørgsmål, 
var rettens præmisser ganske klare. Det hedder 
nemlig heri bl.a.: "Arrestantens forklaring over for 
statspolitiet og i det første forhør i Nysted, om at 
han har skudt skytten med vilje, er i den grad 
bestyrket ved samtlige sagens omstændigheder, 
at der ikke vil kunne tages hensyn til hans sene-
re forklaringer om, at skyttens død skyldes et 
vådeskud. Arrestantens forklaring om, at skytten 
førte flere slag mod ham, før skuddet faldt, er 
ikke bestyrket ved det i sagen oplyste, tværti-
mod." 
 
Der var altså ikke nogen tvivl hos retten om, at 
Been havde handlet "forsætlig". På denne bag-
grund må det undre, at han alligevel blev idømt 
lovens mildeste straf, nemlig 8 års tugthus. Afgø-
relsen vakte med rette forbavselse, og Maribo 
amt, der dengang var anklagemyndighed, tøve-
de da heller ikke et øjeblik med at indanke dom-
men for Overretten. 
 
I sin dom tiltrådte Overretten birketingets præ-
misser. Man var altså enig med birkedommeren 
i, at drabet var sket med vilje, men man forhøje-
de straffen til 10 års tugthus. Hermed var sagen 
dog ikke slut, idet Overrettens dom blev indanket 
for Højesteret. Højesteret .erklærede sig enig 
med de to første retsinstanser i, at Been havde 
skudt skytten "forsætlig", og stadfæstede for så 
vidt dommen. Men samtidig forhøjede man dog 
den idømte straf yderligere. Den endelige dom 
kom til at lyde på 12 års tugthus. 
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Den offentlige debat om straffen. 
Drabet på skytte Hansen fandt sted, mens Euro-
pa endnu kun var nået halvvejs igennem den 
første verdenskrigs myrderier. Danmark undgik 
som bekendt at blive draget aktivt ind i denne 
krig, men aviserne var naturligvis fyldt med be-
retninger fra slagmarkerne. 
 
På det lokale plan var debatten om Arboe Ras-
mussen, "kætterpræsten fra Vålse", på sit høje-
ste, idet den nu var nået helt op til regering og 
Rigsdag. Alligevel rejste mordet på skytte Han-
sen et betydeligt røre i pressen, såvel den lokale 
som den landsdækkende. Foruden avisernes 
egne skriverier var der mange indlæg fra borger-
ne. Således skrev borgmesteren i Sakskøbing 
og andre notabiliteter artikler om, hvor nødven-
digt det var at slå hårdt ned på krybskytterne og 
på de ekcesser, som krybskytteriet ofte udartede 
sig til. At tonen var særlig hård i jægerkredse, 
herunder blandt skovfogder, skytter og andre 
jagtbetjente, kan næppe undre. Blandt andet 
antydede bladet "Jagtvennen", at dødsstraf ikke 
ville være urimelig i en sag som denne mod Vil-
helm Been. 
 
Ved vurderingen af disse hårde udsagn bør man 
ikke glemme, at dødsstraf - eller "livsstraf", som 
det rettelig hedder i den juridiske terminologi - 
endnu teoretisk set kunne idømmes for adskillige 
forbrydelser, således foruden i det nævnte tilfæl-
de af forsætligt drab også i tilfælde af angreb på 
statens institutioner, såvel som i visse tilfælde af 
røveri, sørøveri, forstyrrelse af jernbanedriften, 
brandstiftelse; m.m. 
 
Ganske vist var det i 1916 næsten tyve år siden 
den sidste henrettelse efter disse bestemmelser 
havde fundet sted, men vi havde stadig en fast 
ansat bøddel. Hans titel var "skarpretter for kon-
geriget Danmark", og skarpretteren i 1916 hed 
Herman Christensen. Han var ansat i 1906 med 
en fast løn af 1.400 kr. årligt plus et honorar på 
50 kr. for hver henrettelse, han foretog. Herman 
Christensen blev vor sidste skarpretter. I 1925 
blev han afskediget uden nogensinde at have 
været i funktion. Men formelt gjaldt bestemmel-
serne om livsstraf lige indtil den 1.januar 1933, 
da en ny straffelov trådte i kraft og ophævede 
den gamle straffelov af 1866. 
 
 

Beens fortid. 
Da mordet fandt sted, var Vilhelm Been som 
nævnt allerede en midaldrende mand. Hvordan 
havde hans liv været indtil da? Og hvorfor kunne 
det pludselig gå så galt med ham, som det gik? 
Been blev født den 13.oktober 1867 i Lille Slem-
minge. Faderen var arbejdsmand og husejer, og 
begge forældre og al deres familie kendt som 
hæderlige og agtværdige samfundsborgere.  
 
Drengen fik i dåben navnet Laurits Vilhelm Lar-
sen. Han gik senere i livet under navnet Been, 
og navnet Laurits Vilhelm Larsen Been bruges 
også i de foran refererede domme. Been var et 
tilnavn, flere i familien blev kaldt ved, men dét 
ses ikke, at Vilhelm på noget tidspunkt officielt fik 
tilladelse til at bære navnet. Derimod fortælles 
det, at han yndede at underskrive sig med nav-
net Vilhelm Larsen og så forsyne dette navne-
træk med tegningen af en fod nedenunder. Un-
der alle omstændigheder blev Vilhelm Been det 
navn, hvorunder han blev kendt. Og kendt blev 
han! 
 
Vilhelm var ikke dårligt begavet. Da han med 
forældrene er flyttet til Sakskøbing, hvor han 
bliver konfirmeret i 1881, giver præsten ham ri-
meligt gode vidnesbyrd, hvorved bemærkes, at 
denne præst ikke hørte til de ikke så få præster, 
der ved en sådan lejlighed sprang over, hvor 
gærdet er lavest, og gav jævnt gode karakterer 
over hele linien. Tværtimod. Der var stor spred-
ning. Blandt de 8 drenge, der var på Vilhelms 
konfirmationshold, fik tre topkarakterer og to 
bundkarakterer. Vilhelm lå pænt imellem disse to 
yderpunkter. 
 
Efter konfirmationen kom Vilhelm ud at tjene 
forskellige steder, men han var altid i opposition 
til familie og autoriteter, og da han i 1890 blev 
indkaldt som soldat, deserterede han flere gan-
ge. Efter soldatertiden blev hans liv endnu mere 
uroligt. Han vagabonderede, begik tyverier og 
vold og især drev han krybskytter!. Jagt synes i 
det hele taget at have været hans største liden-
skab. 
 
I bogen "Krybskytter i Danmark" af. Jesper Laur-
sen oplyses det, at jagtbetjent Julius Nielsen, der 
i embeds medfør havde mødt Been adskillige 
gange, karakteriserer ham som "overhovedet 
den mest skikkelige krybskytte, jeg har kendt". 
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Forhenværende gårdejer Arne Møller, Rødby, 
har mundtlig oplyst, at Vilhelm Been i flere år 
arbejdede som "høstmand" hos hans far, og at 
faderen havde været ganske godt tilfreds med 
ham. Nærmere herom har Arne Møller fortalt, at 
hans far først havde haft en gård i forpagtning og 
senere i 1911 købte Gerringegård og flyttede 
dertil. Både før og efter 1911 arbejdede Been 
som høstmand for Arne Møllers far. En høst-
mand fik fast 65 kr. og kosten for hjælp i høsten, 
hvad enten denne var overstået på en halv snes 
dage eller måske korn til at strække sig over 3-4 
uger.  
 
Der var altså tale om en slags akkordarbejde. 
Been var stor og stærk. Han kunne godt bestille 
noget, og han tog altid godt fat for at få tjent de 
65 kr. så hurtigt som muligt. Samtidig kunne han 
også godt skælde ud på de andre høstfolk og 
skynde på dem, så de bestilte noget. Intet under, 
at faderen var tilfreds med ham som høstmand. 
Mærkeligt nok var denne store og kraftige mand 
efter Arne Møllers erindring noget af en kryster. 
"Kun når han - som Arne Møller udtrykte det - 
havde "noget skarpt" hos sig eller havde drukket, 
blev han en fandens ka'l og ville slås. 

Talrige er beretningerne om Beens meriter. I 
flere år levede han i og omkring Nykøbing. Un-
der et skænderi på havnen råbte han til modpar-
ten: "Hvis du ikke hummer dig, skal jeg tage dig i 
benene og smadre dit hoved mod jorden, så din 
hjerne flyder ud i rendestenen". En gang slog 
han en mand fire gange i hovedet med en ham-
mer, og ved en anden lejlighed trådte han en 
modstander, der lå ned, to gange i ansigtet med 
sin hæl.  
 
Engang blev han straffet for at have knaldet en 
lang pibe i hovedet på en ældre kone. En anden 
gang kom han i Vordingborg i slagsmål med 
en .mand, der var kendt under navnet 
"Vordingborgs Skræk", og under slagsmålet stak 
Been fingeren ind i munden på Vordingborgs 
Skræk for at flække hans mundvig. Fingeren 
kom imidlertid for langt ind, og "Skrækken" bed 
fingeren af og spyttede den ud på gulvet. Vilhelm 
Been var efter den episode nifingret. 
 
Efter 1906 kom Been sjældnere til Nykøbing, 
fordi politiet der kendte ham for godt. Men når 
han kom, yndede han at give partiet som 
"ejendomskommissionær", og så gav han om-
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gange til gamle bekendte. Blandt disse gamle 
bekendte var adskillige krybskytter, som han 
dels turede med, dels gik på krybskytter! med. 
 
Således var han i juni 1903 på druktur i Sakskø-
bing sammen med en Rasmus Bjørn. De blev 
uvenner med en matros på damperen Carla, der 
lå i havnen, og smed matrosen i vandet. Og 
mens Bjørn råbte: "Lad ham bare drukne!", stød-
te de gentagne gange til ham med brædder og 
andet. Det lykkedes dog matrosen at svømme 
væk, men først halvanden time senere, da Bjørn 
og Been havde forladt arenaen, nåede han tilba-
ge til skibet. De to voldsmænd var gået til "Hotel 
du Nord", hvorfra Bjørn flere gange var bortvist, 
men han forsøgte nu alligevel at komme ind. 
Værten og en gæst på hotellet fik imidlertid for-
hindret ham i at få hotellets dør op. Herover blev 
Bjørn så gal, at han sparkede to glasfyldninger 
ud af døren og smadrede to vinduesruder, hvor-
efter han forsvandt sammen med Been. 
 
Poltiet blev nu alarmeret, og på en mark uden for 
byen fandt politibetjent Elmkjær såvel Bjørn som 
Been. Men -som Folketidende den 12.juni 1903 
så diplomatisk beretter - "af grunde, som vi ikke 
kender, lod man være at sikre sig deres perso-
ner". Vi andre - der ganske vist heller ikke ken-
der grunden - har måske ikke så svært ved at 
gætte, hvorfor politibetjent Elmkjær undlod at 
anholde d'herrer Been og Bjørn. 
 
I de følgende dage gik jagten på de to volds-
mænd. Den 24.juni, da de befandt sig i nærhe-
den af Hjelm, fik de at vide, at politiet i Sakskø-
bing var kommet på sporet af dem. De "lånte" så 
i en fart en båd og sejlede over til Pandebjerg på 
Falster. Derefter klædte Been sig splitternøgen, 
roede båden tilbage til Lolland, lagde den, hvor 
han havde taget den, og svømmede så tilbage til 
Falster. Flugten hjalp dem dog ikke længe, og 
allerede samme dag blev Rasmus Bjørn anholdt 
af en årvågen landbetjent, da han var på vej 
mod Orehoved for at komme med færgen til 
Sjælland. Betjenten fik senere en dusør for på-
gribelsen. 
 
Da Bjørn nu var anholdt, tabte Been åbenbart 
pusten, for et par dage efter meldte han sig selv 
til politiet i Sakskøbing. Og så kunne retssagen 
mod de to herrer begynde.  
 

Et tidligere vådeskud! 
En anden dramatisk hændelse i Vilhelm Beens 
liv må ikke glemmes. Den fandt sted natten til 
den 16.november 1906. Tre krybskytter havde 
været på jagt i Ludvigshave ved Vesterborg og 
gik nu på landevejen, Peter Okse og Vilhelm 
Been foran, og husmand Ejby Johansen lige, 
bagved. Been ville nu slynge sin bøsse om på 
skulderen. Herved gik skuddet imidlertid af og 
ramte Ejby Johansen i brystet, så han var død 
på stedet. 
 
Been hævdede over for politiet, at der var tale 
om et vådeskud, hvad det naturligvis også var, 
hvis ellers beskrivelsen af begivenheden er kor-
rekt. Allerede i løbet af en uges tid blev der truf-
fet afgørelse om, at der ikke skulle foretages 
videre i sagen. Der blev altså ikke rejst tiltale i 
anledning af drabet. For en nutidig bedømmelse 
forekommer det mere rimeligt, om der i det mind-
ste var blevet rejst tiltale for uagtsomt manddrab. 
Men det skete altså ikke. 
 
Under retssagen vedrørende mordet på skytte 
Hansen i 1916 førte anklageren flere skovbetjen-
te som vidner. Jæger Harteholt fra Hardenberg 
forklarede således, at Been i februar 1903, hvor 
han var sammen med en anden krybskytte ved 
navn Lang, havde truet ham med geværet, og da 
Harteholt havde opfattet truslen som alvorlig 
ment, havde han trukket sig tilbage, medens 
Been råbte efter ham, at han nok skulle få ram 
på ham. 
 
Skovfoged Møller, ligeledes fra Hardenberg, for-
klarede, at han engang i december 1901 havde 
truffet Been på ulovlig jagt i Ågerup skov. Da han 
affordrede Been bøssen, satte Been bøssepiben 
mod hans bryst eller mave. Hanen på den dob-
beltløbede bøsse var spændt, og Been havde 
fingeren på aftrækkeren. Da vidnet var af den 
bestemte mening, at Been ville skyde, trak han 
sig tilbage. 
 
Om krybskytter i almindelighed går der rnange 
historier. Ofte er sympatien på krybskyttens side: 
det morer folk, at han driller de hovne autoriteter, 
det glæder folk at høre, at han skaffer fattig-
mandshjem lidt billig mad på bordet o.s.v. Der er 
i det hele taget ofte noget Robin Hood-agtigt i 
beskrivelserne af krybskytter og deres bedrifter. 
Dette billede af krybskytten passer kun dårligt på 
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Vilhelm Been. Der var vist ikke meget Robin 
Hood over ham. 
 
Efter dommen. 
Om Vilhelm Beens liv efter mordet i 1916 ved vi 
ikke så meget. Som nævnt fik han 12 års tugthus 
ved Højesterets endelige dom, og han er for-
mentlig løsladt omkring 1924/25 efter at have 
udstået de to tredjedele af straffen, l hvert fald 
fortæller den tidligere omtalte Arne Møller, at 
han erindrer at have set Vilhelm Been omkring 
dette tidspunkt. Arne Møller var dreng dengang, 
og en dag da han opholdt sig sammen med sin 
mor i køkkenet på Gerringegård, som hans for-
ældre ejede, bankede det pludselig på køkken-
døren, og ind kom Vilhelm Been. Han hilste og 
sagde: "Godav, fru Møller!" 
 
Fru Møller blev ganske forskrækket ved at se 
ham. Hun kendte ham naturligvis straks fra de 
år, han havde arbejdet som høstmand hos dem, 
og hun havde haft ham på kost, men hun anede 
intet, om, at han skulle være løsladt. Hun tilkald-
te skyndsomst sin mand, der opholdt sig i daglig-
stuen. Arne Møllers far havde derefter en lang 
samtale med Vilhelm Been, som Arne Møller 
overværede. Han husker, at Been ' bl.a. fortalte 
hans far om tilfangetagelsen, at da han lå på 
loftet over svinestalden, havde statsbetjenten 
trukket sine støvler af, før han listede sig op på 
loftet og hen til Been, der lå i dyb søvn med den 
ladte bøsse ved sin side. Statsbetjenten fjernede 
stille de to patroner i bøssen, og først derefter 
vækkede han Been. l øvrigt havde Been i samta-
lens løb beklaget, at han ikke fra første begyn-
delse havde holdt på, at skuddet mod skytte 
Hansen var et vådeskud, idet han så mente, at 
han ville være sluppet for straf ligesom i 1906, 
da han dræbte Ejby Johansen. 
 
Da Vilhelm Been dukkede op i køkkenet på Ger-
ringegård, var han begyndt at cykle omkring med 
lervarer til salg ved dørene. Arne Møller fortæl-
ler, at han senere flere gange har set ham i Mari-
bo, hvor han holdt til i kvarteret omkring Kaj 
Munksgade. 
 
Frisørmester Lindhardtsen, der hele sit liv har 
boel i Maribo, fortæller, at han har kendt Vilhelm 
Been i en årrække, og at han i Beens sidste år 
har klippet ham mange gange. l tyverne og tredi-
verne ernærede Been sig i følge Lindhardtsen 

ved at cykle rundt og handle lidt med forskellige 
varer: fisk, lervarer, måtter m.v. Han kørte som 
regel rundt og handlede i Bursø, Krønge, Fuglse, 
Hillested og andre landsbyer, hvor han havde 
været kendt før mordet. Mange var vel lidt bange 
for ham og turde ikke sige nej til ham, selv om 
varen måske var ringe eller fisken halvrådden. 
På sine gamle dage synes han imidlertid at have 
forandret sig. Han fik nu aldersrente og gik rundt 
i Maribo og gik folk til hånde. Ikke mindst kom 
han meget på Centralhotellet hos "Krofar" og 
hjalp til med at feje gård og andre lignende små-
hverv. Måske fik han en bajer eller en snaps for 
bistanden. Ofte snakkede han med børn og gav 
dem bolcher. 
 
Been var efterhånden blevet en gammel mand. 
Hans fortid og hans grove forbrydelse var vel 
ikke ligefrem glemt, men hvert fald gledet i bag-
grunden i folks bevidsthed, og da han døde den 
30.april 1949 efter nogen tids sygdom, næsten 
82 år gammel, var han faktisk vellidt blandt folk i 
Maribo, som kendte ham. Han blev begravet på 
Maribo kirkegård den 6.maj 1949. Graven er 
forlængst sløjfet. 
 
Den dræbte. 
Skytte Hans Ludvig Hansen var født den 15. 
november 1883 Hammelstrup i Everdrup sogn 
som søn af husmand Hans Hansen og hustru 
Johanne Kirstine Nielsen. Ludvig Hansen fik sin 
uddannelse som skytte på Bregentved, hvor han 
først var ansat hos forstassistent Iversen, Bohol-
te, og senere hos overjæger Saurbrey. I de sid-
ste 7-8 år var han ansat som skytte på Engestof-
te. I forst- og jagtkredse var han kendt for sin 
dygtighed, ikke mindst som hundedressør. Han 
beskrives som en energisk og retskaffen mand. 
Hans Ludvig Hansen var ugift og ikke fyldt 33 år, 
da han blev dræbt. Hans båre blev af funktionæ-
rerne på Engestofte smykket med blomster og 
med jernbane transporteret til Tappernøje stati-
on, hvorfra den blev kørt til kapellet ved Ever-
drup kirke. 
 
Begge Ludvig Hansens gamle forældre tog imod 
sønnens båre og deltog i begravelsen, der fandt 
sted lørdag den 18. juni under meget stor delta-
gelse af familie, venner og kolleger såvel fra 
Everdrup som fra Engestofte-egnen. I et datidigt 
referat af begravelsen hedder det, at man "fulgte 
den unge mand til hans sidste hvilested under 
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de grønne, skyggende lindetræer derude ved 
kirkegårdsmuren". Næsten et halvthundrede lin-
detræer stod dengang langs muren hele vejen 
omkring kirkegården. Kun to er tilbage. De flan-
kerer indgangen til kirkegården. Resten af linde-
træerne er borte. Også skytte Hans Ludvig Han-
sens grav er borte. 
 
Men på Lolland, på Røgbøllevej, på stedet, hvor 
skytte Hansen blev skudt den 7. juni 1916, står 
endnu den sten, som minder os om udåden.' 
Gid den må få lov at blive stående. 

Folkene på  
Kastanjegården 
igennem 200 år 
 

 Hans Andersen 
 
I 1985 faldt to kæmpemæssige kastanjetræer i 
Sløsse for motorsaven. De to kæmper stod ved 
den gård, som de har givet navn, Kastanjegår-
den. Hvor længe de havde stået på stedet var 
der ingen, der vidste. Ingen kunne huske, eller 
havde hørt om, at det nogensinde havde været 
anderledes. Men også store træer skal jo dø 
engang, og tidspunktet var nu inde for disse to 
kæmper. 
 
Måske havde i hvert fald det ene af træerne fået 
sit banesår allerede i 1938/39, da de værste 
svingninger på vejen gennem Sløsse blev rettet 
noget ud. Vejen var dengang amtsvej, og ved 
vejreguleringen inddrog amtsvejvæsenet et styk-
ke af Kastanjegårdens have, hvorved det yder-
ste af de to kastanjer kom så tæt på vejbanen, at 
en vældig gren, der ragede ud over vejen, måtte 
fjernes. Grenen blev skåret af, men på en uhen-
sigtsmæssig måde: grenen flækkede langt ind i 
stammen, og lidt efter lidt rådnede træets fod. 
 
Da det andet træ efterhånden også blev råddent 
i roden, var der en betydelig risiko for, at begge 
træer kunne vælte i en storm, og da det nærme-
ste træ kun stod 4 m fra stuehuset, var også det-
te i fare. Derfor besluttede ejerne, Hanne og 
Poul Kristensen i 1985 at lade træerne fælde. 
Der var. nu en mulighed for at fastslå træernes 
alder. Hvornår var disse kæmpekastanjer plan-
tet, og hvem kunne tænkes at have gjort det? 
 
Poul Kristensen lod skære en skive af træstam-
merne ca. 1 m over jorden og tog skiverne med 
ind til Nationalmuseets afdeling for dendrokrono-
logi for at få alderen bestemt. 
 
Dendrokronologi er en metode til at fastslå et 
træs alder, og metoden bygger på en tydning af 

Kilder m.v. 
♦ Lolland-Falsters Folketidende,  
♦ Næstved Tidende,  
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♦ gårdejer Arne Møller, Rødby,  
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de ringe, der viser sig, når en træstamme bliver 
overskåret. En ring dannes i tilvæksten af celler i 
løbet af et år, store celler i forårstiden, som dan-
ner den indre, lyse ring, og mindre celler, der 
dannes den øvrige del af året, og som fremtræ-
der mørkere. Tilvæksten er imidlertid forskellig 
fra år til ar, svarende til årets klimatiske forhold, 
navnlig temperaturen i vækstperioden. Ringene i 
den samme stamme kan derfor blive af højst 
forskellig tykkelse.  
 
Ved bestandig at sammenligne rækkefølgen af 
tykkere og tyndere årringe i de ældste (inderste) 
årringe i en stamme med tilsvarende rækkefølge 
af tykkere og tyndere årringe i ældre træstam-
mers - f.eks. et stykke gammelt bygningstøm-
mers - seneste (yderste) årringe kan man kom-
me længere og længere tilbage i tiden, ja, helt 
tilbage til oldtiden, og oven i købet sætte nøjag-
tigt årstal på, hvornår et træ har begyndt sin 
vækst, og hvornår det er fældet, og - hvis man er 
særlig heldig - endog om det er fældet om for-
året eller om efteråret det pågældende år. 
 
 

I Nationalmuseets afdeling for dendrokronolo-
gi .fortalte man Poul Kristensen, at træerne måt-
te antages at være ca. 200 år gamle. Helt præcis 
kunne man ikke sige det, da skiven som nævnt 
var skåret ca. 1 m over jorden, og en nøjagtig 
datering forudsætter, at årringene tælles ved 
træets rod, og roden var som også allerede 
nævnt rådden på begge træer. Men ca. 200 år er 
altså gået, siden disse træer blev plantet. Og så  
 langt tilbage nogen kan huske, har de givet ka-
rakter, ikke alene til Kastajiegården, men til hele 
vejen gennem Sløsse. 
 
Hvem plantede så disse træer? 
I midten af 1700-tallet var Kastanjegård fæstet til 
en mand, der hed Lars Madsen. I 1751 overtog 
en mand ved navn Hans Pedersen fæstet og 
indgik ægteskab med Lars Madsens datter Ka-
ren. Han gav 4 rigsdaler i indfæstning, hvilket 
ikke lyder af meget, men spørgsmålet er, om 
fæstet var mere værd. Skidt gik det i hvert fald, 
for i 1773 havde Hans Pedersen forladt fæstet 
på grund af "armod, restancers pådragelse og 
gårdens slette vedligeholdelse". 
 

Vejreguleringen igennem Sløsse by 
i 1930. Som man ser, gik det stærkt 
ud over Kastanjegårdens have (se 
pilen), men også lærer Prests have 
blev kraftigt beskåret. 
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I 1773 blev fæstet overtaget af en Lars Mogen-
sen. Han har tilsyneladende klaret sig bedre end 
sin forgænger. I hvert fald beholdt han fæstet, 
indtil han døde i 1795. Det er således sandsyn-
ligvis ham, der har plantet de to kastanjetræer 
ved gården. Eller det er i det mindste sket i hans 
tid. 
 
Lars Mogensen var gift tre gange. Ved folketæl-
lingen i 1787 var han 42 år gammel og boede på 
gården med sin tredje kone, der hed Kirsten 
Madsdatter, to børn af første ægteskab samt to 
karle og en pige. Børnene var henholdsvis 10 og 
11 år, og deres stedmoder Kirsten Madsdatter 
(som altså var børnenes stedmoder nr. 2) var 
bare 17 år gammel. 
 
Lars Mogensen døde i juli 1795 50 år gammel, 
og enken, Kirsten Madsdatter, som nu må være 
blevet 25 år, giftede sig den 7.december samme 
år med den da 27-årige Søren Pedersen, der 
overtog fæstet på gården. Ægteskabet med Sø-
ren Pedersen blev imidlertid kort, idet han døde 
tre måneder efter brylluppet, nemlig den 13. fe-
bruar 1796. l den korte tid, han havde fæstet på 
Kastanjegård, nåede han dog yderligere at få 

fæstet på øen Kalveholm, og dette er årsagen til, 
at Kalveholm den dag i dag i matrikuleringsmæs-
sig henseende hører til Sløsse bylav. Kalveholm 
har matr.nr. 2 af Sløsse by. 
 
Enken Kirsten Madsdatter giftede sig nu tredje 
gang, vistnok i 1797. Hendes nye mand hed 
Claus Christoffersen. Han var et par år yngre 
end hende, og han betegnedes som "artilleri-
kusk". Ved folketællingen i 1801 bebos gården af 
Claus Christoffersen, hans kone Kirsten Mads-
datter, tre børn samt en karl og to piger. De tre 
børn er: Jens 8 år, fra Kirstens første ægteskab, 
Søren 5 år, fra hendes korte andet ægteskab, og 
den 4-årige Lars fra hendes tredje og sidste æg-
teskab. 
 
Også Claus Christoffersen når at blive gift tre 
gange. Kirsten Madsdatter dør i slutningen af 
1801, kun 31 år gammel. Hans anden kone, An-
ne Madsdatter (mon hun er søster til hans første 
kone?), dør i 1823, medens hans tredje kone, 
Johanne Rasmusdatter, overlever ham, da han 
selv dør i 1830. 
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Fra "Skalk", årgang 1963 hefte 1, side 27. 

Året efter, i 1831, gifter Johanne sig med Morten 
Jørgensen, der overtager gården i fæste tre år 
senere, l folketællingen 1834 tituleres han som 
"gårdmand og fattigforstander", l januar .1855 
købte han, så vidt ses som den første gårdmand 
i Sløsse, sin fæstegård til selveje af godset 
(Kjærstrup). Han må altså have klaret sig bety-
delig bedre end den ovenfor omtalte forgænger, 
Hans Pedersen, der forlod gården på grund af 
"armod, restancers pådragelse og gårdens slette 
vedligeholdelse". 
 
Morten Jørgensen døde i 1871, men allerede i 
1865 havde han overladt gården til sønnen 
Claus. Da Claus Mortensen døde i 1890, var 
hans søn, Rasmus Clausen, kun 14 år gammel. 
Hans mor, Johanne, overtog derfor gården, som 
hun først solgte til Rasmus i 1903. 
 
Efter, en kort periode, hvor et par kreditorer måt-
te overtage gården, købte Hans Peder Hansen 
gården i 1910. H.P. Hansen havde i nogle år 
drevet Sløsse smedje og beholdt også smedjen i 
endnu nogen tid, efter at han havde købt Ka-
stanjegård. H.P. Hansen døde i 1924. Enken 
overtog så gården og drev den, indtil hun i 1934 
solgte den til sønnen Arne Hansen, hvis datter 
og svigersøn er de nuværende ejere af gården. 
 
Underligt at tænke på, at alle disse mennesker i 
de to hundrede år, der er gået siden stavnsbån-
dets løsning, har levet og færdedes omkring og 
under disse samme to kæmpekastanjer. 
 
Kilder: 
Kirkebøger fra Vester Ulslev,  
folketællingerne,  
Krarups optegnelser (i Krumsøarkivet). 
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 men tilføjer, at den er forpligtet til at hol-
 de en afstemning herom,  hvis mindst 
 50 % af vælgerne inden fire uger begæ-
 rer det. 
13. I en anlægsplan frem til år 2000 binder 
 byrådet kommende byråd ved på bud-
 gettet for 1995, 1996 og 1997 at opføre  
 årligt ni milIioner kroner til en ny skole i 
 Øster Ulslev. KRUMSØSKOLEN forven-
 ter man solgt i 1995 for 3,5 millioner. 
14. Beboer/borgerforeningerne og skole-
 nævnet holder BEBOERMØDE om 
 KRUMSØSKOLENs nedlæggelse i sko-
 lens gymnastiksal. Ca.170 - næsten alle 
 deltagerne - underskriver krav om af
 stemning. Sideløbende nedsættes på 
 JØRN RINGSINGs foranledning et ud
 valg, der skal arbejde med muligheder
 ne for at købe bygningerne og oprette 
 en friskole. 
19. Nysted SKOLEKOMMISSION aflyser sit 
 møde under indtryk af borgermødet den 
14.  Man skulle have drøftet overflytning af 
 klasser fra KRUMSØSKOLEN. 
19. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS
 HOLDNINGSFORENING har et hyg-
 gearrangement på Herritslev Skovgård. 
25. JØRN RINGSING erkender, at man bør 
 udsætte et planlagt møde om FRISKO
 LE tanken, til udfaldet af den forventede 
 folkeafstemning om KRUMSØSKOLENs 
 fremtid foreligger. 
26. HANS IVER BENTSEN, Rødby, fortæl-
 ler medlemmer af Øster UIslev og Om-
 egns Husholdningsforening om landsby-
 liv gennem 200 år. Sted: Øster Ulslev 
 forsamlingshus. 
27. Bestyrelsen for VESTER ULSLEV FOR-
 SAMLINGSHUS konstaterer på et mø-
 de, at man kun har 70 aktive medlem-
 mer. For at hverve flere vil man sende 
 en rundskrivelse til alle husstande i om-
 rådet. 
29. Mens underskriftslisterne rundt i sogne-
 ne fyldes med navne på KRUMSØSKO-
 LENs bevaringsvenner, beskriver kom-
 munaldirektøren for Folketidende, hvil-
 ken tidskrævende procedure kommune
 kontoret skal igennem for at finde frem 
 til de stemmeberettigedes nøjagtige an-
 tal: en studie i millimeter-retfærdighed: 
 Samme dag oplyser borgmesterkontoret 

Krumsøkrøni-
ken om 1988 
Bendix Bech-Thostrup 
 
JANUAR: 
 To forskellige begivenheder bevæger, 
 ryster og ophidser borgerne på Krum-
 søegnen i januar måned: kommunens 
 krav om Krumsøskolens lukning - og 
 mælkemand Johan Jensens beslutning 
 om at standse sit dør-til-dør salg af me-
 jerivarer. De tre sogne mister dermed to 
 institutioner med henholdsvis 28 og 45 
 år på bagen. 
1.- 4. En sluseanordning mellem Søndersø og 
 RØGBØLLE SØ, som grænser til God-
 sted sogn, ødelægges af miljøaktivister i 
 protest mod amtsmyndighedernes på
 ståede manglende kontrol med vedtag-
 ne vandstandshøjder i Røgbølle sø. 
3.- 4. 63 hold spil ler fodbold i årets ØBO-CUP 
 i Kettingehallen: 980 mål i 23 timer. Ar-
 rangøren, Øster Ulslev Boldklub, tjener 
3- 4.000 kr. ved arrangementet. 
5. Det har været svært at finde en efterføl-
 ger til Arne Wrede som uddeler i VE-
 STER ULSLEV BRUGSFORENING. 
 Som eneste ansøger vælges nu CAR-
 STEN HANSEN, 31 år og tidligere be-
 styrer af en Irmaforretning i Gentofte. 
 Han stammer fra Sløsse. 
7. Den snigende landsbydød eksemplifice-
 res af "Ny Dag" med to forretninger, 
 som henholdsvis ikke kom og forsvandt: 
 "Dansk Sikkerheds Service" og Jette 
 Jaffas "MØLLEVÆV". Sidstnævnte er 
 flyttet til Maribo. 
9. I en annonce meddeler JOHAN JEN-
 SEN, Kettinge, at MÆLKETUREN OP-
 HØRER. Han takker, men i virkelighe-
 den er det ham, der skal takkes. 
12. På Næsvej i Godsted er en OLIETANK 
 blevet TAPPET for mellem 500 og 800 
 liter af en ukendt tyv. 
13. Borgmesterkontoret bekræfter i en an-
 nonce sin beslutning om at nedlægge 
 KRUMSØSKOLEN fra 1.august 1989, 
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 erkendelse af, at en folkeafstemning om 
 KRUMSØSKOLENs fremtid må gen-
 nemføres. Den skal foregå den 15. 
 marts. 
11. Hos Jens Christensen, Sløsse, er der 
 generalforsamling i ØSTER OG VES-
 TER ULSLEV FAMILIEBRUGERE & 
 HUSHOLDNINGSUDVALG. 
11. Formanden for KRUMSØSKOLENs sko-
 lenævn får af sine nævnskolleger be-
 sked om ikke at udtale sig til pressen, 
 fordi han mener noget andet end dem 
 (nemlig at man skal følge byrådet). 
12. De 516 navne på KRUMSØSKOLE-list-
 erne er blevet gransket i folkeregistret i 
 Nysted. Resultat: 19 blev strøget af for-
 skellige grunde. Hvilket ikke ændrer no-
 get: der skal være afstemning. 
12. KRUMSØSKOLENS SKOLENÆVN & 
 FORÆLDREFORENING har iværksat 
 en oplysningskampagne med henblik på 
 afstemningen. Henning Pejter, Bente 
 Bregnebøl, Bent Olsen og Jan Nielsen 
 står for den. 
13. Annonce: tirsdag den 15. marts skal der 
 holdes afstemning om KRUMSØSKO-
 LEN. Sted: Øster Ulslev forsamlingshus. 
14. 7. klasse på KRUMSØSKOLEN skaffer 
 sig penge til en lejrtur i maj på sit vel
 gennemførte BORDTENNISSTÆVNE 
 denne søndag kl. 10-15 med 57 delta
 gere. Det er femte gang, stævnet hol
 des. 
15. ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS VEN-
 NER har besluttet at give et tilskud på 
 4.000 kr. til boldklubbens juniorhold. 
17. I Øster Ulslev forsamlingshus holder 
 GODSTED OG, OMEGNS VANDFOR-
 SYNING generalforsamling. Forman-
 den, Bent Bring, melder om et forbrug 
 på 16.600 kubikmeter, om 91 andelsha-
 vere (det er +1), om dokumenteret pri-
 ma vand og om et driftsoverskud på 
 26.748 kr. I år vil man foretage en ny 
 boring. Det bliver på Godstedvej 2. 
20.-21. De østlollandske skytteforeninger holder 
 FEMKANTSKYDNING i Øster Ulslev 
 skyttehus. 
22. I forsamlingshuset holder VESTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING general-
 forsamling. Årsomsætning: 319.000 kr. 
 op, nu 3.187.191 kr. Overskud efter af-

 i en annonce, at antallet af krævede  
 underskrifter er 443, som skal foreligge 
 fire uger fra dato. 
30. Denne lørdag har KRUMSØSKOLEN 
 ekstraordinær undervisningsdag og 
 åbent hus for forældre og andre interes-
 serede. I spisefrikvarteret drøftes natur-
 ligvis skolens skæbne. 
FEBRUAR: 
 Februar er generalforsamlingernes tradi-
 tionelle måned. Også i 1988! 
1. VESTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 holder åbent hus i anledning af uddeler-
 skiftet: Arne Wrede afløses af Carsten 
 Hansen. 
7.- 9. 443 underskrifter eller 50% af de stem-
 meberettigede er det magiske tal i sla-
 get om KRUMSØSKOLEN. I følge Fol-
 ketidende blev der til sidst indleveret 
 516 underskrifter. 
3. 36 deltagere i generalforsamlingen i 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUB og dens 
 VENNER (i forsamlingshuset) er util-
 freds med, at hele fem medlemmer vil 
 forlade bestyrelsen: Jim Nielsen, Claus 
 Jensen, John Jensen, Dennis Fridthjof, 
 Kim Nielsen (formand) og Henrik 
 Hansen. De sendes hjem med krav om 
 forslag til nye folk. Foreningen Ø.U.B.s 
 VENNER klarede sit møde på fem mi-
 nutter. Den har i 1987 ydet 25.000 kr. til 
 boldklubben. Den har overtaget de tidli
 gere tabsgivende bankospil og har haft 
 en omsætning på 178.320 kr. Alle valg 
 genvalg. 
4. KRUMSØSKOLENS SKOLENÆVN og 
 FORÆLDREFORENING beder i et brev 
 byrådet lade alle klasser blive på skolen, 
 indtil de alle kan flyttes samtidig. 
9. VESTER ULSLEV OG OMEGNS 
 VANDVÆRK holder generalforsamling 
 hos bagermester Bent Nielsen med fem 
 deltagere. Med 57.000 kr. brugt til vedli-
 geholdelse balancerer regnskabet med 
 150.465 kr. Der er 91.000 i kassen og et 
 driftsunderskud på 2.493 kr. Forenin-
 gens egentlige problem, oplyser for-
 mand Ole Hare, er kommunens trusler 
 om spildevandsafgift og installation af 
 vandmålere. Men foreløbig venter man 
 på nye ordrer fra øst. 
10. Byrådet vælger på sit møde valgkomite i 
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 til både skolestrukturen og spiIde-
 vandstaksterne, oplyser formanden Er
 ling Juul Andreasen. Tanken om sam-
 menlægning med Brydebjergforeningen 
 drøftes videre. 
MARTS: 
 Marts byder på flere årsmøder, teater i 
 Vester Ulslev og - den famøse afstem-
 ning om Krumsøskolen. 
1. Ekstraordinær generalforsamling i 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUB, hvor 
 knap 30 medlemmer vedtagen at redu-
 cere bestyrelsen fra syv til fem medlem-
 mer: Mogens Aage, Erling Jensen, Villy 
 Rasmussen, John Jensen og Jim Niel-
 sen. Førstnævnte bliver formand. 
2. Borgmesterkontoret annoncerer om ud-
 sendelse af valgkort til afstemningen om 
 KRUMSØSKOLEN. 
2. Holeby plus Øster og Vester UIslev FA-
 MILIEBRUGERE er på besøg hos gård-
 ejer Hans Jørgen Hansen, Herritslev. 
2.-5. VESTER UUSLEV GYMNASTIKFOR
 ENING opfører "Brødrene Østermans 
 Huskors" i forsamlingshuset. General-
 prøve den 2., premiere den 5. med ca., 
 100, henholdsvis 300 tilskuere. 
7. Ved et forældre/socialudvaIgs-møde 
 synes det at fremgå, at en DAGINSTI-
 TUTION i Øster Ulslev kan blive til no-
 get. Udvalget skal have et skitseprojekt i 
 løbet af 14 dage. Sankt Georgsgildet var 
 også med ved mødet.  
9. På sit møde bestemmer byrådet, at 5.- 
 og 6.-klasserne på KRUMSØSKOLEN 
 skal til Brydebjergskolen til august uan-
 set resultatet af den kommende afstem-
 ning. Til sidstnævnte afsætter man 
 25.000 kr. 
9. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK holder 
 generalforsamling i forsamlingshuset. 
 Formanden, Torben Jørgensen, melder, 
 at 70.000 kubikmeter vand er leveret til 
 247 andelshavere. 
11. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING viser "Brødrene Østermans Hus
 kors" på Solgården. 
12. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 afholder gavespil til fordel for husets 
 drift. 
12. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 søger i en annonce en vært pr. 1.maj. 

 skrivninger dog kun 552 kr. Dividenden 
 indefryses også i år. Genvalg af Dorthe 
 Lanter (formand), Alice Jensen, Birthe 
 Petersen og Leo Petersen. 
23. Med 25 deltagere holder BORGERFO-
 RENINGEN FOR VESTER ULSLEV 
 SOGN sin generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Der er nu 108 medlemmer. 
 Kontingentet sættes op fra 20 til 25 kr. 
 Afgående bestyrelsesmedlemmer: Hans 
 Andersen (formand siden 1983), Gail 
 Hansen og Kirsten West Rasmussen. 
 De erstattes af Evald Larsen, Sørup, 
 Ellen Margrethe Nielsen, Dalbakkevej, 
 og Bodil Grøndahl, Øllebøllevej (det 
 stykke, som borgerforeningen stadig 
 ønsker døbt om til Monradsvej). Anneli-
 se Ringsing (Kig ind i Fr.IX's køkken) og 
 Svend Aage Christensen (fotos fra me-
 jerifløjtefesten) står for underholdningen 
 bagefter. 
24. Bestyrelsens medlemmer har på skift 
 måttet spille værter i VESTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS i 1988, oplyser 
 formanden, Ole Hare, ved generalfor-
 samlingen. Der har været 48 udlejnin-
 ger, man har selv arrangeret 15 banko-
 spil (overskud: ca. 9.000 kr.), et gavespil 
 og et loppemarked (overskud: ca. 
 14.000 kr.). Driftsunderskud: 13.800 kr. 
 Medlemstallet ned med seks til 66. I be-
 styrelsen afløser Inge Kamper Svend 
 Petersen. Andre valg: genvalg. 
24. For 30. år i træk driver VESTER ULS-
 LEV GYMNASTIKFORENING legems-
 øvelser på scenen: i en reportage i Fol
 ketidende berettes om den kommende 
 dilettantforestilling, "Brødrene Øster-
 mans Huskors", hvis litterære far er 
 svensk. 
25 VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING holder generalforsamling i for-
 samlingshuset. Man savner en hal i 
 nærheden og opgiver derfor midlertidigt 
 håndboldspillet (foruden bankospillet, 
 som giver underskud). Til gengæld op-
 retholder man teatervirksomheden. 
 Genvalg. 
26. ØSTER ULSLEV SOCIALDEMOKRATI-
 SKE FORENING holder generalforsam-
 ling hos Andreas Madsen på Kirkevej 8. 
 Man træder vande politisk med hensyn 
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19. DET DANSKE TEATER besøger Øster 
 Ulslev forsamlingshus med forestillingen 
 "Kristian Firtal". (Det er jo hans år i år). 
19.-20. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 vinder i weekenden femkantskydningen 
 mellem Øster Ulslev, Frejlev, Vantore, 
 Sakskøbing og Holeby i Kettingehallen. 
20. "BRØDRENE ØSTERMANS HUS-
 KORS" opføres i Vester Ulslev forsam-
 lingshus for AOF-pensionister. 
22. Skolekommissionen anbefaler, at alle 
 fire skoler får BØRNEHAVEKLASSE i 
 1988/89 - altså også KRUMSØSKO-
 LEN. 
22. Formanden for ØSTER ULSLEV 
 BRUGSFORENING, Jens Christensen, 
 siger på generalforsamlingen, at omsæt-
 ningen for første gang har været over 
 fem millioner kroner, 6 % mere end året 
 før. Overskud: 22.893 kr. Nyvalg: Iben 
 Andersen i Stedet for Kirsten Pedersen. 
 Ny suppleant: Judith Nielsen. 
22.-29. Det er tid for det årlige regnskabs- og 
 budgetmøde hos de tre menighedsråd. 
 De foregår alle i Øster Ulslev præste-
 gård: den 22. (Øster Ulslev), den 24. 
 (Vester Ulslev) og den 29. (Godsted). 
 Øster Ulslev-rådet får ny formand, orga-
 nist Poul Jensen, fordi den nuværende, 
 Gudrun Larsen, forlader sognet. 
23. ØSTER ULSLEV FRYSEBOX holder 
 ekstraordinær generalforsamling med 
 det triste formål: at ophæve boksen. 
23. Man skal have kop med til ØSTER ULS-
 LEV HUSHOLDNINGSFORENINGs ge-
 neralforsamling på Krumsøskolen, hed-
 der det i annoncen, for der bliver trakte-
 ment bagefter. Der er et driftsunderskud 
 på 502 kr., og kontingentet stiger med 
 10 kr. til 160 kr. årligt. Elsa Bregnebøl 
 afløser Gail Hansen i bestyrelsen. 
29. BEBOER- OG GRUNDEJERFORENIN-
 GEN FOR ØSTER ULSLEV OG OM-
 EGN holder generalforsamling. Forman-
 den, Andreas Madsen, gør nogle lidt 
 bitre udfald mod byrådet i Øst og be-
 kræfter, at foreningen må bakke Krum-
 søskolens fortsatte eksistens op. I be-
 styrelsen afløser Svend Mortensen 
 Boye Christensen. 
29. Poul Christian Nielsens kvartet giver 
 koncert på KRUMSØSKOLEN. Instru-

 Nærmere oplysninger giver formanden, 
 Ole Hare. 
14. På Krumsøskolen holder den 1½-årige 
 SANDAGER SURFKLUB generalfor-
 samling. Der er 30 medlemmer og 5.800 
 kr. i kassen. Tre udgår af bestyrelsen: 
 Carsten Nielsen, Anne Marie Christian
 sen og Kurt Nordstrøm. De erstattes af 
 Bo Lærkesen, Lars Jørgensen og Jens 
 Christian Frandsen. 
14. Folk sparer, mener Eivind Pedersen, 
 formand for ØSTER ULSLEV FORSAM-
 LINGSHUS, der har generalforsamling. 
 Der er et overskud på 5.470 kr., men 
 statistikken siger færre spisninger, der
 imod en del mad ud af huset. Tømrer-
 mester Leif Nielsen nyvælges til besty-
 relsen i stedet for Egon Nielsen, der går 
 efter 18 år på posten, 
15. Afstemning i Øster Ulslev forsamlings-
 hus om KRUMSØSKOLENs fremtid. 
 Der er en stemmeprocent på 71,5 - 636 
 stemmer. Af dem stemmer de 562 ja til 
 skolens bevarelse og 66 nej. Mindst 60 
 % af de stemmeberettigede i skoleområ-
 det skulle stemme ja. I dag har 63,3 % 
 gjort det. Herefter kan det siddende by-
 råd ikke lukke skolen. 
15. FRITIDS-PAS-SÆSONEN begynder: 
 børn og unge under 25 år kan gratis 
 være med i forskellige klubaktiviteter 12 
 gange - fire gange i hver klub. Det er 
 ment som en appetitvækker, og i efter
 året indmeldte faktisk 83 % af de delta-
 gende sig i en af klubberne. 
15. Bestyrelsen for BORGERFORENINGEN 
 FOR VESTER ULSLEV SOGN har kon-
 stitueret sig med Holger Pedersen som 
 formand, Malle Jørgensen og Bodil 
 Grøndahl som sekretærer og Dorthe 
 Lanter som kasserer. 
16. Hos Svend Aage Christensen er der  
 generalforsamling i VESTER ULSLEV 
 FROSTBOX, som ingen problemer har 
 haft i 1987. I annoncen 2. marts udby
 des dog nogle bokse til leje: 100 kr. for 
 en hel, 50 for en halv. Pr. halvår. Der er 
 genvalg til bestyrelsen. 
16. Til bestyrelsen for VENSTRE i Nysted 
 kommune genvælges bl.a. Leif Nielsen, 
 Vester Ulslev og Flemming Petersen, 
 Øster Ulslev. 
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 menterne er blokfløjte, synthesizer, el-
 bas og trommer. 
30. I Vester Ulslev forsamlingshus holder 
 SYDLOLLANDS FAMILIEBRUG afslut-
 ning på årets markkonkurrence med 
 filmforevisning ved Erik Skov Nielsen. 
APRIL: 
7. KRUMSØARKIVET holder sit som altid 
 velbesøgte årsmøde på skolen. For
 manden, Lars Topsøe-Jensen melder 
 om 70 indleveringer af materiale, og  
 lederen, Hans Andersen, præsenterer 
 årsskriftet. De 60 deltagere hørte Henry 
 Paustian fortælle om sin tid som vej-
 mand. Siden var der kaffe og fotoudstil-
 ling med identificeringsopgaver. 
7. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 holder afslutning med præmieoverræk-
 kelser i Kettingehallen. 
11. Generalforsamlingen i VESTER ULS-
 LEV BADMINTONKLUB (hos Eilif An-
 dersen) aflyses på grund af afbud fra 
 formand og kasserer. Udsat til senere. 
14. Sidste træningsaften med afslutning for 
 børn i ØSTER ULSLEV SKYTTEFORE
 NING. 
15. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder afslutningsaften for de voksne.  
21. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING - 
 formand: EIGIL JENSEN - holder gene-
 ralforsamling. Formanden, Hans Dunk 
 Hansen og Svend E. Jeppesen genvæl-
 ges alle til bestyrelsen. 
25 På Dines Lærkesens mose, Torresvej, 
 holder VESTER ULSLEV JAGTFOR
 ENING hundetræning. 
25 I Vester Ulslev forsamlingshus holder 
 FRITIDSNÆVNET i Nysted kommune 
 orienterings- og debatmøde for medlem-
 mer af foreninger under Fritidssamvir-
 ket. Blandt andet drøftes halproblema-
 tikken. 
27. Efter over to års snak har VESTER 
 ULSLEV OG OMEGNS JAGTFOR-
 ENING fået lov at lave en flugtskydeba-
 ne i Tjørnehøj grusgrav ved Musse. Den 
 skal indvies 19.maj. 
27. Fra sin landsforening har VESTER ULS-
 LEV SKYTTEFORENING fået foræret 
 35.000 kr. De skal bruges til modernise-
 ring af skydeanlægget i Vester Ulslev. 
 

MAJ: 
1. En udsendt folder siger, man skal støtte 
 foreningen til etablering af en SPORTS-
 HAL i Øster Ulslev-området, helst i 
 1989. 
10. FOLKETINGSVALGET trækker 86,9 % 
 af vælgerne af hus. (I Øster Ulslev-
 området 87,9%) 
14. Det står fast, at der skal bygges en bør-
 neinstitution i Øster Ulslev: en selvejen-
 de BØRNEHAVE til 40 børn. Sted: Store 
 Kirkestrædes forlængelse, Elletoften. 
15. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN sender borgerne på 
 cykletur ud i det blå og grønne: "Sognet 
 rundt" hedder den. 
23. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING indvier sin flugtskydebane i 
 Musse. 
24. En initiativgruppe indkalder til møde på 
 KRUMSØSKOLEN. Det er Jan Nielsen, 
 Bent Olsen, Henning Pejter, Erik Friis, 
 Preben Mikkelsen og Jens Christensen. 
 De vil søge at hindre flere klassers fjer-
 nelse fra skolen. 
26. FUGLSANGS HAVE er målet for en  
 udflugt i dag, arrangeret af ØSTER 
 ULSLEV OG OMEGNS HUSHOLD-
 NINGSFORENING. 
27. ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 har "lånt" Vester Ulslev Borgerfor- 
 enings cykletur-ide og arrangerer en så-
 dan. 30 deltagere kører til "Det lange 
 Græs" i Alsø, hvor de leger og bliver 
 forfrisket. 
JUNI: 
1. SANDAGER SURFKLUB - nu 35 med
 lemmer - lægger ud med træning og  
 instruktion. 
5. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGNs traditionelle GRUND-
 LOVSFEST i den gamle præstegårds
 have er aflyst på grund af indtrufne om
 stændigheder. 
8. KRUMSØ RENSNINGSANLÆG er 
 kommet i amtets søgelys. Man påstår, 
 kommunen leder for meget skidt ud, og 
 truer med politianmeldelse. 
8. Et skriftligt spørgsmål til byrådet om 
 dets hensigter med KRUMSØSKOLEN 
 finder ikke noget konkret svar under  
 rådets møde. 
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8. GODSTED menighedsråd annoncerer 
 efter en ny KIRKESANGER. 35 tjene-
 ster årligt. Tiltrædelse snarest. 
9. Eleverne har en herlig dag på KRUM-
 SØSKOLEN: de leger olympiade med 
 skægge konkurrencer, præmier og fri kl. 
 12. 
11. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder sit årlige loppemarked. 
13. Kommunen har indsamling af OLIE- og 
 METALAFFALD, blandt andet i God-
 sted, Øster og Vester Ulslev. 
17. FORENINGEN TIL ETABLERING AF 
 SPORTSHAL l ØSTER ULSLEV holder 
 diskoteksaften i Vester Ulslev forsam-
 lingshus. 
20. De tre sognes FAMILIEBRUGERE hol-
 der mark- og havemøde hos Sista Lar-
 sen og Kurt Krøll Christensen, Krønge. 
23. Der holdes to SANKT HANS-FESTER i 
 sognene: i Handermelle (Bylauget) og 
 på Præstemosen. 
25. Tre SANDAGER-SURFERE, Mogens 
 Jørgensen (43), Jens Chr. Frandsen 
 (19) og Kim Lærkesen (18) har surfet 
 hele Lolland rundt på tre dage. Ca.400 
 km på brædderne, godt 10 timer pr. dag. 
25. På en 12 tdr. land stor ejendom i Præ-
 stevænget har entreprenør Henrik Hertz 
 fået tilladelse til at anlægge en 3.000 
 kvadratmeter stor dam, der skal trække 
 viIdænder til. 
27. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT
 FORENING holder hundetræningsaf-
 slutning. 25 hunde var tilmeldt. 
27. FORENINGEN TIL ETABLERING AF 
 EN SPORTSHAL l LOKALCENTRET 
 ØSTER ULSLEV holder generalfor-
 samling i forsamlingshuset. Den er stif-
 tet i 1987 og har Kurt Johansen som 
 formand. Genvalg af hele bestyrelsen. 
28. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder cykletur til Stubberup 
 med madkurve. Kaffe hos Fanny Henrik
 sen på Herritslev Skovgård. 
JULI: 
1. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 har fået en vært, Manfred Hintze. Han 
 præsenterer sig ved en reception i dag. 
1. Engang var det købmand Adolf Jørgen-
 sens butik, siden blev det "Bøffen", ung-
 dommens samlingssted, og i dag åbner 

 ejendommen på hjørnet af Holebyvej og 
 Korsvej som "GRILLEN". 
1.-2. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB sommer
 fest med bl.a. modeshow den 1. og ga-
 de/vej-fodboldkampe, aftenspisning i telt 
 og revy lørdag den 2.  
2. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder gadefest ved 
 boldbanen med omkring 100 madkurv-
 medbringende deltagere. (Man havde 
 ventet omkring 50, så visse fik travlt 
 med at skaffe borde m.m.) Sang, pjank 
 og leg gør aftenen succesrig. 
9.-10. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder fugleskydninger ved Høvænge 
 havn. 
11. Pokalskydning af 60 skytter i grusgraven 
 Tjørnehøj, arrangeret af VESTER ULS-
 LEV OG OMEGNS JAGTFORENING. 
 Sommerens skydninger er dermed slut. 
13. Det annonceres, at VESTER ULSLEV 
 KIRKE skal undergå indre reparationer, 
 hvorfor gudstjenesten er aflyst indtil vi
 dere. (Svamp i kirkegulvet). 
22 PENSIONISTFORENINGEN for de tre 
 sogne har holdt generalforsamling. For
 manden, Henry Paustian, oplyser, at der 
 er 129 medlemmer (stigning på 6). 
30. For penge fra moderforeningen har   
 VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 moderniseret deres skydebaneanlæg, 
 der i dag indvies på festlig vis. 
31. SANDAGER CUP er Surfklubbens ar-
 rangement, der afvikles med 25 deltage-
 re. Først skippermøde, så konkurrencer. 
AUGUST: 
1. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING afholder tur til Krenkerup 
 gods. 
7. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder - sammen med 
 SANDAGER BÅDELAUG - den snart 
 berømte og stadig stærkt søgte sejltur. 
 Denne gang til Lindholm. Vandet var 
 ikke de eneste våde varer, deltagerne 
 oplevede. 
8. Skoleåret begynder i KRUMSØSKO-
 LEN. 
8 VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 er der i sommer stjålet nogle flasker 
 brændevin. Skabet var ikke låst. 
10. Der frigives 300.000 til forberedelse af 
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 en BØRNEINSTITUTION i Store Kir-
 kestræde. En enkelt, Jens Højgaard, 
 protesterer. 
12. RIKKE BISCHOFF, nu Godsted, udstil-
 ler billeder på KRUMSØSKOLEN. 
14. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder på 
 stadion sit årlige LOPPEMARKED med 
 godt vejr og fint besøg. I tilslutning: keg-
 lespil. Formodet overskud: 18.000 kr. 
15. VESTER ULSLEV BADMINTONKLUB 
 begynder træning i Kettingehallen. 
15. Grej for 16.000 kr., blandt andet en 
 kompressor, er STJÅLET fra snedker
 værkstedet, Karlebyvej 4. 
24. ØSTER ULSLEV FROSTBOX holder 
 ekstraordinær generalforsamling med 
 boksens lukning som emne. 
27. I byrådets budgetplaner indgår en re-
 duktion af KRUMSØSKOLENs klasser 
 til tre og nedlæggelse af inspektørstillin-
 gen. Det budgetterede milliontilskud til 
 en kommende Øster Ulslev-hal er totalt 
 fjernet. 
27. Der holdes hønsedag - eller ÅBENT 
 HØNSEHUS - hos Orla Christensen, 
 Bregnebølvej 4. Arrangør: Dansk Fjer-
 kræavlerforenings Maribo-kreds. 
30. Øster Ulslev-forældre er vrede over, at 
 byrådet vil sløjfe elevernes BUSKORT-
 BETALING. 
SEPTEMBER: 
1. Manfred Hintze, vært i VESTER ULS-
 LEV FORSAMLINGSHUS, forlader job-
 bet efter at have erklæret sig skuffet 
 over arbejdsresultatet. 
7. STORE KIRKESTRÆDE er optaget af 
 Nysted byråd som kommunevej. Årsag: 
 den kommende børnehave på adres-
 sen. 
7. Folk fra KOMMUNENS VESTLIGE 
 SOGNE er kritisk aktive i spørgetiden 
 før byrådsmødet. Man føler, at kommu-
 nens vestlige del ifølge byrådet er slettet 
 af landkortet. 
8. ØSTER ULSLEV, Nysted og Frejlev 
 HUSHOLDNINGSFORENINGER ,har 
 heldagsudflugt til to virksomheder i Vor-
 dingborg og Ringsted. 
8. Vandværksvand og andre væsker bliver 
 serveret til biksemaden, da ØSTER   
 ULSLEV VANDVÆRK fejrer sit 50-
 årsjubilæum i forsamlingshuset. 

10. Miljøstyrelsen har bestemt, at Krumsø-
 området ikke igen skal betale tilslut
 ningsafgift til kommunens KLOAKE-
 RING. 
14. Uelskværdig annonce: HUNDE, der 
 træffes på S.M., bliver skudt. 
15. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 har holdt afslutning på sin 50 m bane.  
19. ØSTER ULSLEV FROSTBOX holder 
 ekstraordinær generaIforsamling med 
 boksens salg på dagsorden. 
24. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 har i en serie skydninger vundet Chr. 
 Ploug-pokalen til ejendom. 
28. Ekstraordinær genera l forsamling i   
 VESTER ULSLEV BRUGSFORENING i 
 anledning af, at uddeleren, Carsten 
 Hansen, har sagt sin stilling op pr. 1.11. 
OKTOBER: 
1. Byrådet har uden debat vedtaget, at 
 KRUMSØSKOLENs børnehaveklasse, 
 første og anden klasse overføres til Bry
 debjergskolen pr. 1. august 1989, samti-
 dig med at skoleinspektørstillingen ned-
 lægges. 
2. VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 slutter udendørs-sæsonen på den nye 
 50 meter-bane. 
3.  LOF, Nysted, arrangerer i den kommen-
 de sæson legestue for de tre tiI seks-
 årige på KRUMSØSKOLEN. 
6. Kommunen offentliggør regler for, hvor 
 meget alle beboere nu skal betale for at 
 blive af med deres spildevand. Man an-
 fører, at bl.a. Krumsø-området "slipper" 
 for ekstra at betale tilslutningsafgift. (Det 
 har de nemlig allerede gjort forlængst  
 i dyre domme). 
11. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING er med i et arrangement på 
 Nysted skole, hvor moderne køkken-
 hjælpemidler bliver demonstreret. 
12. 53 deltagere i VESTER ULSLEV 
 BRUGSFORENINGS ekstraordinære 
 generalforsamling stemmer om brug
 sens nedlæggelse senest 1.december. 
 46 er for, 3 imod. 4 blanke stemmer. Vi-
 karen for den afgåede uddeler, Carsten 
 Hansen, Conrad Jessen, Guldborg, vil 
 blive indtil 1.12. 
15. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 arrangerer andejagt. 
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16. KRUMSØSKOLEN er med i landsarran-
 gementet "Skolernes Motionsløb". Også 
 forældrene er velkomne. 
21. Efter ordre fra amtet skal kommunen nu 
 foretage nye målinger af udledningerne 
 fra KRUMSØ RENSNINGSANLÆG. Der 
 kræves nyt udstyr til ca. 25.000 kr. 
26. I en charme-annonce til de "kære borge-
 re" bebuder kommunens stadsingeniør 
 store VANDAFLEDNINGSAFGIFTER at 
 betale af Krumsøområdets husejere. 
26. På den anden ekstraordinære general
 forsamling i VESTER ULSLEV BRUGS-
 FORENING møder 51 af de 130 med-
 lemmer. 40 stemmer for nedlæggelse, 8 
 imod, mens 3 stemmer er blanke. Besty-
 relsen opløses og afløses af et likvida-
 tionsudvaIg: Dorthe Lanter, Leo Peter-
 sen og Birthe Pedersen, bistået af FDB-
 konsulenten Jan Kaas. Der skal rejses 
 retskrav over for uddeleren Carsten 
 Hansen i anledning af et konstateret  
 lagersvind, værdi 114.000 kr. 
26. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING er på besøg på Nysted apo-
 tek. 
30. Ungdomsafslutning med præmier og 
 pokaler i ØSTER ULSLEV BOLDKLUB. 
NOVEMBER: 
2. Byrådet må erkende, at dets beslutning 
 på mødet 28.9. (se her: 1.10.) om pla-
 nen for KRUMSØSKOLENs nedtrapning 
 er i strid med skolestyrelsesloven og må 
 annulleres. Nu er et nyt forslag på vej. 
2. Kommunen holder i ØSTER ULSLEV 
 PLEJEHJEM hyggearrangement for 
 pensionister i de tre sogne. 
4. Øster Ulslev kirke ses på årets JULE-
 MÆRKE fra de lokale plejehjem. Opla-
 get, 1.000 ark, synes at blive udsolgt. 
 Kunstner: Poul E. Rasmussen. 
8. Der bliver ingen MENIGHEDSRÅDS-
 VALG i de tre sogne i dag: hvert sogn 
 møder med kun een liste. I Øster Ulslev 
 afløses Else Juul Jørgensen og Hans 
 Erik Nielsen af Helle Bækkel og Bent 
 Petersen. I Godsted kommer Bent Bring 
 ind i stedet for Peter Jakobsen (der var 
 formand). Listen for Vester Ulslev lyder: 
 Ole Bent Rasmussen, Anna Jensen, 
 Carl Nielsen, Elin Friis, Lilli Pedersen og 
 Lis Olsen. 

9. Byrådets nye beslutning med hensyn til 
 KRUMSØSKOLEN går ud på flytning af 
 3.-, 4.- og 5.-klasserne fra skoleåret 
 1989. Inspektøren fyres, og administrati-
 onen flyttes til Brydebjerg. Endemål: 
 skolen til salg pr. 1.7.1990 (for to millio-
 ner kr.). 
13. Toreby og VESTER ULSLEV JAGT-
 FORENINGer afholder klapjagt "på lol-
 landsk gods". 
14. På Nysted skole stiftes LOKALHISTO-
 RISK FORENING FOR NYSTED KOM-
 MUNE ved et møde med ca. 40 deltage
 re, hvoraf straks 33 meldte sig ind. For-
 mål: at. støtte kommunens tre lokalarki-
 ver, bl.a. Krumsøarkivet. Bestyrelse: 
 Jørn Ringsing (Øster Ulslev), Inge Sø-
 rensen, Hans Jørgen Hansen, Hans Pe-
 dersen, Lars Peder Rasmussen, Aage 
 Poder og Hans Andersen (Krumsøar-
 kivet). 
19 ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 afslutningsfest med ca. 70 deltagere til 
 spisning og flere til ballet bagefter. Der 
 bliver uddelt pokaler, præmier og 
 "kampnåle", og VENNE-foreningen 
 skænker 15.000 kr. 
19. KRUMSØARKIVETs folk viser før-og-
 nu-fotos fra Øster Ulslev for gamle Øster 
 Ulslev-borgere, hvis mange interessante 
 kommentarer og nye oplysninger bliver 
 registreret. 
22. VESTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 lukker efter at have eksisteret i 101 år. 
 Bygningerne er til salg. 
24. Ruth Augustinussen og Peter Jacobsen, 
 Sløsse, fortæller om vildt-retter og jagt i 
 HUSHOLDNINGSFORENINGERNE 
 FOR ØSTER ULSLEV, Frejlev og Ny-
 sted (Krumsøskolen). 
28. Erling Juul Andreasen, Vester Ulslev, 2. 
 viceborgmester, agter ikke at stille op til 
 næste kommunalvalg. Han har tidligere 
 været borgmester og viceborgmester. 
29. Anni Hansen, Palle Lærke Hansen og 
 Leif Weber tager de første spadestik til 
 byggeriet børnehaven BIRKEHUSET, 
 Øster Ulslev. Beregnet pris: 3,2 millioner 
 plus for ca. en kvart million inventar. 
29 I en storm bliver "D.G. Monrads træ" i 
 VESTER ULSLEV GAMLE PRÆSTE-
 GÅRDSHAVE offer. Det formodentlig 
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 141 år gamle tulipantræ (liriodendron 
 tulipifera) havde været dødt i et par år. 
30. VESTER ULSLEV VANDVÆRK har 
 Indkøbt vandmålere, siger en annonce. 
 Interesserede andelshavere kan leje 
 dem. 
DECEMBER: 
1. Ny formand for VESTER ULSLEV ME-
 NIGHEDSRÅD er Ole Bent Rasmussen. 
 Næstformand Carl Nielsen, kasserer 
 Elin Friis og kirkeværge Anna Jensen. 
3. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN hygger om pensioni-
 sterne med kaffe, sang og underhold-
 ning i forsamlingshuset.  Bendt Thoft- 
 Nielsen læste H.C. Andersen. Carl Niel-
 sen spiller harmonika. 
3. Fra 9 til 12.30 holder KRUMSØSKOLEN 
 "Åbent julehus" med elevmødepligt og 
 forældre som gæster. 
7. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK medde-
 ler, at andelshavere for 50 kr. om året 
 kan leje en vandmåler med henblik på 
 vandafledningsafgiften. 
10. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder i samarbejde 
 med Hanne Holm, Falster, U-LANDS-
 MARKED i den gamle præstegård. Stort 
 rykind og omsætning af rekordstørrelse 
 (4.500 kr.). 
10. ADVENTSFEST for sognenes pensioni-
 ster i Vester Ulslev forsamlingshus ar-
 rangeret af Socialdemokratiet og Pensi-
 onistforeningen. Luciaoptog, konkurren-
 cer og anden underholdning. 
10. Der er julebasar og åbent hus på 
 ØSTER ULSLEV PLEJEHJEM. Omsæt-
 ning ca. 2.000 kr. 
12. ØSTER ULSLEV OG OMEGNS HUS-
 HOLDNINGSFORENING holder julede-
 monstration. 
14. GODSTED MENIGHEDSRÅD har kon-
 stitueret sig med Kirsten Wagtberg som 
 formand, Bent Bring som næstformand, 
 Jørgen Jensen som kirkeværge og Ben-
 te Brigsted som kasserer. 
22. Juleafslutning på KRUMSØSKOLEN. 
 Der er juletræ, og 1. klasse har arrange-
 ret nisseoptog. 

Årsberetning  
for 1988 
 
Årsmødet fandt sted på Krumsøskolen den 7. 
april 1988. Omkring 60 gæster hørte Henry 
Paustian berette om tildragelser under hans lan-
ge gerning som vejmand, først i den gamle Øster 
Ulslev-Godsted kommune og senere i Nysted 
storkommune. i forbindelse med årsmødet var 
der arrangeret tre udstillinger, henholdsvis papi-
rer og især fotos indleveret til arkivet i 1986, af 
store fotos (hvem er det? - billeder) og af udskift-
nings- og andre kort i forbindelse med stavns-
bånds-jubilæet. 
 
Der har i året 1988 været omkring 70 indleverin-
ger, som en lille arbejdsgruppe arbejder med 
registreringen af. Arkivlederen har et par steder 
holdt foredrag af lokalhistorisk indhold. 
 
Der er i november 1988 oprettet en lokalhistorisk 
forening for Nysted kommune, hvis formål blandt 
andet er at støtte arkiverne i kommunen. Krum-
søarkivets leder er af arkivstyrelsen udpeget til 
medlem af foreningens bestyrelse. 
 
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver 
(SLA) har nu fastsat obligatoriske krav til med-
lemsarkivernes vedtægter. Styrelsen har derfor 
ændret Krumsøarkivets vedtægter, så de opfyl-
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der disse krav, og i januar 1989 indsendt dem til 
byrådets godkendelse. Svar foreligger endnu 
ikke. 
 
Ved fremstillingen af nærværende årsskrift har 
man endnu engang ændret skriftens størrelse og 
tydelighed, således at årsskrift 1989 typografisk 
forhåbentlig er blevet lettere læseligt end de tidli-
gere årgange. 
 
Arkivstyrelsen, der består af Hans Andersen, 
Bendix Bech-Thostrup, Claus Hoffmann, Lis Ol-
sen, Jørn Ringsing og Lars Topsøe-Jensen, be-
nytter lejligheden til at takke byrådet, undervis-
nings- og kulturudvalget og andre bidragydere 
og interesserede for hjælp og støtte i det forløb-
ne år. 



169 

 

Fra stormfloden 
i 1972 
Hans Lærke Lærkesen 
 
 

Denne øjenvidneskildring af stormflodens 
virkninger i Sandager og Handermelle har 
såvidt vides aldrig før været offentliggjort. 
Den er nedskrevet i 1936 og findes i 
Dansk Folkemindesamling, hvorfra den er 
lånt. Hans Lærke Lærkesen blev født den 
16. juni 1863 på gården i Vester Ulslev, nu 
Dødmosevej 8. Han var således 9 år gam-
mel og gik i Strandby skole i november 
1872, da stormfloden kom. H.L. Lærkesen 
fik sin gerning som lærer på Bornholm. 
Efter sin pensionering boede han hos en 
datter i Vangede ved København, hvor 
han døde i 1954. 

 
Stormflodsmorgenen 13. november var vor tje-
nestedreng Kristian og jeg på vej til skolen. I vort 
hjem anede vi endnu intet om den forfærdelige 
oversvømmelse, der dog allerede stod højt i vore 
nærmeste nabobyer Handermelle og Sandager 
og hele Sydvestlolland. Første varsel fik Kristian 
og jeg, da vi stred os frem ad skolevejen, og vi 
mødte en husmandskone fra Sandager, som 
jamrende spurgte os, om min far var hjemme, for 
stranden stod højt i deres og naboernes huse. 
 
Småfolk i omegnen var vant til at gå til far og 
mor om hjælp og råd, når det kneb med et eller 
andet. 
 
Far var snarrådig, måske opøvet deri under del-
tagelsen i krigen 1864, og fandt ofte på råd i en 
snæver vending. Han var sognerådets formand i 
en årrække, det gav ham kendskab til beboernes 
kår, og vel også en stilling, der satte ham i stand 
til i nogen måde at yde hjælp; og hjertelag havde 
de begge, far og mor. 
 
Da min bror, der efter at have overtaget gården 
var bleven indvalgt i sognerådet, spurgte far til 
råds i udarbejdelse af skrivelser til myndigheder, 
fik han til svar: "Du skal først og fremmest tænke 

på, hvordan du bedst kan være til støtte for fat-
tigfolk i sognet, alt det andet går af sig selv; er 
en skrivelse ikke tilfredsstillende, kommer den 
tilbage med anvisning på, hvad der mangler". 
 
Fars og mors hjælpsomhed blev da også stærkt 
fremhævet i sognepræstens tale ved deres jor-
defærd. 
 
Kristian og jeg kæmpede os videre i den forfær-
delige nordøstenstorm, sne og regn piskede os i 
ansigtet, så vi af og til måtte stride os frem bag-
læns for at få vejret, indtil vi nåede vejsvinget og 
gik mod syd. 
 
Da vi nåede skolen, så vi, det føg med hvide 
flager hen over skolelodden. Jeg troede, det var 
sne, men blev snart klar over, at det var skum-
mende bølger. De nærmede sig skolen mere og 
mere opad formiddagen, og ved middagstid 
trængte højvandet ind i skolehaven, og vi fik fri 
fra skolen. Der var heller kun få børn mødt, da 
de fleste børn fra begge Strandbyerne allerede 
fra morgenen var afskåret fra at slippe fra hjem-
met. Op ad formiddagen havde mange af bebo-
erne måttet ty op på loftet. 
 
Da vi kom hjem fra skolen, var hele gårdsplad-
sen fuld af brølende køer. Det var kvæget fra 
den oversvømmede herregård Strognæs. Røgte-
ren for rundt og holdt en højrøstet justits mellem 
de arme forfrosne køer, indtil far og vore karle fik 
rømmet plads til dem i loer og andre rum, hvor 
som helst det lod sig gøre, og hvor dyrene blev 
stuvet sammen uden bindsel, og det kneb for 
dem at forliges med hinanden, og den højt kom-
manderende herregårdsrøgter for rundt imellem 
dem. 
 
Uden for gården stod nogle mægtige piletræer 
langs vejen og vandingen. Et af disse knækkede 
for stormen og lagde sig tværs over vejen. Far 
og karlen måtte ud og save og hugge det i styk-
ker, så det kunne fjernes, og vejen atter befær-
des. 
 
Lollands (og Falsters) veje var den gang overalt 
indhegnede med grøfter og volde med stynede 
pile og risgærder fra pilene, så det ikke let lod 
sig gøre at vige ud af vejen for ridende og køren-
de; man brød nødig gærdet ned, og kun i sne-
vintre skred man om end nødigt til en sådan for-
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holdsregel, når snedriverne samlede i den kas-
se, indhegningerne dannede, undertiden vokse-
de op i højde med pilekronerne, og snekasterne 
måtte lave hylder i sneskrænterne langs køreba-
nen for at kunne få denne ryddet. 
 
Yderligst i Handermelle og temmelig fjernt fra 
naboer lå Lanter-gården. Da havet henad aften 
endnu holdt sig i samme højde som ved middag, 
og det var nået ind over vor nabos marker og 
kun et par hundrede meter fra vor gård, begynd-
te man at nære stor ængstelse for beboerne der 
ude. 
 
Flere af vore naboer var kommen og drøftede 
sammen med far og karlene muligheden for at 
tømre en flåde og komme Lanterens til hjælp; 
men det blev opgivet som alt for farligt i det uroli-
ge hav, skønt stormen dog var aftaget noget i 
styrke henad aften. 
 
Da man et par dage senere fik forbindelse med 
gården, viste det sig, hvad også nok far havde 
været klar over, at Lantergården lå højere end 
mange, som lå fjernere fra kysten. Men vandet 
havde dog stået en alen højt i stuerne, skønt 
stuehuset var forsynet med en temmelig høj for-
mur, hvilket ellers ikke hørte til bygningsskik der 
på egnen, og folkene havde måttet ty op på 
bænke og borde, ja, manden havde taget alko-
vesengen i brug, den havde sin plads i samme 
stue. Han, Kristen Lanter hed han, fortalte siden 
muntert om, hvordan gryder og kar var kommen 
sejlende fra køkkenet gennem den åbne dør ind 
til dem i stuen. "Vi behøvede ingen opvartning", 
sagde Lanter vittigt, "gryden kom selv sejlende 
med maden ind til os i Lanterhavet". Det navn 
blev senere overført til havet ud for kysten der. 
Lanter havde vistnok bare ment havet i stuen. 
 
Vandet svandt mærkværdig hurtigt ad vandløbe-
ne og de to små åer, som munder ud, den ene 
gennem Handermelle, den anden gennem San-
dager. Men hist og her på de oversvømmede 
enge og marker lå husgeråd spredt omkring. 
Efter nogle dages forløb kunne børnene fra 
Strandbyerne atter møde i skolen, og det kan 
nok være, de hver især havde mangt og meget 
at berette fra de frygtelige dage. 
 
En af de lavest liggende gårde i Handermelle, 
Surgården, havde været under vand næsten til 

tagskægget. Herfra var ved den tid tre skolesø-
gende søskende, to brødre og en søster. 
I brødrenes kammer havde den store gammel-
tølstønde sin plads. Brødrene, som sov i samme 
seng, vågnede i den tidlige natmørke morgen 
ved at høre en underlig skyllen i kammeret, og 
den ældste, Jens Jacob, sagde til den yngste, 
som lå yderst: "Spring op, Hans Jørgen, og stik 
din finger i tappen, svikken*)  er gået af den store 
tønde!" 
 
Hans Jørgen sprang op og - stod i det kolde 
vand til knæerne. Gysende hoppede han op i 
sengen igen. 
 
Hen på formiddagen måtte faderen, Jens Sur, 
bære sin kone og sine børn, en for en, hen til en 
nabogård, der var lidt højere beliggende. Det har 
været et drøjt stykke arbejde i stormen og det 
brusende hav at vade i vand til over skrævet de 
cirka 300 m mellem gårdene med tung byrde; og 
med sin kone på ryggen trådte han da også fejl 
af broen ud til vejen med den ene fod og havde 
nær gået i grøften. "De kunne let være druknet", 
sagde Hans Jørgen, da han fortalte det. 
 
Husdyrene havde de først måttet bjerge på for-
skellig måde. Men vandet var jo bleven ved at 
stige til over middag, og mange steder var væg-
gene skyllet ned, navnlig under løsholterne, sær-
lig lerklinede vægge, hvoraf der på den tid endnu 
fandtes mange i stald- og ladehuse. 
 
Der druknede da også ikke så få dyr, især svin, 
som det havde været vanskeligt at bjærge. Det 
skal have været et ynkeligt syn at se disse søge 
op mod væggen med forbenene og skrigende 
holde trynen over vande det længst mulige, indtil 
skrigene hørte op, og de døde dyr flød på van-
det. Derimod gik intet menneskeliv tabt der i sog-
net. 
 
Af sæden i hæs og lader var de nederste lag 
ganske ødelagt, og selv de lag, som ikke havde 
været under vand, var spiret og brændt sammen 
af fugtighed. 
 
Hen på vinteren blev sådan sæd fra vandlidte 
gårde kørt op for at blive tærsket på vor maski-

*) spids pind, der lukker for den i en tøndes spunshul an-
bragte tap (Ordbog over det danske sprog). 
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ne, om kærnen så kunne males til kreaturfoder. 
Men de sammenbrændte neg var det vanskeligt 
at få revet itu, så de kunne gå igennem maski-
nen, og tilsidst blev da også denne sprængt i 
stykker.  
 
Ja, svikken var rigtignok gået af tappen i den 
store tønde! 
 

Denne levende beretning slutter den gam-
le lærer med følgende personlige betragt-
ninger, som måske kunne være relevante 
i 1936, men som i dag, hvor man over 
hele landet må lægge marginaljorder brak, 
næppe vil finde genklang, hverken hos 
landmænd eller andre: 

 
... ja, svikken var rigtignok gået af tappen i den 
store tønde, og hvad værre er: den er ikke blevet 
sat i endnu. Den her omtalt kyststrækning har 
fremdeles kun det af de tilgrænsende lodsejere 
opførte lave dige, der mange gange før den sto-
re stormflod og mange gange siden har vist sig 
at være ganske utilstrækkeligt til at skærme lan-
det mod oversvømmelser ved lejligheder, hvor 
højvande er lidt ud over det almindelige. 
 
Da den store dæmning blev opført efter stormflo-
den, og Rødby fjord foruden flere mindre ind-
skæringer blev inddæmmede og siden tørlagt, 
og kysten rettet ud, blev den ført op over næsset 
ud for Strognæs og langs med Kjeldskovs og 
Gammelkobbels skovbryn og med en sluse over 
Handermelle å. 
 
Den kunne - og burde - om end med noget stør-
re bekostning være ført ud over Strognæs næs-
set og videre over Hyldeholm, Tjørneholm, Kal-
veholm over til odden ved Høvængeskovens 
sydvestlige hjørne. Udgifterne til udløberen op i 
landet ville i så fald være sparet og kunne have 
dækket en del af omkostningerne. Derved ville 
ikke alene strandjorderne været beskyttet mod 
højvande, men der ville tillige været inddæmmet 
et areal på tusinder hektarer, der ligesåvel som 
Rødby fjord kunne tørlægges. 
 
Det kunne - og burde - gøres endnu! 

Krumsøkrøni-
ken om 1989 
Bendix Bech-Thostrup 
 
JANUAR: 
7.-9. På omkring, 22 timer i weekenden bliver 
 der i 152 kampe scoret 867 mål. Det 
 sker ved Øster Ulslev Boldklubs fod-
 boldstævne, Øbo Cup, i Kettingehallen. 
 60 hold deltager. 
9. Husholdningsforeningerne for Nysted, 
 Frejlev og Øster Ulslev holder møde i 
 Kettinge forsamlingshus, hvor læge 
 Jens Kristensen fortæller om akupunk-
 tur. 
17. På Krumsøskolen holder Øster Ulslev 
 og Omegns Husholdningsforening de-
 monstration ved husholdningskonsulent 
 Kirsten Goos. Tema: Grønt, groft og 
 lækkert - med andre ord: sund mad. 
10. På Øster Ulslev Plejehjem er der hygge-
 eftermiddag for pensionister i Øster Uls-
 lev-, Vester Ulslev- og Godstedområ-
 det. 
23. Hos Asta Henriksen, Sakskøbingvej 48, 
 holder Øster Ulslev Husholdningsfor-
 ening hyggeeftermiddag. 
24. Generalforsamling i Øster Ulslev Bold-
 klub med ca. 35 deltagere. Regnskabet 
 balancerer med 300.828 kr., og drifts-
 overskuddet er på lige over 2.000 kr., ef-
 ter at 12.000 kr. er henlagt til dispositi-
 onsfonden. I bestyrelsen erstattes Jim 
 Nielsen af Jan Madsen, og som formand 
 for spilleudvalget vælges Bøje Kristen-
 sen i stedet for Bjarne Nielsen, der har 
 beklædt posten i 14 år. Man drøfter ind-
 gående en udvidelse af klubbens vir-
 keområde. Bestyrelsen får lov at optage 
 lån på 36.000 kr. til nyt lysanlæg og til 
 køkken i klubhuset. - I støtteforeningen 
 Øster Ulslev Boldklubs Venner forlader 
 Roald Larsen (formanden), Hans Bent 
 Hansen og Bjarne Petersen bestyrelsen, 
 og Eskild Jensen, Brydebjerg, Hans 
 Clausen, Godsted, og Karen Mortensen, 
 Øster Ulslev, nyvælges. Ny formand bli-
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 ver Jørgen Mortensen, Eskild Jensen 
 bliver næstformand og Hans Clausen 
 sekretær. Foreningens omsætning: 
 200.000 kr. Boldklubben har fået 21.000 
 kr., og ungdomsafdelingen gaver for 
 5.000 kr. Ved generalforsamlingen får 
 Boldklubben desuden en gave på 5.000 
 kr. 
25. Generalforsamling i Vester Ulslev Jagt-
 forening i forsamlingshuset. Formanden, 
 Per Kristiansen, Dannemare, Freddy 
 Christensen, Sakskøbing, og Svend Aa-
 ge Ebbe, Kettinge, går ud af bestyrel-
 sen. Nyvalgt bliver Søren Lohse, Bryde-
 bjerg, Carsten Rasmussen, Vester Uls-
 lev, og Bjarne Aalborg, Musse. Per Kri-
 stiansen fortsætter i skydeudvalget. Ef-
 ter generalforsamlingen fortæller Jørgen 
 Hansen om jagt på Grønland og om Siri-
 uspatruljens arbejde. 
26. Hos Egon Nielsen, Høvængevej 2, 
 Øster Ulslev, holder Høvænge Pumpe-
 laug generalforsamling. 
25.-28. Generalprøve og premiere i Vester Uls-
 lev forsamlingshus på Vester Ulslev 
 Gymnastikforenings dilettantforestilling 
 "Røre i Andedammen" af Herluf Øhm. 
 Instruktion: Erik Friis. I det værtsløse 
 forsamlingshus overtager Mogens Han-
 sen fra Østofte forsamlingshus forplej-
 ningsopgaverne. Der er ca. 300 tilskue-
 re til premieren. 
29. Øster Ulslev Plejehjem fylder 60 år og 
 holder åbent hus to dage før, den 27. 
 Plejehjemmet er normeret til 17 beboere 
 og blev moderniseret og udvidet for en 
 halv snes år siden. 
FEBRUAR: 
1. For pensionister i de tre sogne er der 
 hyggeeftermiddag på Øster Ulslev 
 Plejehjem. Organisator: kommunen. 
2. Øster Ulslev Husholdningsforening har 
 inviteret jæger Hans Jacobsen, 
 dronningens adjudant, til at holde fore-
 drag om hverdagen i kongehuset. 
 Sted: Øster Ulslev forsamlingshus. 
4. Vester Ulslev Jagtforening holder med 
 22 jægere rævejagt på Vestermose. 
4. I en annoncre søger den selvejende in-
 stitution "Birkehuset" leder og stedfor-
 træder. Tiltrædelse henholdsvis 1.4. og 
 1.5. Institutionen ventes normeret til ca. 

 40 børn i alderen 2 - ca. 10 år. 
4. Bestyrelsen for Vester Ulslev Jagtfor-
 ening har konstitueret sig med Bjarne 
 Nielsen, Øster Ulslev, som ny formand, 
 Carsten Rasmussen, Vester Ulslev, som 
 næstformand og Erling Hansen, Herrits-
 lev, som kasserer. 
4. Øster Ulslev boldforening starter trænin-
 gen for seniorer. 
7. Hos Poul Andersen, Næsvej 2, Sløsse, 
 holder Øster Ulslev og Vester Ulslev  Fa-
 miliebruger- og Husholdningsudvalg ge-
 neralforsamling. Regnskabet balancerer 
 med 1.800 kr. Kassebeholdning:219 kr., 
 bankbeholdning: 2.231 kr. Alle valg er 
 genvalg. Husholdningsafdelingen har sit 
 eget regnskab. 
8. Tilstedeværelsen af asbest er konstate-
 ret i en køkkenelevator på Øster Ulslev 
 plejehjem. Kommunens socialudvalg 
 gør straks anstalter til at fjerne det farli-
 ge skidt. Pris: ca. 4.000 kr. 
9. Rejsegilde på den nye selvejende dag
 institution "Birkehuset" på Store Kirke
 stræde 5 i Øster Ulslev. 
10. Nysted byråd konstituerer skoleinspek-
 tør Ib Henriksen, Krumsøskolen, som 
 skoledirektør efter Joh. Olesen for perio-
 den 1.4. - 1.7. 
11. Øster Ulslev Boldklub er med i den årli-
 ge turnering i indendørsfodbold, Pondus 
 Cup, der sponsoreres af Den danske 
 Banks Nysted-filial. Det sker for 15. 
 gang, og i år dyster de 48 hold i Kettin-
 gehallen. 
11. Krumsøskolen holder åbent hus, hvor 
 forældre og andre interesserede kan 
 følge skoletimerne. 
13. Generalforsamling i I/S Vester Ulslev 
 forsamlingshus. Regnskabet - balance 
 ca. 99.000 kr. - viser et overskud på 
 4.698 kr. Trods manglende vært har en 
 lang række arrangementer kunnet afvik-
 les, blandt andet med bestyrelsesmed-
 lemmers ulønnede hjælp. Bestyrelsen 
 genvælges. Ca. 30 af selskabets 64 
 medlemmer deltager. Man vil gerne 
 være flere, og man vil gerne have 
 kommunal støtte. 
15. Hos bagermester Bent Nielsen holder 
 Vester Ulslev og Omegns vandværk ge-
 neralforsamling. Man vedtager at forhø-
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 je afgifterne med 30 procent. Man har 
 192 andelshavere, en stigning på to. Al
 le valg genvalg. 
21. Godsted vandværk holder generalfor-
 samling i Øster Ulslev forsamlingshus. 
 En ny boring til 288.000 kr. giver mere 
 end rigeligt vand til de 93 andelshavere. 
 60 procent af pengene er selvfinancie-
 ring. Kubikmeterprisen hæves 25 øre til 
 2,75 kr. + moms. I bestyrelsen afløser 
 Gunner Persson Arne Christoffersen. 
22. Hyggeeftermiddag for pensionister i de 
 tre sogne på Øster Ulslev plejehjem. 
22. Øster Ulslev Boldklub inviterer til gratis 
 træning i bordtennis i hele marts måned 
 - antagelig for at hverve nye medlem-
 mer. 
18. Generalforsamling i Vester Ulslev Gym-
 nastikforening. Alle valg genvalg. Ingen 
 aktiviteter ud over dilettantforestillingen. 
28. Organisationen "Unge mod Apartheid" 
 samler 40 unge mennesker på Krum-
 søskolen, hvor de weekenden igennem 
 deltager i et kursus. En lokalafdeling op
 rettes. 
28. Krumsøskolens Forældreforening holder 
 generalforsamling. 
MARTS: 
2. Med et stort program og 100 tilhørere 
 holder Krumsøarkivet sit årsmøde på 
 Krumsøskolen. Foruden formanden, 
 Lars Topsøe-Jensens beretning hører 
 man Aage Rye Rasmussen, Hunseby, 
 fortælle om jagtbetjenten og hans liv i 
 skoven, og Jørn Ringsing opruller en 
 gammel sag om jagtret. Hans Andersen 
 introducerer arkivets årsskrift 1989, og 
 til sidst ser man en stor udstilling af to
 pografiske og personalhistoriske før-og-
 nu-billeder i arkivets lokaler. 
4.-5. En tom ejendom på Skovfogedvej bliver 
 raseret af hærværksfolk. 
6. I/S Øster Ulslev Forsamlingshus holder 
 generalforsamling. Der har været 127 
 udlejninger. Regnskabsbalance: 
 623.925 kr. Formanden, Ejvind Peter
 sen, nedlægger efter 21 år sit formands
 hverv, men lader sig genvælge til besty-
 relsen. Ny formand Leif Nielsen, ny 
 næstformand Hans Bent Hansen, ny re-
 visor Egon Nielsen. . 
7. Vester Ulslev Skytteforening holder ge-

 neralforsamling i klubhuset. Alle valg er 
 genvalg. Balance: 7.860 kr. Overskud: 
 222 kr. 
7. Året har været godt for Øster Ulslev 
 Brugsforening med et mersalg på 7 
 procent. Samlet omsætning 5.569.000 
 kr. og driftsoverskud på 47.482 kr., 
 dobbelt så meget som i fjor, hedder det 
 ved generalforsamlingen. Alle bliver 
 genvalgt. Suppleanten Judith Nielsen 
 indtrådt i bestyrelsen. Ny suppleant 
 Benny Christensen. 
8. Byrådet godkender Krumsøarkivets nye 
 vedtægter. 
9. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 holder i forsamlingshuset generalfor-
 samling med 26 deltagende (af 85 med-
 lemmer). Der udtrykkes beklagelse over 
 brugsens lukning og mangelen på leder 
 af forsamlingshuset. Desuden er man 
 utilfreds med gadekærets og dets umid-
 delbare omgivelsers tilstand ved det 
 gamle mejeri på Tamrodsvej. Forenin-
 gens regnskab balancerer med 2.777 kr. 
 Driftsoverskud: 759 kr. Kontingent 1990 
 uændret: 25 kr. I årets løb har Svend 
 Aage Christensen og Peter Lanter er-
 stattet Bendix Bech-Thostrup og Bodil 
 Grøndahl i bestyrelsen. Nye supplean-
 ter: Erling Andreasen og Aase Hare. 
 Jette Pedersen, Sakskøbing, viser bag
 efter billeder og udklip fra 25 års dilet-
 tantforestillinger i Vester Ulslev, og 
 Svend Aage Christensen viser lysbille-
 der. 
9. Godsted sogns menighedsråd holder of-
 fentligt budgetmøde hos Bente Brigsted, 
 Næsvej 11. 
13. På Krumsøskolen holder Øster Ulslev 
 og Omegns Husholdningsforening gene-
 ralforsamling. Foreningen har 55 med
 lemmer. Regnskabet slutter med over-
 skud på ca. 1.000 kr. Som bestyrelses-
 suppleant afløser Kirsten Vest Rasmus-
 sen Gail Hansen. Efter mødet fortæller 
 Rita Løkke om en rejse til Sovjetunio-
 nen. 
13. Øster Ulslev Vandværk holder general-
 forsamling i forsamlingshuset med efter-
 følgende orientering om vandmålere. 
14. I Vester Ulslev forsamlingshus oriente-
 rer stadsingeniør H.E. Johnsen om 
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 vandmålere og vandafledningsafgift. 
 Vandværkets arrangement. 
14. Sandager Surfklub (30 medlemmer) hol-
 der generalforsamling på Krumsøsko-
 len. Foruden investeringer i brædder er 
 der 1.500 kr. i overskud. Vivi Bjerre-
 gaard (formand) forlader bestyrelsen, og 
 nyvalgt medlem bliver Ole Markmann. 
 Johnny Kamper afløser Dines Lærkesen 
 som suppleant. Revisorer i stedet for 
 Leif Nielsen og Niels Bjerregaard bliver 
 Vivi Bjerregaard og Dines Lærkesen. 
15. Øster Ulslev Beboerforening holder ge-
 neralforsamling i forsamlingshuset. Efter 
 regnskabet er der en kassebeholdning 
 på 900 kr. Kontingentet uændret 20 kr. 
 for husstande og 10 for enkeltpersoner. 
 I bestyrelsen afløser Conni Czuba og 
 Gitte Hansen Judith Nielsen og Bente 
 Hansen. Forsamlingen beklager Krum-
 søskolens forestående lukning og ud-
 trykker mistillid til muligheden af et nyt 
 skolebyggeri i området. 
15. Kommunal hyggeeftermiddag for de tre 
 sognes pensionister. Holdes på Øster 
 Ulslev plejehjem. 
17. Børnehaveleder Nina B. Pedersen er 
 udnævnt til leder af Øster Ulslev-institu-
 tionen "Birkehuset". 
18.-19. På Vantores skydebane i Klostergården, 
 Nysted vinder Øster Ulslevs seniorskyt-
 ter de østlollandske skytteforeningers 
 femkant-turnering. 84 skytter deltager. 
21. I Øster Ulslev præstegård holder Vester 
 Ulslev menighedsråd budget- og regn-
 skabsmøde. 
29. Generalforsamling i Vester Ulslev Fryse-
 box hos Svend Aage Christensen. 
29. Øster Ulslev menighedsråd holder bud-
 get- og regnskabsmøde i præstegården. 
31. Bestyrelsen for Sandager Surfklub kon-
 stituerer sig med Kim Lærkesen som 
 formand og Ole Markmann som næst-
 formand. 
APRIL: 
3. Jørn Ringsing afløser Torben Juul Jør-
 gensen som formand for Øster Ulslev 
 vandværk. Ny næstformand er Hans 
 Dunk Hansen. 
5. Øster Ulslev Husholdningsforening har 
 besøg af havebrugskonsulent Jørgen 
 Holm på Krumsøskolen. Temaer: køk-

 kenhaven og drivhuset. 
11. Vester Ulslev Badmintonklub holder ge-
 neralforsamling hos Kurt Johansen, Al-
 leen 6. Klubben har nylig holdt afslut-
 ningsfest for sin ungdomsafdeling. 
12. I byrådet får gruppen "Krumsøskolens 
 Venner" tal på besparelserne i forbin-
 delse med den gradvise nedlæggelse af 
 Krumsøskolen. 
19. På en socialdemokratisk generalforsam-
 ling i Nysted giver byrådsmedlem udtryk 
 for, at han hellere ser Krumsøskolen be-
 varet end Brydebjergskolen. I øvrigt me-
 ner han, at en ny diskussion i byrådet 
 må til om skolesagen ud fra den erken-
 delse, at der de første mange år ingen 
 penge er til nyt skolebyggeri i den vestli-
 ge del af kommunen. 
24. På Dines Lærkesens mose i Sandager 
 indleder Vester Ulslev og Omegns 
 Jagtforening kursus i hundedressur. 
27. Øster Ulslev Skytteforening holder ge-
 neralforsamling i Skyttehuset. 
29. Vester Ulslev Skytteforening åbner den 
 udendørs sæson med åbent hus i det 
 udvidede og forbedrede skytteanlæg. 
MAJ: 
1. Vester Ulslev og Omegns Jagtforening 
 holder indskydning af jagtrifler på Musse 
 skydebane. Der kan også aflægges fri-
 villig riffelprøve. 
5. Kommunens tekniske udvalg godkender 
 forhøjede takster foreslået af Vester Uls-
 lev Vandværk (ca. 30 procent). Derimod 
 afvises anmodning om at kunne tage 
 800 kr. i gebyr for genåbning af afbrudt 
 vandforsyning på grund af restance. 
5. En grundejer på Korsvej vil have en be-
 tydelig lejeforhøjelse for at have kom-
 munens container stående på sin grund. 
 Derfor flyttes den til kommunens egen 
 grund på Elletoften. 
10. Nysteds kommuneplan 1989-2000 er 
 under skarp debat i byrådet, hvor bl.a. 
 Leo Thorsen stadig går ind for bevarelse 
 af Krumsøskolen, fordi den ligger nær-
 mest lokalcentret Øster Ulslev. Andet: 
 man ønsker gradvis omdannelse af ple-
 jehjemmene til ældreboliger. Folk kan 
 protestere, kommentere og/eller bemær-
 ke indtil 1. august. 
10.  Sandager Surfklub holder standerhejs-
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 ning i Sandager havn. 
21. Den årlige cykletur arrangeret af Borger
 foreningen for Vester Ulslev Sogn går 
 blandt andet over Kærstrup og Fuglse til 
 Røgbølle sø. Siden havevandring hos 
 Else og Hans Orla Andersen i Sløsse. 
22. Aftenudflugt til Fuglehaven i Bregninge 
 byder Øster Ulslev og Omegns Hus-
 holdningsforening på. 
30. Børneinstitutionen "Birkehuset" i Øster 
 Ulslev bliver officielt indviet af prinsesse 
 Benedikte, der er protektor for landsor-
 ganisationen Danske Daginstitutioner. 
JUNI: 
5. Grundlovsdag fejres for sjette gang i Ve-
 ster Ulslevs og D.G. Monrads gamle 
 præstegårdshave med en aftenfest. Den 
 - også i år - upolitiske grundlovstale hol-
 des af tidligere oberstløjtnant i flyvevåb-
 net, Fritz U. Bistrup, der fortæller om si-
 ne aktiviteter på Lolland-Falster under 
 krigen i 1940'erne. 
8. Pokalskydning for Vester Ulslev og Om-
 egns Jagtforening på skydebanen Tjør-
 nehøj, Musse. 
16. Anna Maria Christiansen forpagter Ves-
 ter Ulslev forsamlingshus med virkning 
 fra 1. juli. Huset har måttet være uden 
 vært siden eftersommeren 1987 - bort
 set fra en kort periode i 1989. Samtidig 
 starter hendes livsledsager, Arne Han-
 sen, rullende fiskeforretning i landsde-
 len. 
17. Vester Ulslev forsamlingshus afholder 
 sit årlige loppemarked. 
17. Øster Ulslev Skytteforening holder fugle-
 skydning ved Høvænge havn. 
21. Holeby, Øster og Vester Ulslev Familie-
 brugere holder mark- og havemøde hos 
 Annelise og Jørn Ringsing, Døjlergård. 
 Til stede er konsulenterne Erik Skov   
 Nielsen og Hartvig Duus Hansen. 
20. Skoleklasserne på Krumsøskolen ople-
 ver deres sidste egentlige skoledag. I 
 morgen deles de i hold, der skal forbere-
 de en afskedsmiddag. 
27. Indbrud tidligt om morgenen i Øster Uls-
 lev brugs. Tyven fanget straks efter. 
30. Øster Ulslev Boldklub holder stort mode-
 show på sit stadion. Diskotekbal 
 bagefter. 
31. Vester Ulslev og Omegns Vandværk de-

 kreterer havevanding med slange for-
 budt. 
JULI: 
1. Øster Ulslev Boldklub fortsætter sit 
 stævne med gade-fodboldkampe, af
 ten-fællesspisning og revy foruden bal. 
8. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 holder gadefest uden for forsamlingshu-
 set. 60 deltagere. Underholdningen om
 fatter blandt andet tovtrækning, hånd-
 boldkamp og kørsel på Johs. Jørgensen 
 og Sønners to veteranmotorcykler. 
9. Vester Ulslev Jagtforening holder pokal-
 skydning på Tjørnehøjbanen. 
16. Sandager Surfklubs afsluttende konkur-
 rence må udsættes - på grund af vand-
 mangel. 
23. Vester og Øster Ulslev Pensionistfor-
 ening holder generalforsamling på 
 Øster Ulslev plejehjem. Fremtidig har 
 kommunen ikke længere råd til at tage 
 sig økonomisk af de såkaldte "kommu-
 nale hyggeeftermiddage" i hjemmet. Det 
 må man selv klare. Henry Larsen aflø-
 ser Henry Hansen i bestyrelsen. Ny sup-
 pleant: Gurli Brædder. 
23. Sandager Surfklub afvikler sin sidste 
 konkurrencesejlads. 
24. Borgere i Vester Ulslev vil have fartbe-
 grænsning i landsbyen og beder kom-
 munen derom gennem Borgerforenin-
 gen. Politi og teknisk udvalg ude i Ny-
 sted resolverer, at det ikke er nødven-
 digt. 
AUGUST: 
4. 38 spillere fra Øster Ulslev Boldklubs 
 ungdomsafdeling plus seks ledere rej-
 ser til internationalt stævne i Kibæk ved 
 Herning.  
6. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 holder sammen med Sandager Både-
 laug den årlige sejltur, denne gang til 
 Lindholm. Ca. 30 deltagere. 
13. Øster Ulslev Boldklub holder sit årlige 
 loppemarked med et overskud på ca. 
 17.000 kr. - og tyveri af et par værdiful-
 de effekter. Ca. 500 besøger markedet. 
14. Blæseorkestret Krumsø Koncertband 
 indleder sæsonen på Krumsøskolen. 
 Samtidig averterer man efter nye musi-
 kere. 
14. Første skoledag på Krumsøskolen, hvor 
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 nu kun 1.- og 2.-klasserne (37 elever), 
 foruden børnehaveklassen (22 børn) er 
 tilbage. 
19. Fem tønder byg i sække forsvinder fra 
 en mark ved Handermellevej. 
20. Beboerforeningen i Øster Ulslev holder 
 det årlige loppe- og byttemarked på le-
 gepladsen i byen. 
21. Vester Ulslev Badmintonklub begynder 
 træning i Kettingehallen. 
SEPTEMBER: 
3. Sandager Surfklub holder klubmester
 skaber og holder åbent stævne ud for 
 Holten Strand i Vantore. 
9. Også Øster Ulslev Brugs organiserer 
 cykletur for lysthavende. Den foregår i 
 dag. 
15. Under et voldsomt tordenvejr brænder 
 en ejendom på Næsvej ved grænsen 
 mellem Sløsse og Godsted ned til grun-
 den. 
15. Vester Ulslev og Omegns Vandværk fej-
 rer i forsamlingshuset sin 50 års-dag 
 med en reception. 
17. Øster Ulslev Skytteforening holder po-
 kalskydning, den sidste i sommerturne-
 ringen. 
20. Sammen med foreningen Folkeenergi 
 på Sydhavsøerne holder Borgerfore-
 ningen for Vester Ulslev Sogn vindmø-l
 lemøde i forsamlingshuset. 33 deltage
 re. Et udvalg bliver nedsat: Jens Peder 
 Pilemand, Døllefjelde, Berit Rasmussen, 
 Øllebølle, Annette Als, Vester Ulslev, Er-
 ling Andreasen, Vester Ulslev og Evald 
 Larsen, Sørup. 
21. Med 90 deltagere holder Sandager Surf
 klub afslutningsfest i Frejlev forsam-
 lingshus. Klubben har 54 aktive med-
 lemmer mod 26 sidste år. Der er udde-
 ling af vandrepokaler. 
23. Øster Ulslev Husholdningsforening står 
 for en heldagsudflugt til Nordtyskland. 
24. Afsluttende skydning og pokaluddeling i 
 Vester Ulslev Skytteforening. 
25. Modeshow i Kettingehallen arrangeret af 
 husholdningsforeningerne for Nysted, 
 Øster Ulslev og Frejlev og af hushold
 ningsudvalget i Øster og Vester Ulslev 
 Husmandsforening. 
 
 

OKTOBER: 
1. Forældreforeningen for børneinstitutio-
 nen "Birkehuset" i Øster Ulslev -ca. 30 
 medlemmer - har udspillet sin rolle og vil 
 omdanne sig til en støtteforening. 
9. Ingelise og Bjarne Petersen fratræder 
 som værter for Øster Ulslev forsamlings-
 hus, som derefter er forpagtet af Hanne 
 Rasmussen fra Slemminge. 
16. Øster Ulslev Boldklub holder sit årlige 
 loppemarked. Samtidig er der keglespil. 
20. Politiet må standse uroligheder på 
 værtshuset "Leonardo" i Øster Ulslev. 
20.-21. Øster Ulslev Boldklub holder afslut
 ningsfest for sine ungdomsafdelinger. 
 SID og Kvindeligt Arbejder Forbund ar-
 rangerer "Politisk cafe" i Øster Ulslev 
 plejehjem, men må i sidste øjeblik på 
 borgmesterens bud flytte det hjem til 
 den socialdemokratiske byrådskandidat 
 Torben Nielsen, der står bag arrange-
 mentet. Erling Andreasen (S.) er enig 
 med borgmesteren om det betimelige i 
 dispositionen. 
NOVEMBER: 
4. Der er atter uro på "Leonardo", og politi-
 et må tage affære. 
6. Inspireret af fjernsynet holder Lokalhi-
 storisk Forening for Nysted Kommune 
 en "Hvad er det?"-aften i Øster Ulslev 
 forsamlingshus. 
9. Hos bilfirmaet 3ohs. Jørgensen og Søn-
 ner i Vester Ulslev bortfører natlige 
 indbrydere et pengeskab - uden penge i 
 - og en varevogn. Begge genfindes 
 hurtigt ved Lungholm. 
9. På Øster Ulslev plejehjem orienterer Bir-
 the Funk og Palle Lærke Hansen om 
 "fremtidens ældrepolitik", andet ord for 
 kommunens nye besparelser på 
 området. Bl.a. skal hjemmet spares om 
 til ældreboliger. 
11. Øster Ulslev Boldklub holder afslutning 
 for seniorafdelingen med spisning og 
 bal. 50 deltagere. Støtteforeningen 
 skænker to gange 10.000 kr. til klub-
 bens aktiviteter. En enkelt mand, Henrik 
 Eriksen, Sløsse, løber med tre af afte-
 nens pokaler. 
16. Den frygtelige sandheds time oprinder 
 for Boye og Kurt Jørgensen i Vester 
 Ulslev, da de opdager, at det egentlige 
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 mål for indbruddet på autoværkstedet 
 forleden gjaldt deres to elskede antikke 
 BSA-motorcykler (som tyvene måske 
 har kigget sig ud ved gadefesten den 8. 
 juli). 
21. Kommunalvalg. For sognenes vedkom-
 mende som sædvanligt i Øster Ulslev 
 forsamlingshus. 
21. Øster Ulslev Husholdningsforening hol-
 der hyggeaften på Krumsøskolen. Ali-
 ce Dunk Hansen demonstrerer fremstil-
 ling af juledekorationer. 
23. Kirsten Goos holder madforedrag for 
 Øster Ulslev Husholdningsforenings
 medlemmer. 
26. Deltagere i LOFs almuemalingskursus 
 holder udstilling på Krumsøskolen. 
30. Den kommende borgmester, Leo Thor-
 sen, udtaler, at Krumsøskolen bør 
 reddes, ikke som folkeskole, men som 
 aktivitetscenter for lokalbefolkningen. 
 Han tilføjer dog, at "planerne endnu ikke 
 ligger helt færdige". 
DECEMBER: 
2. Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn 
 holder hyggelig eftermiddag i forsam-
 lingshuset for pensionisterne. Pastor 
 Mads Harder fortæller med lysbilleder 
 om sine lystsejladser i danske farvande, 
 og tegneren og grafikeren Bendt Thoft 
 Nielsen læser H.C. Andersen-historier. 
9. Øster Ulslev plejehjem holder julebasar. 
9. Med beboerne i Vester Ulslev gamle 
 præstegård som værter holder U-lands-
 fonden af 1962 internationalt u-lands-
 marked. Den lokale borgerforening 
 lægger navn til. 
13. Byrådet giver grønt lys for sine planer 
 om at omdanne plejehjemmene i Kettin-
 ge og Øster Ulslev til såkaldte ældreboli-
 ger for at spare penge I Øster Ulslev 
 skal de stå klar 1. april 1992. 
22. Børnehaveklassen på Krumsøskolen 
 holder juleafslutning. 

Den lokale 
Münchhausen 
endnu et par Laus Rø-historier 
ved Jørgen Prest 
 

I arkivets årsskrift 1987 samlede Ragnhild 
Adamsen og undertegnede i artiklen "Den 
lokale Munchhausen" så mange af Laus 
Røs (Lars Jensens) historier, som vi hav-
de kendskab til. Jeg er imidlertid nu blevet 
opmærksom på, at Dansk Folkeminde-
samling ligger inde med en række Laus 
Rø-historier, som er meddelt af Jørgen 
Prest, der var lærer i Sløsse skole fra 
1894 til 1931. Blandt disse historier er føl-
gende tre, som vi ikke havde kendskab til i 
1987, og som bringes med DF's tilladelse. 

 
Hans Andersen 

 
Første gang jeg så Lars Jensen, fortæller lærer 
Prest, var på Vester Ulslev kirkegård. "Den grav 
der henne var jeg med til at grave", sagde Lars, 
"der var så meget vand i jorden, at da vi kom ud 
fra kirken fra en kort ligtale, da flød kisten lige i 
overkanten af graven og var ved at sejle væk. Vi 
måtte holde den nede med stænger, mens gra-
ven blev kastet til." 
 
Da talen engang faldt på emnet søvngængeri 
fortalte Laus Rø, at han en nat, da han gik i søv-
ne, var gået ud og havde båret tang op på hus-
rygningen i sin bare skjorte, og han havde deref-
ter rønnet 7 fag hus, inden han vågnede. 
 
Selv om Lauses tal ofte var store, kunne en for-
dobling i påkommende tilfælde lynhurtigt klares. 
Således fortalte Laus Rø engang om en pige, 
der ejede 70.000, og da dette tal tilsyneladende 
ikke gjorde tilstrækkeligt indtryk på tilhørerne, til-
føjede Laus hurtigt: "Ja, rigsdaler, vel at mærke!" 
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Den kinesiske 
kejser og de 
"lollandske  
præster" 
Otto Larsen. 
 
Der er en gammel vise, som de fleste sikkert 
kender, da den findes i flere populære samlinger 
af sange og melodier som f.eks. "Danmarks Me-
lodibog" og Politikens "Lystige Viser", ja sågar i 
"Lystige Viser for Børn". Men der er måske ikke 
så mange, der har tænkt nærmere over, hvad 
der egentlig gemmer sig bag de mærkelige ord 
og hentydninger. Det drejer sig især om første 
vers, der lyder således: 
 

Kejseren i Kinesiens land 
er en umådelig mægtig mand.  
Han kan gøre alt, hvad han vil,  
for der er ingen rigsdag til.  
Der er ej heller grundlovsfester,  
dagblade eller lollandske præster.  
Men han blev dog narret engang,  
og just derom lyder min sang. 

 
Og denne sang handler så om kejserens smuk-
ke datter, der elsker en mand, som ikke er for-
nem nok til at få en prinsesse. Og da kejseren 
hørte derom, blev han så frygtelig vred, at han 
dømte den formastelige til som straf at blive dun-
ket på maven. Men da dette skulle foregå, kom 
prinsessen ind i salen og sagde: 
 

"Vil I gøre min elskte fortræd,  
så vil jeg dunkes på maven med". 

 
Det kunne kejseren nu alligevel ikke nænne, og 
derfor fik de unge elskende lov til at få hinanden. 
 
Denne lille vise med dens dramatiske forløb og 
lykkelige udgang kan jo i og for sig være meget 
sød og sjov. Straffen med at blive dunket på ma-
ven er sikkert hentet fra H.C. Andersens eventyr 

"Nattergalen", hvorfra sikkert også den "P. Man-
darin", der er angivet som forfatter til visen, er 
lånt. Mandarin var jo betegnelsen for en højtstå-
ende embedsmand i det gamle Kina. Og kejse-
rens hof-kavaler er i H.C. Andersens eventyr så 
fornem, at han til alt, hvad der bliver sagt til ham, 
kun nedværdiger sig til at svare "P!" Men bortset 
fra dette morsomme "kineseri", så samler op-
mærksomheden sig om visens første vers, hvor 
der åbenbart hentydes til noget ganske konkret: 
rigsdagen, grundloven, dagbladene og så de 
"lollandske præster". Hvad er nu det for noget, 
og hvad har specielt de "lollandske præster" at 
gøre i denne sammenhæng? 
 
Der er blevet gættet på, at der dermed kunne 
være hentydet til en "præste-affære" på Lolland, 
der vakte stor opstandelse i 1932, da jeg skrev 
"Skatten i Lerkar", som rokkede ved en række af 
kirkens dogmer, og som "Kristeligt Dagblad" blev 
så forarget over, at man krævede mig dømt for 
kætteri og afskediget fra mit embede som sog-
nepræst for Øster Ulslev-Godsted pastorat*). Det 
blev der skrevet meget om i aviserne den som-
mer, og det lo man meget af den vinter, idet bå-
de "Blæksprutten" og "Svikmøllen" tog sagen un-
der kærlig behandling i samme humoristiske stil 
som "kejservisen". Så det er såmænd ikke-skudt 
helt ved siden af, når nogen har gættet på, at det 
kunne være en "Blæksprutte-vise" fra den tid. 
 
Men alligevel: Der havde jo ikke været nogen 
kejser i Kina siden revolutionen i 1912, og visen 
er da også af ældre dato, idet den forekom alle-
rede i Madsen-Steengaards "Folkets Sangbog" 
fra 1903, og der er jo også andre "facts" end 
præsterne, der skal passe ind i billedet: rigsda-
gen, grundloven og dagbladene, og vi må helt til-
bage til midten af det nittende århundrede for at 
få regnestykket til at gå op.  
 
Politikens musikleksikon "Musikkens hvem-hvad-
hvor" meddeler, at visen hidrører fra vaudevillen 
"For Alvor", der blev opført på Casinoteatret i 
København i 1851, og som forelå trykt i 1852. 
Og vi er nu lige i nærheden af den politisk bevæ-
gede tid, hvor bølgerne gik højt i debatten om 
den frie forfatning, der skulle afløse enevælden, 
og hvori D.G. Monrad, der i en kort årrække fra 
1846 var præst i Vester Ulslev, var en af hoved-

*)se Krumsøarkivets årsskrift 1988, pag. 3ff. 
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aktørerne, så der kan næppe være tvivl om, at 
der med betegnelsen "lollandske præster" må 
være hentydet til ham. Selv om ordet står i fler-
tal, fyldte Monrad så meget i det politiske land-
skab, at han godt kunne gøre det ud for en hel 
kategori. 
 
D.G. Monrad (1811-87) havde i studieårene på 
Regensen og Borchs kollegium givet sig af med 
meget andet end teologi, som i 1836 førte frem 
til teologisk embedseksamen, uden at han dog 

egentlig tænkte på at blive præst. Han studerede 
også filosofi og æstetik og specielt orientalske 
sprog, hvorom han skrev en lærd afhandling på 
latin. Men han var også begyndt at give sig af 
med politisk tænkning. Det var en politisk urolig 
tid, både ude i Europa og herhjemme, hvor man 
efter den gamle kong Frederik VI's død i 1839 
begyndte at debattere indførelsen af en fri forfat-
ning. Monrad var således med til at affatte og 
underskrive en anmodning til den nye konge, 
Christian VIII, om at indføre en fri forfatning. 
 
Sine politiske tanker gav Monrad bl.a. udtryk for i 
en række politiske skrifter "Flyvende politiske 
Blade", hvor han udtrykte sig så skarpt, at han 
blev idømt bøde, og i et par år var underlagt cen-
sur. Men han var imidlertid blevet medredaktør 
af bladet "Fædrelandet" og fortsatte her sin skri-
bentvirksomhed. Senere overtog han "Dansk 
Folkeblad", hvor han i de følgende år skrev en 
række betydningsfulde artikler, og hvor han blev 
en af dem, som regeringen frygtede mest, både 
på grund af hans voldsomme temperament, 
hans hvasse pen og hans skarpe tunge. 
 
Monrad blev imidlertid træt af kampen for den 
konstitutionelle bevægelse, som ikke syntes at 
kunne føre til noget inden for en rimelig tid. Og 
efter forgæves at have søgt om at blive direktør 
for Københavns skolevæsen, modtog han i 1846 
kaldelse til sognepræst i Vester Ulslev. 
 
Det var dog ikke ret længe, Monrad fik lov til at 
sidde fredeligt i sin præstegård i Vester Ulslev. I 
januar 1848 døde kong Christan VIII og efterfulg-
tes af Frederik VII, og nu kom der rigtig gang i 

Titelbladet til vaudevillen "For Alvor". I vaudevillen blev 
melodien anvendt, men med en anden tekst. Hvor melodi-
en oprindeligt stammer fra, vides ikke. 
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forhandlingerne om den nye forfatning. I denne 
situation var Monrad en mand, man ikke kunne 
komme udenom.  
 
Han blev kaldt til København, og under forhand-
lingerne om dannelsen af det såkaldte "marts-
ministerium", hvor Monrad blev kultusminister, 
hændte følgende lille begivenhed, som illustre-
rer, hvor frygtet Monrad var:  
 
Da Københavns overpræsident, en indgroet kon-
servativ, en formiddag i de bevægede martsda-
ge indfandt sig på slottet hos geheimeråd Bar-
denfleth for at forhøre sig om, hvorledes han 
skulle forholde sig overfor den optrækkende fol-
kebevægelse, fik han anvist ventetid i forgemak-
ket, da der var en anden inde hos ministeren. 
Denne anden havde ladet sine galocher blive 
stående ved døren, og da overpræsidenten i 
dem læste Monrads navn, listede han lige så stil-
le hjem igen uden at have fået talt med ministe-

ren. Alene Monrads galocher var mægtige nok til 
at jage de gamle magthavere bort! 
 
Monrad blev mærkeligt nok ikke medlem af den 
grundlovgivende forsamling og kom således ikke 
til at signere grundloven, som han dog havde 
haft så stor indflydelse på, at man med nogen ret 
kan sige, at grundlovens vugge stod i Vester 
Ulslev præstegård. 
 
I februar 1849 blev Monrad udnævnt til biskop 
over Lolland-Falsters stift, og hermed var det før-
ste afsnit af Monrads politiske liv forbi. 
 
Allerede i 1850 trådte Monrad dog igen ind i ak-
tiv politik, idet han blev valgt til medlem af folke-
tinget for Maribo amts Nykøbing F kreds, en 
post, som han med en kort afbrydelse i 1853 be-
klædte, indtil han nedlagde den i 1865. I denne 
periode gjorde han sig gældende som en af lan-
dets og rigsdagens førende mænd, så nogle li-
gefrem skumlede over, at folketinget havde givet 
sig ind under "den lolland-falsterske krumstav".  
 
Ofte var han i opposition til skiftende regeringer, 
specielt A.S. Ørsted, der var konseilspræsident 
(d.v.s. statsminister) 1853-56, og da Monrad i 
1854 var ordfører for en mistillidsadresse mod 
ministeriet, blev han kort efter afskediget fra sit 
bispeembede. Han købte så gården Hummeltof-
te ved Kongens Lyngby og havde nu tid til at ofre 
sig helt for politisk virksomhed. 
 
Men vi er nu allerede kommet langt ud over den 
tid, der afspejler sig i vores vise om "Kejseren i 
Kinesiens land". Og det er jo ikke meningen her 
at skrive hele D.G. Monrads biografi. Her skal 
derfor kun som en afrunding gives et kort rids af 
hans senere skæbne. 
 
Der var bestandig bud efter Monrad til at beklæ-
de en række af rigets vigtigste poster: kultusmi-
nister, indenrigsminister, finansminister, uden-
rigsminister og konseilspræsident. Den sidste 
periode var nok den tungeste, idet det nu dreje-
de sig om det vanskellige forhold til Slesvig-
Holsten, der som bekendt endte med den ulyk-
kelige krig i 1864 og tabet af Sønderjylland. Efter 
nederlaget solgte han sin gård ved Lyngby og 
emigrerede 1865 med hele sin familie til New 
Zealand og slog sig ned som nybygger. Men al-
lerede 1869 vendte han tilbage og blev sogne-

Maleren Constantin Hansen var personlig ven af ægtepar-
ret D.G. Monrad, som han bl.a. besøgte i Vester Ulslev 
Præstegård. Billedet er en gengivelse af en forstudie til 
Constantin Hansens store billede af den grundlovgivende 
rigsforsamling, gengivet side 29, hvor han dristigt - men 
reelt berettiget - anbragte Monrad stående på en central 
plads i billedets forgrund, skønt Monrad ikke var medlem 
af forsamlingen 



183 

 

præst i Brøndbyerne ved København. Han af-
slog alle opfordringer til igen at indtræde i politik, 
men fik i 1871 sit gamle bispeembede i Lolland-
Falsters stift tilbage og virkede her til sin død 
1887. 
 
Men er de relevante "facts" nu således bragt på 
plads, både rigsdagen, grundloven, dagbladene 
og de lollandske præster, personificerede i D.G. 
Monrad, så hersker der nogen uklarhed om vi-
sens oprindelse og dens forfatter, den mystiske 
"P., Mandarin". 
 
Som før omtalt oplyser Politiken i "Musikkens 
hvem-hvad-hvor", at visen skulle være hentet fra 
vaudevillen "For Alvor", og som ophavsmand an-
gives Johs. Helms, P. Chiewitz og Adolph 
Recke. Men i den trykte tekst fra 1852 nævnes 
kun de to sidste, mens Johs. Helms ikke omta-
les. Og Politikens "Lystige Viser"anfører en i øv-
rigt ukendt Carl Diebolt som forfatter. 
 
Når Johs. Helms, der var kendt som skolemand 
på Frederiksberg og som forfatter til "Soldaterliv i 
Krig og Fred" med erindringer fra Treårs-krigen 
1848-50 og til sangen "Jeg elsker de grønne lun-
de" og diverse andre sange og viser, er kommet 
med ind i billedet, så skyldes det muligvis en 

(måske fejlagtig) blyantsantegning i Universitets-
bibliotekets eksemplar af et skillingstryk af visen 
om kejseren. Denne vise findes dog ikke i vau-
devillens tekst, men i noderne til den findes me-
lodien ganske rigtigt, dog med en anden tekst. 
Og det er muligt, at Carl Diebolt kan have "lånt" 
melodien derfra til sin vise, som i nogle årtier var 
meget populær, måske ligefrem en landeplage. 
 
Hvis man ikke vidste, at censuren var afskaffet 
ved grundloven af 1849, kunne man være tilbø-
jelig til at tro, at "kineseriet" og navnemystikken 
var arrangeret for at lege kispus med censuren. 
 
Men da vi nu med melodien fra "For Alvor" vitter-
ligt er kommet ind i begyndelsen af 1850'erne, 
hvor tonen under kong Frederik VII (og grevinde 
Danner!) var blevet mindre anstrengt, kan visen 
muligvis være udtryk for en slags undertrykt har-
me fra den enevældige monark Christian VIII's 
tid, som man nu uhæmmet kunne gøre sig lystig 
over at se tilbage på - for slet ikke at tænke på, 
hvilken morskab der kunne komme ud af det, 
hvis man underfundigt lod kejserens datter bytte 
plads med kongens søn, der forelskede sig un-
der sin stand! Men det er måske at give fantasi-
en lidt for frie tøjler? 
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Til slut en lille anekdote, som knytter sig til visen: 
I 1890'erne afsendte ØK en båd til Kina og hav-
de inviteret to prinser med på turen, nemlig prins 
Christian og hans farbror, prins Valdemar. Da 
skibet lagde til i havnen i Shanghaj, overraske-
des de ved, at et stort orkester på kajen intone-
rede "Kong Kristian". Prins Christian udbrød cho-
keret: "Jamen, hvad skal vi kvittere med?", hvor-
til prins Valdemar svarede: "Naturligvis med 
"Kejseren af Kinesiens land". 

Ballonfarten, 
der endte i 
Sløsse mose 
Hans Andersen 
 
Torsdag den 25.august 1910 ved 9-tiden om for-
middagen så folk i Øster Ulslev et højst usæd-
vanligt syn over Øllebølle. En ballon med men-
nesker ombord. Ballonen havde, da den obser-
veredes, retning mod Sløsse. Fra telefoncentra-
len telefonerede man til en af de få telefoner, der 
dengang fandtes i Sløsse, det var andelstelefo-
nen, som var opsat i smedehuset, i smedens, 
H.P. Hansens, forstue. Smeden, der selv tog te-
lefonen, fik at vide, at en ballon med mennesker 
ombord nu befandt sig i luften mellem Øster Uls-
lev og Sløsse, og at den drev i nordvestlig ret-
ning. 
 
H.P. Hansen ilede ned til smedjen, der dengang 
lå ved bystjøvlens sydlige bred, 20-30 m fra be-
boelseshuset, og alle i smedjen styrtede ud på 
pladsen for at se det usædvanlige syn. Man kun-
ne tydeligt se de tre mennesker i ballonens gon-
dol. Ballonen var ved at tabe højde, og de så 
passagererne smide grus ud fra ballonen for at 
få den til at løfte sig noget mere. 
 
H.P. Hansens søn Arne, der dengang var 8 år 
gammel, og som døde i 1989, har fortalt mig, at 
en af smedesvendene - han hed Marius, efter-
navnet huskede Arne Hansen ikke mere - kravle-
de helt op på smedjens tagryg for bedre at kun-
ne følge ballonens videre færd. Men da ballonen 
var kommet nord for Sløsse, så Marius, at den 
tabte meget højde, og at man tilsyneladende be-
redte sig på at lande. Dette gjorde Marius så iv-
rig efter at komme af sted til landingsstedet, at 
han kurede på enden ned ad taget og løb det 
bedste, han kunne, nedad mod Sløsse mose. 
 
Men Marius var ingenlunde den eneste, der 
skyndte sig mod landingsstedet. Fra nær og fjern 
kom folk rendende og cyklende. Fra Øllebølle 
kom smed Larsen ned over markerne mod Sløs-

Det Kgl. Biblioteks eksemplar af skillingsvisen med bly-
antstegningen "Helms". 
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se og fortsatte videre mod Sløsse mose. Skøde-
skindet havde han ikke haft tid til at lægge. Også 
fra Godsted kom folk løbende alt, hvad remmer 
og tøj kunne holde, mod Sløsse mose. Arne 
Hansen beskrev det som en hel folkevandring. 
Kokkepigen fra Ulriksdal var også med. Da hun 
så, der var levende væsener i ballonen, truede 
hun ad dem med sin store grydeske, som hun 
endnu havde i hånden. Måske anså hun dem for 
en slags rumvæsener fra en fremmed klode. 
 
Kokkepigens reaktion er vel ikke helt uforståelig. 
Ballonfart var ganske vist ikke nogen ny opfin-
delse. Tværtimod. Allerede i 1783 havde der væ-
ret tre vellykkede opstigninger i Frankrig, og i ja-
nuar 1785 bar en gasballon en franskmand ved 
navn Blanchard og en englænder ved navn 
Jeffries tværs over den engelske Kanal. Igenem 
hele 1800-tallet fortsattes balloneksperimenter-
ne, desværre hyppigt med et for de dristige luft-
skippere fatalt resultat. 
 
Blandt de ballonopstigninger, der forsøgtes i 
Danmark, huskes endnu en, der skulle finde sted 
fra Christiansborgs Ridebane engang i 1856. Og 
når just den huskes endnu, er det ikke, fordi den 
lykkedes, men tværtimod fordi den mislykkedes, 
dog uden at det ved den lejlighed kom til at gå 
ud over ballonskipperens liv eller helbred. 
 
Ballonskipperen var svensker, og han hed Victor 
Granberg. Opstigningen var oprindelig fastsat til 
søndag den 12. juli, men det blev nu ikke til no-
get, for ballonen revnede. Opstigningen blev så 
udsat til søndagen den 26. juli, så ballonen kun-
ne blive repareret. 
 
Københavnerne fulgte forberedelserne til ekspe-
rimentet med stor interesse og nok også med en 
vis mistillid. "Den går inte, Granberg", sagde 
man. Og den gik heller ikke. Ballonen hævede 
sig ganske vist helt op i højde med Hofteatrets 
tag, men så hang den fast i en kvist på taget, og 
Granberg måtte redde sig ud på taget, medens 
ballonen, der derved blev lettet for sin vægt, steg 
op i den blå luft og forsvandt og ikke siden er 
set. 
 
Men udtrykket "Den går inte, Granberg" blev en 
talemåde, der endnu den dag i dag bruges i det 
danske sprog. 
 

En stor mangel ved ballonerne var deres fuld-
stændige afhængighed af vindretningen. Be-
stræbelserne for at konstruere en styrbar ballon 
lykkedes først for den tyske grev Zeppelin, der i 
1906 fløj Bodensøen rundt, først mod og så med 
vinden, hvorefter han landede samme sted, som 
han var steget op fra. 
 
Samme år var det, Ellehammer på den lille ø 
Lindholm i Smålands-havet foretog den første 
flyvning i Danmark. 
 
Der var kort sagt i disse år en voldsom aktivitet 
hele den civiliserede verden over, ikke alene 
med ballonfart og luftskibssejlads, men også 
med det helt nye maskineri, flyvemaskinerne. 
Maskiner, der - i modsætning til balloner og luft-
skibe - er karakteriserede ved at være tungere 
end luften. I danske aviser kunne man i somme-
ren 1910 læse, at der i de franske flådemanøvrer 
i Middelhavet havde deltaget ikke mindre end 11 
flyvemaskiner. Også Tyskland og England råde-
de allerede på det tidspunkt over et antal militæ-
re flyvemaskiner. 
 
I Danmark fulgte man egentlig ganske godt med, 
hvad der vel også naturligt måtte forventes efter 
Ellehammers glorværdige indsats på Lindholm i 
1906. Der havde således været lidt flyvning med 
start på Klampenborg væddeløbsbane, og den 
1. januar 1910 lettede den første flyvemaskine 
fra Kløvermarken på Amager, der vel kan kaldes 
Danmarks første flyveplads. 
 
Samtidig fortsatte dristige ballonskippere som 
den svenske baron Cederström og danskeren 
Robert Svendsen deres eksperimenter med bal-
lonfart og satte den ene rekord efter den anden. 
 
Alt dette blev der skrevet en hel del om i pres-
sen, såvel den landsdækkende som den lokale. 
Blandt dem, der begejstret skrev om ballonfar-
tens vidundere, var i øvrigt også den unge jour-
nalistelev, den senere verdensberømte filmin-
struktør, Carl Th. Dreyer, der selv deltog i adskil-
lige opstigninger, deriblandt en opstigning netop 
dette år, altså i 1910, fra Tivoli i københavn, hvor 
han sammen med luftskipperen ingeniør Krebs 
efter en rekordlang fart landede lykkeligt helt op-
pe ved Bergen i Norge. 
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Der er derfor ingen tvivl om, at folk i almindelig-
hed var ganske velorienterede om ballonflyv-
ning. Men een ting er at læse om disse flyvende 
apparater, der stiger op med mennesker ombord 
i Frankrig eller i Tyskland, i England eller i Kø-
benhavn. En helt anden ting er det at se et så-
dant flyvende djævelskab lande på Sløsse mose 
lige for næsen af een. 
 
Vejen til Sløsse mose, den nuværende Næsvej, 
var dengang en blind vej, der førte fra Sløsse 
ned til Sløssegårdenes moseparter. Forlængel-
sen videre over Ulriksdals marker til Godsted 
kom først til, da statshusmands-lodderne blev 
udstykket i 1923. 
 
Hvor Krumsøgårds moselod grænsede til Ulriks-
dals marker, var der et pigtrådshegn, og her på 
Slæbos lod landede gondolen. Ballonen lagde 
sig over pigtråden, hvorved den fik en mindre 
flænge. 
 
Blandt de mange mennesker, som kom løbende 
og cyklende til landingsstedet, var også læge 
Voltelen fra lægeboligen i Sørup og lærer Prest 
fra Sløsse skole, formentlig de eneste, som var i 
stand til at gøre sig forståelige overfor de tre 
aviatikere. Kendskabet til fremmede sprog var jo 
ikke så udbredt dengang som nu. De tre ballon-
rejsende var tyskere. Skipper var reserveløjtnant 
Adolf Stein fra Berlin. I et interview med ham da-
gen efter på hotel Phønix i Nykøbing betegner 
Folketidende ham også som forfatter. Han skal 
bl.a. have skrevet en bog om kejser Wilhelm, 
den tyske kejser. Hans to ledsagere var et ægte-
par, ligeledes fra Berlin. Ægteparret hed Thor-
meyer, og manden var tandlæge. 
 
Ballonen var steget op fra Bitterfeld lidt nord for 
Leipzig den foregående aften ved 19-tiden, og 
det var egentlig de luftrejsendes mål at lande et 
sted i Rusland. Til den ende havde man, som 
det fremgår af interviewet, forsynet sig med et 
fransk (!) leksikon. Man forventede således - og 
på det tidspunkt sikkert med rette - at i hvert fald 
de bedre kredse i Rusland forstod og talte 
fransk. Rejsen kom imidlertid ikke til at forløbe 
som forventet. Der kom vindstille, og senere blev 
ballonen ganske langsomt ført nordpå hen over 
Mecklenborgs flade sletter og derpå ud over 
Østersøen, som man havde passeret i løbet af et 
par timer. Det havde været en vidunderlig ople-

velse. Alle tre rejsende befandt sig godt, og det 
nævnes som et bevis herpå, at selskabet havde 
drukket kaffe ombord i gondolen. 
 
Læge Voltelen sørgede for, at der blev telegrafe-
ret til Leipzig med besked om, hvor ballonen var 
landet, og at alle befandt sig vel. Gårdejer Mor-
ten Friis spændte for charabanc'en og kørte sel-
skabet til Holeby jernbanestation. Herfra tog de 
5-toget til Maribo og derfra videre til Nykøbing, 
hvor hele selskabet tog ind på hotel Phønix. Luft-
skipperen, reserveløjtnant Stein, agtede den næ-
ste dag ved middagstid at tage videre til Berlin, 
medens tandlægeparret ville videre til Køben-
havn for at benytte lejligheden til et lille besøg i 
den danske hovedstad. 
 
I interviewet nævner løjtnant Stein i øvrigt et par 
ting, der i et hastigt glimt kaster et interessant lys 
over de politiske forhold i visse dele af Europa. 
Således fortæller han, at i Schlesien (en del af 
det tidligere kongerige Polen, som nu hørte un-
der tysk herredømme) blev han "på den mest 
ublu måde trukket op af de socialistiske gas-
pustere", og i Bøhmen (der dengang var en pro-
vins i det Østrig-ungarske monarki og beboet -
som nu - af tjekker) "har man ikke generet sig 
ved at demonstrere sit "nationale" sindelag ved 
at kaste sten efter mig og min ballon, så snart 
man opdagede, at vi var tyske". 
 
På denne baggrund roste løjtnant Stein beboer-
ne i og ved Sløsse - med læge Voltelen og lærer 
Prest i spidsen. "De vidste næppe alt det gode, 
de ville gøre os", fortalte han til Folketidende. 
 
Ballonen, der hed "Hewald", var allerede pakket 
og sendt til Tyskland, oplyste løjtnant Stein, der 
sent ville glemme den månelyse augustnat, de 
svævede hen over Østersøen, og den modtagel-
se, de fik på Lolland. Dette bad han Folketiden-
de skrive i bladet. 
 
Og det gjorde Folketidende så. 
 
Kilder: 
Folketidende og Stifttidende 1910  
samt mundtlige oplysninger fra Arne Hansen. 
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Årsberetning 
 
Årsmødet, der var besøgt af et lille hundrede 
mennesker, fandt sted på Krumsøskolen tirsdag 
den 2. marts 1989. I tilknytning til en artikel i arki-
vets årsskrift for 1989, der blev præsenteret ved 
samme lejlighed, var jagt og - ikke mindst - kryb-
skytter! aftenens hovedemne. Gårdejer Aage 
Rye Rasmussen fortalte levende om sin bedste-
far, der havde været jagtbetjent på Vestlolland, 
og om bedstefaderens mere eller mindre sørg-
muntre kontroverser med en række af datidens 
krybskytter, alt sådan som han selv havde hørt 
det fortalt af bedstefaderen. Til årsmødet var der 
arrangeret, dels en udstilling af arkivalier, indle-
veret i 1987, dels en udstilling af "Før-og-nu-
billeder" fra Øster Ulslev by. 
 
Foruden den nævnte artikel indeholdt årsskriftet 
1989 bl.a. også et interview med "Mælkejohan", 
der sikkert har interesseret mange mennesker. I 
hvert fald har 1989-årsskriftet fundet større af-
sætning end noget af de tidligere fem årsskrifter. 
 
Der har i årets løb været omkring 60 indleverin-
ger af arkivalier. 
 
Fra Storstrøms amt har arkivet modtaget som 
gave en ikke længere anvendt, men fuldt funkti-
onsdygtig mikrofichelæser. Arkivet håber i løbet 
af det kommende år at få mulighed for at erhver-
ve mikrofotograferinger af nogle af folketællin-
gerne i de tre sogne, hvilket utvivlsomt vil blive til 
glæde for egnens slægtsforskere. 
 
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver 
(SLA) har udarbejdet obligatoriske krav til med-
lemsarkivernes vedtægter. Arkivstyrelsen har 
derfor foretaget ændringer i arkivets vedtægter, 
således at de efterlever disse krav. Disse æn-
drede vedtægter er den 8. marts 1989 godkendt 
af Nysted byråd. 
 
Arkivstyrelse, der består af Hans Andersen, Ben-
dix Bech-Thostrup, Claus Hoffmann, Lis Olsen, 
Jørn Ringsing og Lars Topsøe-Jensen, benytter 
lejligheden til at takke byrådet, undervisnings- og 
kulturudvalget, Lollandsfonden, Sparekassen. 
SDS samt andre bidragydere og interesserede 
for hjælp og støtte i det forløbne år. 

Den tidligere lærerbolig, Krumsøvej 8, hvor arki-
vet har holdt til, er solgt pr. 1. februar 1990. 
Krumsøarkivet må altså flytte, og lokaler på 
Krumsøskolen kan kun midlertidigt stilles til rå-
dighed for arkivet, idet skolen som bekendt er 
besluttet nedlagt pr. 1. august 1990. 
 
Lokalespørgsmålet er således i skrivende stund 
det mest presserende problem for arkivstyrelsen. 
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De små tegninger på forsiden er udført af Hans 
Lærke Lærkesen som vignetter til hans beret-
ning om tørveskæring på Vestermose omkring 
1870. 
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Da vi fik orgel  
i Vester Ulslev 
Kirke 
Asta Petersen 
 
 
I året 1897 blev min far, lærer Laurids Jørgen-
sen, kaldet til embedet som lærer ved Strand-
byernes skole, den sydligste af de tre skoler i 
Vester Ulslev. 
 
Navnet Strandbyernes skole fik den efter de to 
"strandbyer" Sandager og Handermelle. Den be-
holdt navnet en del år - jeg kan huske, da det 
blev forkortet til Strandby skole, men årstallet hu-
sker jeg ikke. Min far kom fra Fejø, hvor han var 
lærer i 6 år. Han havde en god uddannelse som 
organist, havde aflagt prøve på orgelet i Trinitatis 
kirke i København for professor Matthison-
Hansen og fik en fin anbefaling - som jeg har 
endnu. Men der var intet orgel i Vester Ulslev kir-
ke, så der var en opgave at tage fat på: at få 
skaffet penge til et nyt orgel til kirken.  
 
1904 gik min far i gang med at finde nogle navne 
- mennesker, der var interesserede i at få et or-
gel. Det lykkedes at få flere, der gerne ville gå 
ind for sagen. Min far henvendte sig også til 
lensgreve Raben-Levetzau, Ålholm, der stillede 
sig meget velvillig over for den pågældende sag. 
Der blev nu dannet en komite, der skulle arbejde 
med sagen. Man besluttede at holde en stor fest 
i Kjeldskov på festpladsen, det nuværende Bir-
kely. 
 
Den 9.juli 1905 blev festen arrangeret og blev en 
virkelig stor succes, der kom en masse menne-
sker. Festen blev startet med kanonsalut! Slæ-
bos orkester spillede på festpladsen og til den 
efterfølgende dans. Der var mange forlystelser: 
tombolaer, karruseller, kraftprøver og meget me-
re. Telte, hvor der blev danset, og et særligt telt, 
hvor der blev serveret fællesspisning med koldt 
bord og øl og snaps for en pris af 2 kr. 25 øre for 
en dobbeltkuvert! Jeg var 6 år den gang, men 
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kan stadig se det hele for mig, det var jo en stor 
oplevelse. Lensgreven deltog også i festen og 
holdt festtalen. Om aftenen blev festpladsen op-
lyst med kulørte lamper, kort sagt: det var alle ti-
ders flotte fest! Der blev også solgt morsomme 
aviser, "Kjældskov Nat- og Dagblad", redigeret af 
opfindsomme hoveder. 
 
Da komiteen fik kassen gjort op, viste det sig, at 
der var penge nok, så dei kunne anskaffes et or-
gel til Vester Ulslev kirke. 
 
Lærer Michelsen, Vester Ulslev, og min far kørte 
til forskellige landsbykirker for at se, hvordan 
orglerne var der, men de var ikke tilfredsstillen-
de. Det endte så med, at de henvendte sig til en 
orgelbygger, der fik bygget og indsat et virkelig 
godt orgel i kirken for en pris af 1.700 kr. Det ly-
der billigt i dag, men var jo betydelig mere værd 
dengang. Embedet som organist blev så overta-
get af min far, Laurids Jørgensen. Lærer Michel-
sen var degn og kirkesanger. 
 

Foranstående personlige oplysninger fra 
lærer Jørgensens datter kan suppleres 
med nogle oplysninger, som jeg på den 
givne anledning har fundet frem i Vester 
Ulslev sogneråds gamle forhandlingspro-
tokol (Hans Andersen). 

Det fremgår af forhandlingsprotokollen, at sog-
nerådet kommer ind i billedet allerede i maj må-
ned 1904, idet sognepræsten, som da var for-
mand for menighedsrådet, ansøgte sognerådet 
om at overtage udgifterne ved orglets drift, når et 
sådant eventuelt indsattes i kirken. Dette andra-
gende blev imødekommet af sognerådet, idet rå-
det bevilgede et årligt honorar på 50 kr. til orga-
nisten, ligesom man vedtog at afholde udgifterne 
til forsikring af orglet samt til en bælg-træder. Det 
var før elektricitetens tid. 
 
Forberedelserne til anskaffelsen af orglet må 
imidlertid allerede på dette tidspunkt have været 
langt fremme, utvivlsomt forestået af det "orgel-
udvalg", der senere udtrykkelig nævnes i sogne-
rådets forhandlingsprotokol, for allerede i no-
vember samme år udtaler provsten sig om ejer-
forholdet til orglet i kirken. Orglet må altså være 
købt og indsat i kirken i 1904, i tidsrummet mel-
lem maj og november måned. 
 
Provsten udtaler i sit brev til sognepræsten fra 
november 1904, at "orglet bør overgå til menig-
hedsrådet". Dette stemmer aldeles ikke med, 
hvad orgeludvalget har tænkt sig, for i et brev til 
sognerådet kort tid efter udtaler orgeludvalget, at 
det har vedtaget at overdrage orglet i Vester Uls-
lev kirke til sognerådet med anmodning om frem-
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tidig at ville administrere dets drift. Udvalget tilfø-
jer, at det anses som en selvfølge, at udvalget 
fremdeles hæfter for den del af købesummen, 
der endnu resterer. Dette brev bliver fremlagt i 
sognerådets møde den 8.januar 1905. 
 
Af plakaten for den store fest i Kjeldskov frem-
går, at festen afholdes "til fordel for anskaffelse 
af et orgel", men orglet var altså anskaffet næ-
sten et år forinden, og festen har så været af-
holdt for at skaffe penge til betaling af "den del af 
købesummen, der endnu resterer" - for at bruge 
orgel-udvalgets eget ordvalg i skrivelsen til sog-
nerådet et halvt år tidligere. 
 
Hvem der var orgeludvalgets medlemmer udover 
lærer Jørgensen, kan man kun gætte på. Men 
mon man gætter meget forkert, hvis man gætter 
på, at det var de samme, som sted som indbyde-
re til festen i Kjeldskov? Det var, foruden skovri-
der Iversen på Bremersvold, lærer J. Michelsen, 
V. Ulslev, gårdejer A. Danielsen, V. Ulslev, gård-
ejer P. Petersen, Øllebølle, gårdejer M. Friis, 
Sløsse, gårdejer N.P. Hansen, Sandager, folke-
tingsmand, gårdejer J. Fredriksen, Strandby-
gård, gårdejer Kr. Kok, Handermelle, og så na-

turligvis lærer L. Jørgensen, Strandbyernes sko-
le. 
 
Samtidig med, at sognerådet i mødet den 5. ja-
nuar 1905 vedtog at overtage orglets drift og 
herunder at yde et årligt honorar til organist og 
bælgtræder, fastsatte sognerådet også en særlig 
takst for benyttelse af orglet uden for de almin-
delige gudstjenester, f.eks. ved bryllupper og be-
gravelser. Denne takst er i høj grad afstemt efter 
vedkommendes økonomiske forhold. Taksten 
blev nemlig fastsat således:  
 
Skovgårds forpagter, præsten og  
doktoren ................................................... 20 kr. 
helbønder og dermed ligestillede ............... 4 kr. 
halvbønder og dermed ligestillede ............. 3 kr. 
parcellister og husmænd med jord ............. 2 kr. 
jordløse husmænd og indsiddere ............... 1 kr. 
 
Denne takstfastsættelse gav anledning til en del 
uro, idet stiftamtet straks forespurgte sognerå-
det, med hvilken hjemmel rådet havde fastsat 
disse takster. Amtets forespørgsel diskuteres i 
sognerådet, og det besluttes at overlade besva-
relsen til formanden. Det fremgår desværre ikke 
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af protokollen, hvad svaret gik ud på. Desuden 
klagede forpagteren på Skovgård, præsten og 
doktoren som venteligt over takstfastsættelsen 
for deres vedkommende, og i oktobermødet 
1905 nedsatte sognerådet deres takst til 10. kr. 
Året efter fik dr. Voltelen efter ansøgning yderli-
gere nedsat sin takst til 6 kr. 
 
Takstspørgsmålet gav i de følgende år af og til 
anledning til mindre uoverensstemmelser mel-
lem præst og organist, men uanset dette fortsat-
te lærer Laurids Jørgensen som organist i Vester 
Ulslev kirke lige så længe, han var lærer ved 
Strandby skole. 
 
Orglet stod i kirken indtil 1982. Det var da blevet 
så medtaget af fugt og træormeangreb, at det ik-
ke længere kunne betale sig at reparere det. He-
le orgelfacaden var ødelagt af træorme, og man-
ge af træpiberne og andet træværk ubrugeligt. 
Menighedsrådet måtte se i øjnene, at der måtte 
anskaffes et nyt orgel til kirken, og man beslutte-
de derfor at afhænde det gamle orgel. 
 
Orglet blev købt af installatør Bent Petersen i 
Øster Ulslev for 1.000 kr., og det kom dermed 
under kærlige hænders pleje. Mange, mange ti-
mer har han siden anvendt på det gamle orgel, 
der nu er opstillet i hans kælder. Han er da også 
nået så vidt, at en del af stemmerne kan funge-
re, men der tilbagestår endnu mange arbejdsti-
mer, før alle ødelagte dele i det gamle orgel er 
repareret eller udskiftet og gjort funktionsdygtige. 

Krumsøkrøni-
ken 1990 
Bendix Bech-Thostrup 
 

I Vikingetiden var KRUMSØEN en sø un-
dervejs på en vandvej fra Østersøen op 
langs den nuværende kommunes grænse 
mod vest, rundt om Anders Hansens gård 
og videre øst- og nordover gennem vores 
sogne. Dengang kunne man næppe have 
samlet stof til nogen omfattende KRUM-
SØKRØNIKE. Det er også svært for året 
1990. Vi bor i et fjernt hjørne af en fjern lil-
le kommune i Danmark. Her sker mindre 
og mindre. Det kan man så glæde sig eller 
sørge over alt efter temperament. Men så-
dan er det. 
 
Her følger et sammendrag af. hvad der 
skete i sognene Godsted. Vester Ulslev 
og Øster Ulslev i 1990 - med tak for gode 
informationer fra Lolland-Falsters Folketi-
dendes kyndige og flittige Nysted-
redaktør. 

JANUAR: 
5. På restaurant LEONARDO i Øster Ulslev 
 går det undertiden livligt til. Natten til lør-
 dag må politiet hente en mand, som se-
 nere sigtes for vold og hærværk. 
6. Med omkring 60 hold holder ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUB for 13.gang inden-
 dørs fodboldstævne med navn efter 
 sponsoren: Tuborg. Begivenheden ud-
 spiller sig i Kettingehallen. 
10. Under protest fra Venstres Tove Ander-
 sen nedlægger Nysted byråd endeligt 
 KRUMSØSKOLEN pr 1.august i år. 
 Hvad den skal bruges til, aner endnu in-
 gen. 
13. VESTER ULSLEV JAGTFORENING hol
 der sin årlige rævejagt med udgangs-
 punkt på Tjørnehøjbanen oppe i Musse 
 og efterfølgende gule ærter i Vester 
 Ulslev forsamlingshus. 
18. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder hyggeeftermiddag 
 hos Kirsten West Rasmussen på Skov-
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 gård. 
23. Generalforsamling i ØSTER ULSLEV 
 BOLDKLUB. Nye valg til bestyrelsen: 
 Susanne Larsen og Jim Nielsen i stedet 
 for Willy Rasmussen og John Jensen. 
 Som spilleudvalgsformand afløste Henrik 
 Dex Nielsen Bove Kristensen. Støtte for-
 eningen havde i 1989 skaffet boldklub-
 ben 42.000 kroner. I denne forenings be-
 styrelse afløste Hans Bent Hansen og 
 Henrik Hansen Boye Kristensen og Ka-
 ren Mortensen. 
24.-27 I Vester Ulslev forsamlingshus er der ge-
 neralprøve (d.24.) og premiere (d.27.) på 
 VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENINGS dilettantforestilling "Balladen på 
 Snoldelev kro". Instruktør: Erik Friis. Ef-
 ter premieren: Bal og spisning. 
24. Generalforsamling i VESTER ULSLEV 
 JAGTFORENING. Sted: forsamlingshu-
 set. Der er investeret i en ekstra skur-
 vogn og i nye kastemaskiner for 16.000 
 kroner. Endda er der et lille overskud på 
 regnskabet. Efter generalforsamlingen 
 viser Finn Sørensen. Sakskøbing, film og 
 lysbilleder. 
25. Generalforsamling i HØVÆNGE PUM-
 PELAUG hos Egon Nielsen på Høvæn-
 gevej 2. 
FEBRUAR: 
1. KRUMSØARKIVET må endnu engang 
 flytte: fra parcelhuset Krumsøvej 8 til 
 Krumsøvej 2A, hvilket er på den snart 
 tomme skole. 
3.-4. Indbrud uden bytte på POSTKONTO-
 RET i Øster Ulslev. 
4. Børnehaven i BIRKEHUSET havde en 
 forældreforening. Den bliver på et mø de 
 ændret til en støtteforening med denne 
 bestyrelse: Annelise Bonde. Connie Fa-
 bian og Bente Larsen. 
10. KRUMSØARKIVETs årsskrift anmeldes 
 meget venligt af Folketidende. 
14. En ny forening, VESTER ULSLEV VIND-
 MØLLE-LAUG, holder møde i forsam-
 lingshuset. En arbejdsgruppe bestående 
 af Erling Andreasen. Evald Larsen. Jens 
 Peter Pilemand. Annette Als. og Berith 
 Rasmussen foreslår en vindmølle place-
 ret på Holger Pedersens mark nord for 
 Alleen. Alle interesserede kan tegne an
 dele. 90 borgere møder op, og der bliver 

 straks tegnet 337 andele. 
15. Ruth Krogh Nielsen holder foredrag i 
 ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
FOR- ENING. (I forsamlingshuset). 
15. Restaurant GRILLEN og DISKOTEK LE-
 ONARDO i Øster Ulslev har været på 
 tvangsauktion, men fortsætter dog virk-
 somheden. Ejeren har begæret en ny 
 auktion, som holdes den 27.marts. Han 
 hedder Henning Larsen og understreger  
 i en avismeddelelse, at hvis der er balla-
 de i hans etablissement, skyldes det i 
 hvert fald ikke Rødby MC, som han har 
 et udmærket forhold til, (siger han). Uro-
 stifterne er snarere lokale unge! 
20. Generalforsamling i VESTER ULSLEV 
 GYMNASTIKFORENING. Der er et over-
 skud på 3.000 kroner, så man beslutter 
 at male klubhuset. 
20. GODSTED OMEGNS ANDELS VAND
 FORSYNING holder generalforsamling. 
23. Der er fastelavnsfest for børn i den kom-
 munale dagpleje i Vester Ulslev forsam-
 lingshus. 
25. Generalforsamling i VESTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS. Regnskabet ba-
 lancerer med 273.093 kroner og slutter 
 med en beholdning på 27.233 kroner. 
 Driftsoverskud: 4.931 kr. Nettoformue: 
 294.719 kroner. Medlemstallet er vigen-
 de, og formanden, Ole Hare, efterlyser 
 opbakning fra lokalbefolkningen. 
26. Borgermøde på KRUMSØSKOLEN om 
 sammes fremtid. Kommunen vil meget 
 gerne slippe af med den i stedet for at 
 skulle administrere lejemål i den. Men in-
 gen synes interesseret. 
27. Det meddeles, at alle 406 anparter i den 
 nye VINDMØLLE i Vester Ulslev er teg-
 net, og at man vil holde stiftende gene-
 ralforsamling den 13.marts. 
27. Der er generalforsamling i BORGER
 FORENINGEN FOR VESTER ULSLEV 
 SOGN i forsamlingshuset. Sognet har 
 cirka 450 beboere. Foreningens med-
 lemstal er 88, (hvoraf en del er husstan-
 de). Regnskabet balancerer med cirka 
 3.500 kroner. Fra bestyrelsen afgår Mal-
 le Jørgensen. Evald Larsen og Erling An
 dreasen. De afløses af Lars Nielsen. 
 Kurt Johansen og Anne Marie Christian-
 sen. Efter generalforsamlingen viser Aa-
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 ge Poder krigsfilm. 
MARTS: 
1. ØSTER OG VESTER ULSLEV FAMILIE
 BRUG har holdt generalforsamling hos 
 Jens Christensen i Sløsse. Der er 20-30 
 medlemmer. Regnskabet balancerer 
 med 1.978 kroner og formuen er 3.048 
 kroner. 
10. Poul Friis afløses af Jørgen Ringsing i 
 det udvalg, der leder arbejdet i DANSK 
 SLÆGTSGÅRDSFORSKNING på Lol-
 land-Falster. 
11. Ved en AOF-afslutning spilles dilettant-
 komedien "Balladen på Snollerup kro" i 
 Vester Ulslev forsamlingshus for pensio-
 nister. 
11. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder vinterskydning på 
 Tjørnehøjbanen. 
12. Der er regnskabs- og budgetmøde i 
 ØSTER ULSLEV KIRKEs menighedsråd. 
12. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK holder 
 generalforsamling. Der er uvilje mod, at 
 der skal opkræves vandafgift efter måler 
 fra 1992, som kommunen kræver. Med 
 tre nye medlemmer er der nu 251 an-
 delshavere. 66.000 kubikmeter - en ned-
 gang på 4.000 -blev pumpet op. En ny 
 boring til 150.000 kroner er etableret. 
 Værkets driftsoverskud: 17.730 kroner. 
13. Stiftende generalforsamling i VESTER 
 ULSLEV VINDMØLLELAUG med cirka 
 60 deltagere. Møllen er budgetteret til at 
 koste 1.664.000 kroner + moms, svaren-
 de til 406 andele à 4.100 kroner. Den 
 hidtidige arbejdsgruppe vælges som før-
 ste bestyrelse. 
21. På Krumsøskolen holder KRUMSØAR
 KIVET sit - som sædvanligt fint besøgte - 
 årsmøde. Viggo Larsen holder foredrag 
 om stormfloden 1872, årsskriftet 1990,  
 7.årgang, præsenteres, og der er udstil-
 ling af indleverede materialer. 
27. GODSTED MENIGHEDSRÅD holder 
 regnskabs- og budgetmøde i Øster Uls-
 lev præstegård. 
27. På dommerkontoret i Nysted tvangsauk-
 tioneres Linda Friis Larsens og Henning 
 Larsens DISKOTEK LEONARDO i Øster 
 Ulslev. Byggeriets Realkreditfond overta-
 ger ejendommen for 714.000 kroner. 
 Ejerne er ikke til stede ved handlingen. 

29. Generalforsamling i ØSTER ULSLEV 
 HUSHOLDNINGSFORENING på Krum-
 søskolen.  
31. Der har været generalforsamling i 
 ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING. 
 35 af de 300 medlemmer var til stede. 
 Omsætning i 1989: ca.5,71 millioner kro-
 ner. Mersalg i varer: 5 ½%. Underskud: 
 714 kroner. Bestyrelsen reduceret med 
 to fra syv til fem medlemmer. Udtrådt: 
 Judith Nielsen og Iben Andersen. 
APRIL: 
4. Hos Svend Aage Christensen. Vester 
 Ulslev holder VESTER ULSLEV FRYSE-
 BOKS generalforsamling. 
9. Der er generalforsamling hos Kurt Jo-
 hansen. Alleen 6, i VESTER ULSLEV 
 BADMINONKLUB. 
17.-18. Der er natligt indbrud hos firmaet Leo 
 Due på Dalbakkevej, Vester Ulslev. Ud-
 bytte: 2.000 kroner og checks fra et pen-
 geskab. 
21. Der hare været generalforsamling i   
 SANDAGER SURFKLUB. Man nedsæt-
 ter et aktivtetsudvalg. I årets løb har 
 klubben haft en medlemstilgang på 100 
 procent og har nu godt 60 medlemmer. 
23. På Dines Lærkesens mose indleder 
 Henning Petersen kursus i hundedres-
 sur. Arrangør: VESTER ULSLEV OG 
 OMEGNS JAGTFORENING. 
26. VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 har holdt generalforsamling. Der er 22 
 aktive medlemmer. Regnskabet balance-
 rer med 13.000 kroner og en kassebe
 holdning på 203 kroner. Man ser gerne 
 flere medlemmer i foreningen, hvis for-
 mand gennem næsten 50 år, Frede Han
 sen, blev genvalgt til posten. I bestyrel-
 sen afløses Jette Hansen af Marker Ol-
 sen, mens Thomas Jørgensen og Inge 
 Christensen blev suppleanter. 
26. Der er generalforsamling i ØSTER ULS-
 LEV SKYTTEFORENING. Sted; Skyde-
 huset. 
MAJ: 
3. En snes mennesker til møde på KRUM-
 SØSKOLEN om dens fremtid nedsætter 
 en arbejdsgruppe, der skal søge et kul-
 turcenter oprettet på stedet. Ideen skyl-
 des Falsters tidligere turistchef, Arne 
 Hvidkrog, der bliver gruppens sekretær. I 
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 øvrigt består gruppen af Jan Nielsen. Eli-
 sabeth Nicolaisen, Kurt Johansen. Flem-
 ming Petersen og Erling Juul Andreasen. 
5. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder frivillig riffelprøve på 
 Musse skydebane. 
8. NYSTED BYRÅD holder møde i Øster 
 Ulslev forsamlingshus. 
15. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder cykletur, først til Han-
 ne Christensen. Sløssevej 3, dernæst til 
 en anden adresse, hvor der er have-
 vandring. 
16. NYSTED KOMMUNES TEKTISKE FOR
 VALTNING har meddelt tilladelse til op-
 stilling af en vindmølle på ejendommen 
 matr.nr.12a, Øster Ulslev by, hørende 
 under ejendommen Holebyvej 54. 
24. Kristi Himmelfartsdag: BORGERFORE-
 NINGEN FOR VESTER ULSLEV SOGN 
 holder sin årlige cykletur. Den går i år 
 over Kærstrup, Bremersvold, Keldskov 
 og Handermelle til Skovgårds have, hvor 
 Kirsten West-Rasmussen venter. 
27. SANDAGER SURFKLUB holder skipper-
 møde og træningssejlads ved Sandager 
 havn. Medlemskontingentet er i år 150 
 kroner for seniorer, 100 kroner for junio-
 rer og 60 kroner for passive. 
JUNI: 
5. I VESTER ULSLEV GAMLE PRÆSTE-
 GÅRDSHAVE holdes for syvende gang 
 aften grundlovsmøde med Bendt Thoft 
 Nielsen og Bendix Bech-Thostrup som 
 værter i samarbejde med borgerforenin-
 gen. Den - traditionelt upolitiske - æres-
 gæst er forsøgsleder ved Maribo Frø, 
 Morten Helt Poulsen, der fortæller om ro-
 er og gensplejsning. 
8. Børnehaven BIRKEHUSET i Øster Uls-
 lev fylder et år. 
8. NYSTED KOMMUNES SOCIALUD-
 VALG holder i Øster Ulslev forsamlings-
 hus et borgermøde om den ældrestruk-
 tur, kommunen har vedtaget. Der er 200 
 deltagere og talrige spørgsmål til kom-
 munalrødderne. 
11. KRUMSØSKOLENs arbejdsgruppe tilby-
 der at overtage ejendommen for at stifte 
 en selvejende institution, "Krumsø-
 Centret". En del af bygningen er lejet ud 
 til "Bo- og Naboskab", Nysted. 

14. VESTER ULSLEV VINDMØLLELAUG   
 I/S holder ekstraordinær generalforsam-
 ling i forsamlingshuset. Emnet er en for-
 sinkelse af mølleleverancen. Man over-
 vejer at skifte fabrikat og vedtager endnu 
 en ekstraordinær generalforsamling den 
 25.juni. 
16. Det årlige loppemarked finder sted i   
 VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 fra kl. 9 til kl.14 - med banko, tombola, 
 kaffe, æbleskiver m.m. 
16. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder sin årlige konkurrence i fugleskyd-
 ning ved Høvænge.  
18. På Karlebyvej i Øster Ulslev kører en 
 personbil ind i en postbil. Ingen kommer 
 noget til.  
20. På KØLLE ALLÉ i Øster Ulslev har en 
 tyv forberedt røveriet af en mængde na-
 gelfaste ting ved at demontere dem. An-
 slaget opdages imidlertid i tide.  
23. HANDERMELLE BYLAUG holder Sankt 
 Hans-aftensfest og fejrer samtidig sit 20 
 års jubilæum. Hans Andersen holder bål-
 talen.  
29. 14 unge slutter et fem dages kursus i 
 windsurfing arrangeret af SANDAGER 
 SURFKLUB. Træner har været 16-årige 
 BO LÆRKESEN. 
JULI : 
5. Storstrøms amts miljøkontor har under-
 søgt vandtilstanden i Søndersø, Hejrede 
 sø og RØGBØLLE SØ. De to er meget 
 beskidte, mens den tredje har en rimelig 
 vandkvalitet. 
6. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder mo-
 deshow med påfølgende underholdning 
 af PETER DACK. Over 100 møder op. 
7. Med et publikum på 180 holder ØSTER 
 ULSLEV BOLDKLUB gade/vej-fodbold-
 kampe, og om aftenen er cirka 250 med 
 til foreningens revy skrevet af HELLE 
 BÆKKEL. 
7. VESTER ULSLEV KIRKE er ved at blive 
 repareret og malet. Under arbejdet har 
 man i sydmuren fundet en romansk por-
 tal, den gamle mandsindgang. 
7. På AUTOVÆRKSTEDET, Holebyvej 21, 
 stjæles om natten et svejseværk. 
8. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder pokalskydning på 
 Tjørnehøjbanen i Musse. 
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19. Samme forening holder sommerudflugt 
 til Olav Andersen. Bregnebølvej 6. 
23. Arne Hyldkrogs tidligere fremlagte pro-
 jekt om et kulturcenter på Krumsøskolen 
 synes ikke at fungere. Foreløbig har han 
 fået et honorar, og sagen er udskudt et 
 halvt år. Kommunen træder vande. 
29. SANDAGER SURFKLUBs stævne, 
 "Sandager Cup", løber af stabelen fra 
 om formiddagen.  
29. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder sin årlige sejltur. 
 Vejret tvang deltagerne til først at spise 
 frokost i land, men senere stod man til 
 søs med fartøjer fra SANDAGER BÅDE-
 LAUG. 
AUGUST: 
9.-10. Indbrud på en landejendom på Holebyvej 
 i Øster Ulslev. Rude knust og 3.000 kro-
 ner stjålet. 
12. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder lop-
 pemarked og keglespil og får 10-12.000 
 kroner i kassen. 
13. NYSTED KOMMUNE indskrænker sin 
 container-service. Beholderne fjernes 
 fem steder, blandt andre i VESTER ULS-
 LEV (Tamrodsvej). I fremtiden skal man 
 køre sit affald til en plads på Krumsøvej. 
SEPTEMBER: 
10. Et el-kabel bliver gravet over i Frejlev og 
 forårsager strømsvigt i Nysted, Frejlev 
 og ØSTER ULSLEV. 
10. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN og KRUMSØARKIVET 
 prøver noget nyt: en byvandring under 
 ledelse af arkivar HANS ANDERSEN. 
 Aftenturen bliver en succes med omkring 
 50 deltagere. Den slutter med kaffe-
 bord og lysbilleder. 
11. En gårdejer i Øster Ulslev, Olav Ander-
 sen, beklager sig til Miljøstyrelsen over, 
 at han ikke må brænde halm af. på mo-
 sejord kan man ikke pløje halmen ned, 
 siger han. 
21. Tage Clas Krichau. præst i Godsted, 
 Øster og Vester Ulslev, går på pension 
 pr. 1. januar 1991 efter ti år i sognene. 
 På grund af ferie m.m. holder han op al-
 lerede med udgangen af oktober. 
23.-28. SANDAGER SURFKLUB holder sidste 
 sejlads den 23. og årlig afslutningsfest 
 den 28 (i Vester Ulslev forsamlingshus). 

24. De tre sognes postservice (på ØSTER 
 ULSLEV POSTEKSPEDITION) forringes 
 pr. dags dato sådan, at formiddagseks-
 peditionen sløjfes. Der er nu kun åbent 
 mandag-fredag kl. 14-16 og lørdag kl. 
 11-12. Postbestyreren, Lone Fridthiof. 
 må nu tillige fungere som postbud om 
 formiddagen. 
26. På Brydebjergskolen holder ØSTER 
 ULSLEV HUSHOLDNINGSFORENING 
 aftenmodeopvisning. 
OKTOBER: 
5. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 har holdt afsluttende skydning på 50 me-
 ters bane. Træningen på 15 meters bane 
 er startet. 
14.-21. Tage Krichau holder sine sidste prædike-
 ner i sognets tre kirker. Indtil ny præst er 
 udnævnt, vikarierer pastor Bent Chri-
 stensen. Døllefjelde. 
24. Der har været ungdomsafslutning i 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUB. 
25.-29. VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 afslutter sommersæsonen på det nye 50 
 meter-anlæg med skydning om vandre
 pokalerne. Juniorvinder: Niels Ole 
 Christensen, seniorvinder: Helmer Niel-
 sen. Efter renovering af 15 meter- an-
 lægget starter man igen d.29. 
NOVEMBER: 
5.-6. Flemming Jensen, Nygårdsvej 8, og 
 Knud Rasmussen, Nygårdsvej 5, Øster 
 Ulslev, er gerådet i en nabostrid om ren-
 holdelsen af deres fælles privatvej. 
10. I forsamlingshuset holder ØSTER ULS-
 LEV BOLDKLUB fodboldafslutning for 
 damer, ynglinge, seniorer og old boys 
 med spisning og musik. 70 deltagere.  
14. Henry Paustian, formand for pensioni-
 sterne i sognene, advarer under et møde 
 med byrådet i Øster Ulslev forsamlings-
 hus mod, at man ødelægger plejehjem-
 mene ved at omdanne dem til ældreboli-
 ger. 
14. NYSTED BYRÅD holder møde i Øster 
 Ulslev forsamlingshus. 
16. Der kommer vinger på VESTER ULS-
 LEV VINDMØLLELAUGs nye mølle på 
 Holger Pedersens grund, Alleen 3, Ves-
 ter Ulslev. Møllen er af mærket Wind 
 World fra Grenens Maskinfabrik. 
15. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS
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 FORENING holder møde hos Anne Chri-
 stensen. Lundagergård, Kølle Allé 9, 
 Øster Ulslev. 
16. DISCOTEK SKYLIGHT holder diskotek i 
 Vester Ulslev forsamlingshus. 
26. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING holder gastronomisk demon-
 strationsmøde i forsamlingshuset med 
 Ruth Augustinussen. 
28. NYSTED BYRÅD holder i Vester Ulslev 
 forsamlingshus ekstraordinært byråds-
 møde med forudgående offentlig spørge-
 time.  
30. Sognenes tre menighedsråd har enstem-
 migt indstillet cand. theol. Torben Sparre 
 til det ledige præsteembede. Han kan til
 træde 1.januar 1991. 
DECEMBER: 
1. I forsamlingshuset holder BORGERFOR
 ENINGEN FOR VESTER ULSLEV 
 SOGN sin årlige hyggeeftermiddag for 
 pensionister. Færre end sædvanligt del
 tager. HANS ANDERSEN beretter om 
 sin juleaften 1944, hvor han sad i en tysk 
 koncentrationslejr og spiste kålrabi. 
2. GODSTED MENIGHEDSRÅD har fået 
 ny formand. Kirsten Vagtberg er blevet 
 afløst af den tidligere næstformand, Bent 
 Bring. hvis plads hun overtager. 
 KIRKEN er i årets løb blevet istandsat. 
2. VESTER ULSLEV VINDMØLLELAUGs 
 mølle på Holger Pedersens mark på Al-
 leen har været i gang en halv snes dage. 
 Nu har den stort søndags-rykind af folk, 
 som vil se vidunderet. Samtidig får de en 
 kort orientering om dens historie til dato. 
8. Der er åbent hus og basar på ØSTER 
 ULSLEV PLEJEHJEM. 
10. NYSTED KOMMUNES SOCIALUD-
 VALG holder propagandamøde om de 
 planlagte ændringer af plejehjemmenes 
 status i Kettinge og ØSTER ULSLEV. 
 Det foregår denne gang i Kettinge, og et 
 tilsvarende møde skal holdes i Øster Uls-
 lev senere på måneden. 
12. På ØSTER ULSLEV PLEJEHJEM holder 
 man juleafslutning for pensionister i de 
 tre sogne. 
12. Fra sin venneforening har ØSTER ULS-
 LEV BOLDKLUB modtaget 13.000 kro
 ner indsamlet ved bankospil og loppe-
 marked. 

12. På valgstedet ØSTER ULSLEV FOR-
 SAMLINGSHUS er der en deltagelse på 
 83,7 procent, kommunens laveste, ved 
 folketingsvalget i dag. Kommuneprocen
 ten var 85,2 og landsprocenten 82,8. 
13. ØSTER ULSLEV PLEJEHJEM skal i 
 1992 bygges om til ældreboliger. Det 
 holder kommunens socialudvalg møde 
 på stedet om. 
15. Det årlige U-lands-marked i VESTER 
 ULSLEV GAMLE PRÆSTEGÅRD hos 
 Bendt Thoft Nielsen og Bendix Bech-
 Thostrup skaffer med en omsætning på 
 12.000 kroner et fint bidrag til en skole i 
 Kenya. Varer - og siden pengene - for
 midles af U-landsfonden af 1962, og den 
 lokale borgerforening står som medar-
 rangør af markedet. 
21. Nysted kommunes tekniske udvalg fore-
 slår STS, at man lægger en af busruter-
 ne om ad KRUMSØSKOLEN, hvor orga-
 nisationen Bo- og Naboskab har indrettet 
 et dagcenter, hvis brugere har behov for 
 transportmulighed. 
24. Trods tom præstegård kommer sognets 
 tre KIRKER ikke til at stå tomme juleaf-
 ten. Tidligere sognepræst Bjørn Ohl hol-
 der julegudstjeneste alle tre steder - for 
 fulde huse. 
28. ØSTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 holder juletræsfest. 
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Det var Mon-
rads træ 
Bendix Bech-Thostrup 
 
I november 1988 væltede stormen et gammelt 
træ i Vester Ulslev gamle præstegårdshave. Det 
var ikke et hvilket som helst træ. 
 
Gennem masser af år havde folk i gården og 
sognet kaldt det MONRADS TRÆ. D.G. Monrad 
var jo præst i Vester Ulslev et par år sidst i 
1840'erne. Præstegårdshaven er fuld af store 
gamle træer, men netop dette, et tulipantræ, på 
latin Liriodendron tulipifera, stod der lige ud for 
det, som i den tidligere præstegård havde været 
hans havestue. Og det var sjældent og stort og 
mærkeligt med sine brede, næsten firkantede, 
underligt flagrende blade. 
 
Det MÅTTE være plantet af den berømte præst, 
biskop og politiker - eller måske af hans kloge og 
velstående kone, mens de sad her, langt ude på 
landet. Men hvordan skulle man bevise det? 
 

Det sørgede Vorherre for ved at lade det falde. I 
fire-fem år havde det stået uden blade, faktisk 
dødt. Fuglene og egernet hoppede glade rundt i 
den smukke natur-skulptur, og præstegårdens 
ejere nænnede ikke at fælde "Monrads træ". 
Men så kom stormen. 
 
Træet væltede, ødelagde mirakuløst ikke nogen 
andre vækster, men borede sine grene dybt ned 
i den bløde græsplæne. Se selv fotografens 
Morten Juhls dramatiske billede af tulipantræets 
ruiner på en af billedsiderne her. 
 
Så fulgte oprydning og opsavning - OG... 
nu kom så chancen for at bevise træets alder. 
En skive, den nederst mulige, meterstor i diame-
ter, blev proppet i bilen og kørt ind til National-
museets naturvidenskabelige afdeling i Køben-
havn. Ville man venligst prøve at datere træet på 
basis af dets årringe? 
 
Gerne! Afdelingens Kjeld Christensen skriver 
den 11.juli 1989 til præstegårdens beboere: 
 

"Mange tak for den fine skive af Lirio-
dendron tulipifera, som har har fået num-
meret D 4739. Vi har aldrig tidligere mod-
taget prøver af denne træart. Årringene på 
skiven fremtræder regelmæssig, og der 
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har derfor ikke været større problemer 
med årringtællingen."  

 
Senere i brevet: 

"Hvis man antager, at træets vækst op-
hørte for tre år siden, det vil sige, at den 
sidste årring blev dannet i 1986, kommer 
man med 138 årringe tilbage til 1849. Ski-
ven angives at være afsavet i en højde af 
cirka en meter over jorden, og antager 
man, at træet har været to-tre år om at nå 
denne højde, må dets vækst være påbe-
gyndt i 1847/48. - Hvis væksten i stedet 
ophørte allerede for fem år siden, således 
at den sidst dannede årring er fra 1984, 
kommer man på tilsvarende måde tilbage 
til 1845/46. 
Begge beregningsmåder giver altså mulig-
hed for, at træet kan være plantet af Mon-
rad i perioden 1846-48 - selv hvis man an-
tager, at han har fået det som en få (1-3) 
år gammel plante." 

 
Så hermed har vi altså videnskabsmændenes 
ord for, at "MONRADS TRÆ" efter al sandsynlig-
hed virkelig BLEV sat i den gamle have af dens 
berømte beboer. 
 
I dag er det meste af tulipantræet spist af præ-
stegårdens grådige brændeovn. Men et stykke 
af det vil bestå altid: Skiven, der bragte beviset, 
bor nu i Nationalmuseets naturvidenskabelige af-
deling: Nummer D 4739. 

Da Øster  
Ulslev-Godsted 
gik ind i stor-
kommunen 
Erik Larsen 
 
 
Erik Larsen, der var kommunesekretær og kas-
serer i den gamle sognekommune og derefter 
blev socialinspektør i den ny storkommune, for-
tæller erindringer fra dengang. 
 
Kommunens administration. 
Sognerådet bestod af 9 medlemmer, fire valgt af 
de radikale, tre fra socialdemokratiet og to fra 
venstre. Rådet holdt sine møder en gang hver 
måned i et lokale på alderdomshjemmet. 
 
Indtil 1958 blev den daglige administration vare-
taget af sognerådsformanden, kassereren og so-
cialudvalgsformanden. 
 
Sognerådsformandens administration, herunder 
kommunens korrespondance, folkeregister m.m. 
foregik i hans private hjem. Kassereren, som var 
et af sognerådets medlemmer, der var valgt til 
denne post, udførte arbejdet med kommunens 
regnskab i sit private hjem og i sognerådslokalet 
på alderdomshjemmet, hvor han havde træffetid 
et par gange om ugen og den første i hver må-
ned for modtagelse af skat og udbetaling af løn-
ninger og pensioner m.v. Formanden for det so-
ciale udvalg førte også en del af de sociale sa-
ger i sit eget hjem. 
 
Arbejdet med den daglige administration blev 
større og større, og da kassereren ikke ønskede 
at fortsætte i sognerådet efter 1.april 1958, be-
sluttede sognerådet at ansætte en kommunese-
kretær og kasserer. Det sogneråd, der tiltrådte 
1.april 1958, opslog stillingen, som førte til, at jeg 
tiltrådte den 1.juli 1958 som kommunesekretær 
og kasserer - et krævende, men interessant job. 
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Der blev indrettet kontor i et kælderlokale på al-
derdomshjemmet. 
 
Skolerne. 
I kommunen var der to skoler, en i Øster Ulslev 
og en i Godsted. I 1958 kom der en ny undervis-
ningslov, hvor der skulle gives større tilbud om 
undervisning og en udvidelse af skolegangen fra 
syv til otte årgange, dette kunne man ikke give 
med de to gamle skoler. Det medførte mange 
forhandlinger om bygning af en ny skole, der var 
forhandlinger med nabokommunerne om byg-
ning af en stor skole i Øster Ulslev, men det end-
te med, at man sammen med Vester Ulslev kom-
mune byggede Krumsøskolen med tilhørende 
fem lærerboliger. Byggeregnskabet og det dagli-
ge driftsregnskab skulle føres af Øster Ulslev-
Godsted kommune. Det var interessant at være 
med til at se skolen komme op at stå og betale 
byggeriet. Lånet hertil blev optaget hos et forsik-
ringsselskab med en løbetid på 28 år, idet man 
så betragtede bygningen som nedslidt og færdig 
som skole. Det, at bygningen var færdig som 
skole, kom jo desværre til at passe, men ikke på 
grund af, at bygningerne var nedslidt.  
 

De var stadigvæk i fin stand, en medvirkende år-
sag hertil er nok, at der i hele skolens levetid kun 
har været det samme pedelpar, Karen og Flem-
ming Møller, der stod for den daglige vedligehol-
delse. Ved skolens 25 års jubilæum, hvor arki-
tekten, der havde tegnet skolen, var til stede, ud-
talte han, da han kom ind i forhallen, at gulvet jo 
var lige så flot, som den dag det blev lagt. 
 
En sådan udvidelse af skolevæsenet, som jo 
skete over hele landet, medførte en stor mangel 
på lærere. En betingelse for at få en lærer var, at 
man kunne tilbyde en passende bolig, de fem 
boliger, der var ved skolen, var ikke tilstrækkeli-
ge. Skoleforbundet begyndte at bygge boliger, 
nu skulle de ligge i Øster Ulslev, således at der 
blev lige mange lærere bosat i hver kommune. 
Der blev bygget 4 nye boliger og købt to huse til 
lærerboliger. I 1964 skete der en sammenlæg-
ning med Døllefjelde-Musse og Herritslev kom-
muner omkring Brydebjergskolen. Skoleforbun-
det kom nu til at hedde Brydebjerg-Krumsø sko-
leforbund. På Brydebjergskolen blev etableret 
realklasser. 
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Skatterne. 
En del af sognerådets arbejde var den årlige 
skatteligning med ansættelse af skatteydernes 
indkomst og formue. Forberedelsen hertil be-
gyndte i januar måned, når selvangivelserne var 
udsendt. Maribo skatteråd indkaldte sogneråde-
ne i skattekredsen til et møde i Maribo, hvor der 
blev givet retningslinier, oplysninger og takster 
for værdi af skatteydernes forbrug af egne pro-
dukter til brug for det kommende ligningsarbejde. 
Efter mødet deltog sognerådet i en spisning be-
talt af kommunen. Det skal bemærkes, at de en-
kelte medlemmer ikke modtog nogen anden 
form for betaling. 
 
Selvangivelserne skulle være indleveret den 
1.februar, og for de skatteydere, der var regn-
skabspligtige den 15.februar. Regnskabspligtige 
var kun forretningsindehavere og landbrug over 
en vis størrelse. Skatterådet havde meddelt, hvil-
ke dage et skatterådsmedlem kunne være til ste-
de for at deltage i ligningsarbejdet. Arbejdet med 
ansættelse af indkomster og formue tog tre da-
ge. 
 
Det var for sognerådsmedlemmerne nok nogle 
interessante dage, det at se de enkelte skatte-

yderes indtægt, men også anstrengende for de 
medlemmer, der havde deres daglige arbejde i 
det fri, nu at skulle sidde inde hele dagen - 
stærkt koncentreret om arbejdet. Her modtog 
medlemmerne heller ikke betaling, men i de tre 
dage spiste sognerådet middag på alderdoms-
hjemmet, hvilket gav ekstra arbejde til hjemmets 
personale, når der skulle serveres middag til 11 
personer ekstra. 
 
Under ligningsarbejdet blev der taget enkelte 
selvangivelser fra til en nærmere forhandling 
med skatteyderen. Disse indkaldelser fandt sted 
omkring 1.marts. Når de var færdige, blev alle 
indtægterne talt sammen. Nu kendte man det 
samlede skattegrundlag, og ikke som nu efter 
kildeskattens indførelse, hvor byrådet skal gætte 
sig til, hvad borgerne vil tjene i det kommende 
år. 
 
Regnskabsåret gik fra april til april. Budgettet 
blev vedtaget i marts, og når man kendte skatte-
grundlaget, prøvede man at indrette budgettet 
herefter, så ligningsprocenten kunne holdes 
uændret. 
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Her kunne det til tider komme til en afstemning i 
sognerådet om, hvor meget der skulle lignes på 
fast ejendom og hvor meget på indkomst. Ellers 
var det sjældent, der skete afstemning. 
 
Der blev udfærdiget en skatteliste, hvor der var 
anført, hvor meget hver enkelt skulle betale. 
Denne liste skulle fremlægges til offentligt efter-
syn i to uger fra den 1.april. Der kom ikke mange 
for at se denne, og de der kom, kom nok nær-
mest for at se, hvor meget naboerne skulle beta-
le. 
 
Pensionistudflugter. 
Hvert år blev der holdt en udflugt for kommunens 
pensionister. Udflugten fandt sted sidst i juni og 
foregik i private biler, idet en del af kommunens 
bilejere kørte for hver to pensionister. Der var en 
del arbejde med tilrettelæggelse af udflugten, 
først en diskussion i sognerådet om, hvor udflug-
ten skulle gå hen, derefter talte sognerådsmed-
lemmerne med pensionisterne om, hvem der 
ville deltage, så man var klar over hvor mange 
biler der var behov for, så spurgte man bilejerne, 

om de ville køre, deres ægtefæller blev inviteret 
med, og de skulle så medbringe smørrebrød til 
sig selv og de pensionister, de kørte for, og fik 
så besked om, hvem de skulle køre for. En del 
havde på forhånd selv tilbudt at køre. Manglede 
der en bil eller to, blev der lejet en vognmand 
med et rugbrød. Præsten, bestyrerinden på al-
derdomshjemmet og hjemmesygeplejersken del-
tog også. 
 
På udflugtsdagen samledes man på kirkeplad-
sen og kørte samlet herfra kl.14. Sognerådsfor-
manden kørte foran. Han og socialudvalgsfor-
manden havde gennemkørt den planlagte rute et 
par dage forinden for at vide, hvor lang tid det 
tog. Det var ikke oplyst, hvor turen gik hen. Det 
skulle være en overraskelse, hvor man skulle 
drikke kaffe, der var bestilt på en større restau-
rant. Her fik vi som regel boller, lagkage og små-
kager, og efter en halvanden times ophold kørte 
man så ad andre veje hjem til forsamlingshuset.  
 
Nu blev de medbragte madkurve med det flotte 
smørrebrød båret ind, køreværterne sørgede for 
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hver deres to pensionister, som de havde kørt 
for, og man sad således unge og ældre mellem 
hinanden. Præsten holdt tale, kommunen gav øl 
og snaps, og snakken gik livligt. Der var også 
musik, det var vel det, man i dag kalder socialt 
samvær. En af de ældre deltagere og ordet og 
takkede sognerådet for udflugten. 
 
Senere blev det ændret, så køreværterne ikke 
skulle medbringe mad, kommunen var vært ved 
en middag i forsamlingshuset. Dette blev sidst i 
tresserne ændret til at udflugten foregik i busser. 
Det var så kun pensionisterne og sognerådet, 
der deltog. Det kunne give lidt problemer, når 
busserne skulle rundt på de små veje og samle 
de ældre op. Det kunne også ske, at de ikke var 
der. Hvad så? Ja så viste det sig, at de var gået 
hen til naboen for at stå på bussen der. 
 
Denne form for udflugt blev opretholdt mange år 
i den nye storkommune, indtil man fandt, at de 
forholdsvis mange penge, en sådan udflugt be-
løb sig til, kunne anvendes til andet omsorgsar-
bejde for pensionisterne. 
 
Arbejdet på kommunekontoret. 
Ved sognerådsvalget i 1962 skete der en lille 
ændring i den politiske sammensætning af rådet. 
De radikale tabte et mandat, så fordelingen nu 
var tre socialdemokrater, tre radikale, 2 venstre 
og en konservativ, og denne fordeling fortsatte 
indtil 1.april 1970, hvor kommunen blev nedlagt 
som selvstændig kommune. 
 
Der var altid travlhed på kontoret i kælderen, 
hvor der ikke var så mange moderne kontorma-
skiner til hjælp. I vinterens løb blev skatteyder-
nes navne skrevet en fem, seks gange, når der 
blev udfærdiget selvangivelser, mandtalslister, 
lignings-lister, skattelister og skattesedler. Hvert 
år skulle der også skrives en valgliste, hvor alle 
kommunens valgberettigede personer var opført 
med angivelse af deres alder, også på de kvin-
delige vælgere. Listen skulle fremlægges til of-
fentligt eftersyn i februar måned. Der kom nu ik-
ke mange for at se, om de var på valglisten. Hvis 
der blev valg, gik de ud fra, at de stod på listen. 
 
Den første i hver måned var der ekstra travlt, 
idet alle pensioner og lønninger blev udbetalt i 
kontanter ved personlig henvendelse på konto-
ret. Pensionisterne var vist tilfreds med dette. De 

traf hinanden sådan en dag og fik en snak, og 
var der nogen, der ikke var i stand til selv at ind-
finde sig, var der altid en nabo, der tog pensio-
nen med hjem til dem. Selv om det ikke var de 
beløb, der skulle udbetales, som det er i dag, 
kunne der til tider opstå problemer med, om der 
nu var penge nok i kommunekassen til den før-
ste. Det var særlig i kvartalets sidste måned, 
hvor kommunen skulle indbetale statsskatten til 
amtstuen den femtende. Hvis der så var skatte-
ydere, der ikke havde betalt, så skulle kommu-
nen lægge pengene ud, og der var kun fjorten 
dage til den første, hvor der skulle bruges man-
ge til lønninger og pensioner. 
 
Var der enkelte af de større skatteydere, der må-
ske ikke havde husket at betale, blev det som re-
gel hurtigt klaret ved en telefonsamtale. Skatte-
restancerne var procentvis ikke større, end de er 
nu efter kildeskattens indførelse. 
 
Kommunesammenlægningen forberedes ... 
I første halvdel af tresserne fremkom der forly-
dende om, at der over hele landet skulle ske en 
sammenlægning af kommuner, idet man fandt, 
at disse var for små til at løse opgaverne i fremti-
den. 
 
Det vakte ikke den store begejstring. Man følte, 
at sognerådet løste opgaverne på en tilfredsstil-
lende måde for befolkningen, til tider i samarbej-
de med nabokommunerne, som tilfældet med 
skoleforbundet. Der var nu nedsat en kommunal-
reformkommission, der på landsbasis skulle 
medvirke ved de kommende kommunesammen-
lægninger. Det medførte nogen diskussion om, 
hvor mange der skulle lægges sammen, og hvor 
administrationen skulle placeres. 
 
I begyndelsen talte man om en sammenlægning 
af de fire kommuner, der var i skoleforbundet. 
Døllefjelde-Musse, Herritslev, Vester Ulslev og 
Øster Ulslev-Godsted. Tre af dem var i forvejen 
fælles om plejehjemmet "Solgården". Der var vel 
ikke helt enighed om denne sammenlægning, og 
man blev hurtig klar over, at en sådan sammen-
lægning ikke var nok. Der skulle flere med. Det 
var Kettinge-Bregninge, Nysted Landsogn og 
Nysted. 
 
Det, at Nysted, en bykommune, skulle med, 
vandt ikke den store begejstring i sognerådet. 
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Der kom forlydender om, at Toreby kommune ik-
ke var glad for en påtænkt plan om at skulle 
sammenlægges med Nykøbing F. De ville heller 
søge samarbejde med kommunerne mod syd. 
 
Denne plan syntes de andre kommuner var god. 
Der var mange indbyggere i Sundby. Det ville gi-
ve et større befolkningsunderlag og et bedre 
skattegrundlag. Man fandt tillige, at Guldborg-
sund var en naturlig kommunegrænse. Der blev 
holdt en del møder, og flertallet i Toreby sogne-
råd var stemt for planen. Man blev enig om be-
tingelserne, og man fandt endog et navn til den 
nye kommune. Den skulle hedde "Fuglsang", og 
administrationsbygningen skulle ligge i nærhe-
den af Flintinge. 
 
Forslaget blev fremsendt til kommunalreform-
kommissionen, men her kunne det ikke godken-
des, og en senere kommunalreformlov fastslog, 
at Toreby skulle sammen med Nykøbing F. 
 
... og gennemføres. 
Den nye Nysted kommune kom herefter til at be-
stå af Døllefjelde-Musse, Herritslev, Kettinge-

Bregninge, Nysted, Nysted Landsogn, Vester 
Ulslev og Øster Ulslev-Godsted kommuner. En 
kommune med et stort areal, men ikke særligt 
stort indbyggertal, ca. 6.500. 
 
Der begyndte nu en del forhandlinger mellem 
sognerådene og byrådet i Nysted, om der skulle 
bygges en ny administrationsbygning i Nysted, 
eller det bestående rådhus skulle bygges om. 
Sognerådet i Øster Ulslev holdt på, at der skulle 
opføres en ny administrationsbygning i udkanten 
af Nysted by, men det blev der ikke flertal for i 
det nedsatte sammenlægnings-udvalg. Forhand-
lingerne endte med, at der blev foretaget æn-
dringer og ombygning af rådhuset, så det kunne 
huse den kommende administration. Der er for 
øvrigt siden hen sket forandring og ombygning 
flere gange. 
 
Der blev også ført forhandlinger om, hvor det an-
satte personale skulle placeres i den nye admini-
stration. Fra landkommunerne drejede det sig 
kun om fem-seks personer. Det faldt også på 
plads. 
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Else Juul Jørgensen, Juulsgård, valgt af de kon-
servative, der skulle fortsætte i den nye kommu-
nalbestyrelse i storkommunen. 
 
Den sidste dag i marts 1970 blev de afsluttende 
poster indført i regnskabet og den kontante be-
holdning indsat på kommunens bankkonto. Pen-
geskabet blev lukket. Nøglen til kontoret drejet 
om. En epoke i landsbysamfundet var slut. Øster 
Ulslev havde ikke mere et kommunekontor. En 
del af det nære samfund var væk. Borgerne var 
fremover henvist til at henvende sig på rådhuset 
i Nysted, hvorfra hele den fremtidige administra-
tion skulle foregå. 

Det, at sammenlægningen nu var en realitet fra 
1. april 1970, gav ekstra arbejde på kontoret. Ar-
kivet skulle gennemgås, de sager, der skulle be-
vares, skulle pakkes for at blive flyttet til Nysted 
rådhus. En del kunne kasseres. Samarbejdet 
med Nysted blev indledt med overførsel af nav-
ne på pensionister, folkeregister, ansatte på al-
derdomshjem, udarbejdelse af budget, der skulle 
indgå i den nye kommune og meget andet. 
 
I slutningen af 1969 afgik sognerådsformand Si-
gurd Christoffersen ved døden. Han havde væ-
ret formand siden 1943, i mere end 26 år. Til ny 
sognerådsformand valgtes fra 1. januar 1970 in-
spektør Johs. Pedersen, Øster Ulslev, der funge-
rede de sidste tre måneder, kommunen bestod 
som selvstændig kommune. 
 
I marts 1970 holdt sognerådet sit sidste møde, 
og en lille afskedssammenkomst på alderdoms-
hjemmet. Man følte det lidt vemodigt, at det var 
forbi. Det var som om man afgav noget af sin 
selvstændighed. Alt skulle nu ordnes ude i Ny-
sted. Der var kun et af sognerådsmedlemmerne, 
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Tørveskæring 
på Vestermosen 
omkring 1870 
Hans Lærke Lærkesen 
 
Denne og den følgende beretning er skrevet til 
Dansk Folkemindesamling i henholdsvis 1938 og 
1936 og lånt derfra. Hans Lærke Lærkesen var 
født i Vester Ulslev i 1863 og døde i Vangede 
ved København i 1954. 
 
Når græsset på mosen var slået og høet stakket, 
drog alle gårdens folk med undtagelse af husmo-
deren og lillepigen afsted ud på mosen, som lå 
et par kilometer fra gårdens øvrige tilliggende.  
En høstvogn var aftenen før bleven læsset med 
redskaber, trillebøre, madkurve og øllejler for tid-
lig udrykning. 
 
Til redskaberne hørte de forskellige skærende: 
tørve-jernene med henved fire alen lange skæf-
ter, foroven træ og forneden fladt stangjern, 
hvortil var nittet en kniv af tørvens længde. Den 
førtes ned ovenfra og skar brinken igennem, 
først i tørvens længde og derefter vinkelret på 
dette snit i tørvens bredde. 
 
Tørvespadens blad havde tørvens længde og 
bredde, og skaftet var som et almindeligt spade-
skaft. Den førtes ind i brinken fra siden og skar 
tørven i tykkelse lig bredden, og den, som førte 
spaden, stod derfor nede i graven, ofte i vand og 
mudder til et godt stykke opad benene, og tit 
måtte en af skærerne hen og lænse graven for 
vand. 
 
Desuden medførtes almindelige spader og skov-
le, da der var et omtrent en alen tykt jordlag, 
som skulle fjernes, før man kom til den brænd-
bare tørvemuld. Træskovle (kornskovle) måtte 
man også have med for at øse vandet ud af den 
grav, man agtede at begynde fra, og siden som 
nævnt til jævnligt at lænse graven. Hestene var 
tøjret i nærheden, og tørrepladsen til tørvene 
jævnet. 

Det varede til op på formiddagen første dag, før 
man rigtig kom i gang med tørveskæringen. To 
karle stod da i graven ved hver sin brink, som 
husbonden havde gennemskåret som foran be-
skrevet. De havde ovenfor brinken hver to trille-
re, sædvanlig piger og store drenge med hver 
sin trillebør; de fangede tørvene, som karlene 
kastede op til dem med spaden. Det gjaldt om at 
gribe tørven over enderne, så den ikke knække-
de, og lægge den forsigtigt på børen. 
 
Griberne blev godt tilsølet af den våde tørv fra 
de nederste lag, især hvis de greb fejl og fik tør-
ven klasket ind mod kroppen. De stod derfor 
med bare arme til skuldrene, ligesom karlene 
stod i graven med bare ben til knæene. 
 
De øverste lag gav en rødlig, svampet og let 
tørv, egnet til optænding, men af ringere brænd-
selsværdi end dem fra de nedre lag, en sort, 
vægtig og fast tørv. 
 
Når børen var fuld, trilledes læsset hen på den 
jævne flade, hvor græsset i forvejen var slået 
særlig tæt, og her blev tørvene sat i stabler med 
fire tørv i hver, og når de var tørre og faste nok til 
det, blev de stillet op i kegleformede stabler. Der 
kunne de stå uden at tage skade af selv en stør-
re byge, indtil lejligheden bød sig til hjemhøstnin-
gen. 
 
Til middag kom husmoderen og lillepigen (barne-
pigen) tillige med småbørnene kørende ud med 
middagsmaden på en lille enspændervogn. 
 
Første dag havde pigen engang, husker jeg, 
pyntet sig med hvidt stivet forklæde; men da hun 
nysgerrig gik hen for at titte ned til karlene, var 
en af dem uforskammet nok til at klaske hende 
en våd, sort tørv lige på maven, så hendes stolt-
hed, det hvide forklæde, fik en slem medfart. Det 
vakte stor munterhed undtagen hos lillepigen, 
som var grædefærdig, og husmoderen, som 
skammede den uforskammede lidt ud. Hvidt for-
klæde forsvandt fra mosen fra den dag. 
 
Mandskabet fik nu travlt med at rense sig ved en 
gammel vandfyldt tørvegrav, så godt det lod sig 
gøre. Husbondsfolkene havde imens dækket op 
med middagsmaden på en skyggefuld plads un-
der nogle store buske. 
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Middagsmaden kunne for eksempel være gule 
ærter kogt som en fast grød, der serveredes 
med smørdyppehul i midten og blev spist med 
sødmælk til samt fedt, kogt flæsk - flæsket kogt i 
ærterne eller sulevælling (på bornholmsk kaldet 
brændesnude*)) med røget lamme- og gåsekød 
til. 
 
I øvrigt fulgte måltiderne som ellers hjemme. 
Då:re (davre) tidlig morgen, mælmad (mellem-
mad) midt på formiddagen og midsmad (mid-
dagsmad) ved tolvtiden. Ved totiden vankede en 
kop kaffe med en tvebak eller et stykke kandis 
til: ved firetiden fulgte meavden (midaften - på 
bornholmsk unjerne) og sidst på dagen nå:re 
(nadver). 
 
Efter middagsmåltidet drev man forskellige lege 
og løjer, før man lagde sig til hvile i den bøde 
moseeng. Og til lærkernes triller og vibernes 
skrig og den vidunderlige duft af græsset og hø-
et, som indeholdt en rigdom af krydrede urter, 
lulledes mandskabet i søvn, mens børnene løb 
legende om under lillepigens opsyn. Især var en 
køkkenmødding i udkanten af vor mosepart en 
yndet tumleplads. Der var masser af muslinge-
skaller, dyreknogler og især flintesplinter fra old-
tidsfolkets arbejde med at tildanne redskaber; 
rundt om i skrænter fandtes en rigdom af humle-
reder**), som indeholdt den lifligste honning, me-
get mildere end husbiernes, og man kunne pluk-
ke de dejligste blomster og fine græsser, som ik-
ke fandtes hjemme på markerne, bl.a. det smuk-
ke brunblålige hjertegræs. 
 
Snart var arbejdet atter i fuld gang, og ud over 
mosen sås andre hold ved tørvearbejdet på de-
res moseparter. Hver gård havde sin. 
 
Der kunne fremstilles en mængde tørv i de tre, 
fire dage, som ofredes dette arbejde. Men tørve-
ne var som anført meget uensartede og havde 
den skavank, at de smuldrede slemt, når de blev 
kastet fra vognen ind i tørveladen. Denne rum-
mede 10-12 læs tørv eller mere. Tørv udgjorde 
den væsentligste del af vinterbrændselet. 
 
 

Det blev forsøgt at ælte tørvemassen og lægge 
den ud i et jævnt lag på 5-6 tommers tykkelse 
og, når det var stivnet, skære det igennem på 
langs og tværs i passende tørvestørrelse. Dertil 
anvendtes et værktøj bestående af to knive på et 
langt skaft. Men fremstillingsmåden viste sig 
upraktisk.  
 
Endelig fandt man det, som i lang tid fremover 
blev fremstillings-måden. Man fyldte den æltede 
masse i et skokar (skubkarre), trillebør med fa-
ding, og trillede den hen på tørrepladsen. Der 
stilledes tørvekarret (en træform til et dusin tørv) 
på stjærterne tæt ind mod fadingen. Rummene i 
karret fyldtes til strøgmål med de bare hænder 
og vendtes med indholdet henne på pladsen, så 
de tolv tørv stod kønt hele; det hørte der lidt 
øvelse til. 
 
Tørvemassen var en blanding af de øvre og ned-
re lag fra graven og blev gennemæltet ved, at ar-
bejderen asede rundt i den med tunge træsko-
støvler på. Ved denne fremstillingsmåde blev 
tørvene ensartede og faste, og når de var tørre-
de, kunne de tåle at blive kastet med uden at 
smuldre. 
 
Men med den ny fremstillingsmetode forsvandt 
idyllen ved tørvetilvirkningen. Fra nu af var det 
en enkelt arbejder, der, dels på dagløn, dels på 
akkord sommermånederne igennem gik og strøg 
tørv. Men det gav et langt værdifuldere brænd-
sel. Også de således strøgne tørv skulle stables, 
når de var noget tørre. Det arbejde besørgede 
tørvestrygerens kone, så parret opholdt sig som-
meren igennem mest på mosen.  
 
Stablerne var som tidligere kegleformige, men 
nu skulle hver indeholde nøjagtig 50 tørv for at 
være lette at holde tal på, dels fordi ægteparret 
for en del fik betaling pr. tusind, og dels fordi det 
nu var bleven en hel lille industri, eftersom der 
fremstilledes adskillige læs flere, end der gik til 
hjemmeforbruget, og disse blev solgt efter tusind 
og indbragte en ret god indtægt. 
 
De var lidt af et par originaler, Hans Stalbom og 
Ane Stalboms. Han var ligeså fåmælt, som hun 
var snakkende. Engang, far kom kørende ud på 
mosen for at hente et læs af de tørre tørv, pege-
de han på den store flade med de våde tørv og 
spurgte: "Hvor mange tørv har du nu, Hans Stal-

*) Hans Lærke Lærkesen var lærer på Bornholm i mere 
end en menneskealder  
**) Humlebi-reder   (?) 
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bom?" "Dær ligger di", var alt, hvad han fik til 
svar, så kunne han selv have fornøjelsen at tæl-
le, hvis han ville vide antallet. 
 
Konen var lige så rask på hænderne som i snak-
ken. Hun byggede i en utrolig fart stabel efter 
stabel med nøjagtigt lige antal tørv i hver. Der 
skulle ingen snydes! 

Omkring karret 
Hans Lærke Lærkesen 
 
 
Denne beretning bygger i følge forfatteren i alt 
væsentligt på, hvad hans mor, Karen Lærkesen, 
født Hansdatter (1833-1908) har fortalt. 

 
Indtil omkring 1870 hørte der en mængde in-
dearbejder til i et lollandsk bondehjem, som vel 
også i andre egnes, eftersom tilberedningen af 
føde og klæder til hele husstanden foregik der. 
For det meste var det kvindearbejde, men i af-
tenarbejdet var gerne hele familien sysselsat. 
 
Når med efteråret aftensædet begyndte, foregik 
en ikke ringe del af indearbejderne om et stort 
kar, vel over en meter i tværmål. Her sad voksne 
og større børn tæt omkring karret, beskæftiget 
med tilavning af frugt til tørring - senere kom 
humleplukning (-ribning) og atter senere fjerriv-
ning (-ribning). 
 
Midt i karret stod "lysemor", en meterhøj hjem-
melavet trælysestage på træfod og foroven et 
hul tilpasset til et tællelys. For det meste benytte-
des dog hertil de sidste stumper af lysene, som 
anbragtes i "profiten", et ligeledes hjemmelavet 
apparat: en træpind tildannet i den ene ende ef-
ter hullet i lysemoren; på den anden ende, som 
var bredere, var påsømmet en rund blikplade, 
hamret skålformig til opsamling af rindende tælle 
fra lyset. De fire søm, som den var fastgjort med, 
var ikke hamret helt i, men stak et par cm op 
over blikpladen, så lysestumpen kunne sættes 
fast der imellem. 
 
Lysene, som jo også var hjemmearbejde, kunne 
således brænde helt ned. Når den sidste stump 
væge segnede om i den smeltede tælle, kunne 
det give et oplivende stort blus. 
 
Når oktoberstormen havde rystet frugt af træer-
ne i tøndevis, blev den bedste samlet op til at 
tørres. Om aftenen stilledes det store kar midt i 
stuen, og familien tog plads om det, alle forsynet 
med forklæde og en kniv, og så fik hver nogle 
håndfulde frugt i skødet, og arbejdet begyndte. 
 



212 

 

Hver frugt blev kløvet i to eller fire stykker, og 
kærnehuset (på lollandsk: korten*)), stilk og 
blomst blev fjernet med kniven og forblev i for-
klædet, medens frugt stykkerne kom i karret; si-
den blev stykkerne trædet i ranker med stoppe-
nål og blårgarn, det groveste garn spundet af af-
faldet, når hørren var heglet. (Hørren var hjem-
medyrket og hjemmebehandlet: tørret, udblødet, 
atter tørret, braget (brudt), skættet og heglet, 
spundet og ofte tillige vævet hjemme). 
 
Pærerne blev gerne behandlet først, dels fordi 
de holdt sig kortere friske end æbler, og dels for-
di de som tørrede frugter brugtes i langt større 
mængde end æbler i husholdningen - hvad er 
vel dejligere end en tørret pære! De burde over-
flødiggøre indførsel af figner. 
 
Tørringen foregik i den store bagerovn, som hør-
te til i ethvert hjem på landet i de tider. Når brø-
det var taget af ovnen, blev gløderne fjernet med 
ovnrage og ovnkost (riskost på langt skaft). 
Frugtrankerne var hængt på dertil dannede pile-
stokke med sidegrene, som blev stillet op mod 
hverandre, begyndende fra ovnens baggavl. 
 
Pigen, som besørgede dette, mer end ubehage-
lige arbejde, måtte dække sig med klæder mod 
heden; også ansigtet, så kun øjnene var fri og 
endda kun tildels, for tørklæderne om hovedet 
var trukket så godt frem over dem som muligt. 
Når ovnen var afkølet, var frugten færdigtørret. 
Svesker tørredes på samme måde, trædet i ran-
ker, indtil man fandt på at lave trærister til at sky-
de ind i ovnen. 
 
Når humlen var moden, blev rankerne rullet af 
de lange gran-stager, de under væksten havde 
slynget sig op ad. Alle skud med kobber" (kopper 
= blomster) blev skilt fra rankerne og opbevaret, 
til frugtbehandlingen var overstået. Så kom de 
ind i stuen for ved aftensædet om karret at blive 
"plukket" (ribbet) for kobberne, som kom i karret 
og derefter blev tørret og presset i poser for at 
opbevares til ølbrygningen, som jo også var 
hjemmearbejde. 
 

Maltning af kornet til øllet var ligeledes hjemme-
arbejde. Her kom det store kar også til god nytte 
- dog ikke i stuen, men i bryggerset. Det blev 
fyldt med byg, der skulle sætte i "sættes i "støv". 
(udblødning) til videre behandling: spiring og 
derefter tørring på kølne*). Alt sammen var det 
hjemmearbejde. 
 
Henad mortensdagstid skulle de unge gæs - om-
ved en snes stykker - på fedning, og der blev la-
vet en gåsegård op mod væggen udenfor gåse-
stien. Til en firkantet indhegning ca. 3x3 m blev 
humlestagerne benyttet; de blev ved hjælp af de 
lange, seje humleranker, som var blevet opbeva-
ret til dette brug, surret fast på en ramme af tyk-
kere stænger, sømmet til fire stolper. Stagerne 
blev anbragt med en sådan indbyrdes afstand, at 
en gås kunne få hovedet igennem, så den kunne 
æde af korntrugene og drikke af vandtrugene 
udenfor og langs med indhegningen. 
 
Gæssene blev bedst fedet, når de stod i fri luft, 
men var hindret i at komme til vandingssteder, 
hvor de ville tumle sig for stærkt. Men den dag, 
fedningen var tilende, blev gæssene lukket ud i 
åben mark, og da var det et kosteligt syn at se 
dem som ellevilde tumle hen til mergelgraven, 
for tunge til flyvning. De baskede afsted som for-
drukne, men var kun forædte, på hovedet i van-
det, og nu begyndte en renselsesbaskning, som 
var endnu mere lattervækkende. 
 
Om aftenen blev de rene og fine lukket ind i en 
ren sti strøet med et tykt lag halm for næste dag 
at lide en forsmædelig pinefuld død - stukket 
med en spids kniv i nakken, for at blodet lang-
somt kunne rinde ud og blive opsamlet til den 
dejlige gåsepølse, hvortil også halsskindene 
brugtes. Luftrøret med strubehovedet fik børne-
ne til fløjte. 
 
Fjerene sorteredes ved plukningen af gæssene - 
de blev dog ikke plukket levende, slagtningen 
var barbarisk nok endda - den dunagtige for sig 
og den med penne for sig, alt opbevaret i tætte 
poser. Det var den sidstnævnte, som atter sam-
lede familien til aftensæde om karret til  

*) lollandsk for kølle, d.e. lille hus eller indretning med ovn 
til tørring af malt eller humle. 

*) Når vi børn spiste æbler og vragede for meget om kær-
nehuset, hed det fra bedstemor: "Mellem jul og faste blir 
der mindre korte og kaste" (korte med lukket o - ikke kår-
te). 
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Så kom fanden i skikkelse af et får og satte for-
benene op på sengekanten til ham og gav ham 
gode - d.v.s. onde - råd. Hvis nogen opnåede et 
kig ind i stuen, når ruden ikke var helt tildækket, 
fik de at se, at fårets ene bagfod var en heste-
hov. - Manden havde solgt sig til fanden. 
 
Der var også på den tid en kone, som kunne 
hekse. Blandt andet kunne hun sidde hjemme i 
sin stue og ved hjælp af et par pinde malke folks 
køer, som stod på marken. Når så malkepigen 
kom til en sådan ko, som ellers var af de bedste, 
gav den slet ingen mælk. Det var klart, at så 
havde konen arbejdet med pindene. 
 
Der fortaltes også adskillige andre røverhistorier, 
hårrejsende nok, skønt ikke sat i forbindelse 
med overtro. Flere af disse omhandlede hand-
skemagerbandens" bedrifter - en røverbande 
med en bonde i Tillitse, kaldet Handskemageren, 
til anfører, som i en årrække huserede over det 
meste af Lolland. Tilsidst blev banden dog over-
mandet og fængslet. Handskemageren hængte 
sig i fængslet. To af bandens medlemmer fra 
den modsatte kant af landet, Vigsnæsbrødrene", 
blev henrettet. 
 
Deres våben, knive og kortløbede skydere med 
messingbeslag på de krumme kolber blev fundet 
i en mergelgrav. Som dreng så jeg en del af dis-
se våben blandt flere andre som vægdekoration 
hos en gammel urmager Boesen i Tjennemarke. 
Han havde købt dem. Han var også samler af 
mærkelige gamle ure. Blandt andet havde han et 
usædvanligt stort bornholmer-ur, som ved slaget 
12 spillede en melodi på en hel række små-
klokker. 
 
Mor fortalte om en "klog kone", Grønne Dorte i 
Sløsse, som nok også var i ledtog med den on-
de. Folk frygtede hende, men benyttede sig alli-
gevel af hendes hjælp til forskellige ting; hun 
kunne blandt andet "vise igen": skaffe ting til ve-
je, som var stjålet - "...især, når hun selv havde 
taget dem," sagde mor, og det havde hun en 
skælmsk beretning om. 
 
Der var forsvundet nogle lagner, engang de hav-
de hængt vasketøjet til tørring på gården, hvor 
mor var plejebarn, og husmoderen henvendte 
sig til Grønne Dorte for at få sine lagner igen, 
fordi hun troede på Dortes kunster. 

"fjerrivning" (-ribning). Fjervingerne blev husets 
støvekoste! 
 
Under disse aftensædearbejder om karret skifte-
de samtale med fortællinger og sange. Der fore-
kom adskillige, for os børn hårrejsende spøgel-
seshistorier, som ofte havde kirken og kirkegår-
den til skueplads. Vi bævede i angst for den dri-
stige unge fyr, som uforknyt gik det hvide spø-
gelse i møde i kirketårnet, kun bevæbnet med en 
stok og efter at have råbt tre gange uden at få 
svar: "Er du en kristen, da sig! Er du en dævel, 
da vig!" strakte spøgelset til jorden med et slag 5 
hovedet af den tunge stok.----Og så var det hans 
egen broder, som havde hyllet sig i et hvidt la-
gen og spillet spøgelse for at kyse ham. 
 
I et bryggers på en gård i sognet stak der en 
rundpuldet sort sten op af gulvet ved siden af 
"gruekedlen" (den indmurede vaskekedel). Om 
denne sten gik sagnet, at det var en forhenvæ-
rende ejer af gården, som, fordi han havde levet 
et vildt liv med mord og brand, ikke kunne blive i 
jorden, men "gik igen" på gården. Tilsidst gik en 
senere ejer til præsten og bad ham mane spø-
gelset ned. 
 
Ved midnat mødte præsten gengangeren i 
"opstuen" (storstuen) og begyndte at læse over 
ham; men gengangeren veg fra stue til stue, fra 
køkken til bryggers, indtil kedelmuren standsede 
ham. Der begyndte han at synke tomme for tom-
me, mens præsten læste, så sveden drev af 
ham. Tilsidst var kun hovedskallen over gulvet; 
men da kunne præsten ikke mere, og skallen 
blev til den sorte sten, som endnu ses. 
 
Om en mand, som endnu havde levet på bedste-
mors barndomstid, hed det, at han kunne fortrol-
de både folk og dyr og røve folks ejendom, uden 
at de turde gøre ham noget. Han kunne lede rot-
terne fra sin gård hen til naboerne, og naboernes 
bier hen til sin egen bigård. Men han kunne også 
ved hjælp af Cyprianus, en bog med røde bog-
staver, prentet med blod, læse fanden til sig. Så 
lå han i sin seng og læste ved lyset af en prås 
(støbt af den grumsede tælle, som levnedes ved 
lysestøbning, og derfor brunlig af farve), for han 
var så nærig, at han ikke nænnede at bruge go-
de lys, og desuden måtte der heller ikke være for 
lyst istuen. 
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Dorte prøvede først en af sine kunster "at lade 
soldet gå", men den førte ikke til noget. "Så må 
vi gå til "ham sæl"", sagde Dorte,   "ham sæl" var 
den onde. Men da det ikke var nogen ufarlig sag, 
så ville det jo også blive meget dyrere; men så 
skulle det også nok hjælpe, forsikrede hun; næ-
ste morgen skulle lagnerne ligge i vognporten. 
 
Samme aften gik den voksne søn på gården 
hjem fra et besøg i Øllebølle, og det var bleven 
silde. Da han skulle igennem vognporten, så han 
en hvid skikkelse glide frem og tilbage langs 
væggen. Karlen havde en egespirsstok i hån-
den, som han for frem mod spøgelset med og 
råbte: "Siger du ikke, hvem du er, så slår jeg!" 
 
Spøgelset fortsatte tavs vandringen; men karlen 
hævede stokken og truede endnu stærkere: "Ja, 
snakker du ikke, så slår jeg!" Da fik spøgelset 
munden på sled og jamrede: "Å, Klavs, nu har 
du forstyrret det hele; nu kommer min hjælper ik-
ke, og så kan jeg ikke skaffe din mors lagner." 
 
"Nå, er det dig, Dorte? Det kunne du have sagt 
straks. Men hvad er det, du har hyllet dig i? Tror 
jeg ikke, det er et af vore lagener! Nu er det vist 
bedst, du kommer frem med de andre også, el-
lers skal jeg love dig for, at det skal gå dig ilde!" 
Og nu måtte Dorte frem med tyvekosterne og til-
lige udlevere betalingen, hun havde fået for at 
"vise dem igen". 
 
Bedstemor fortalte om en gammel kone, Karen 
Kræsens fra sognets fattighus, som kom og fik 
mælk og andre fødevarer hos hende, mens hun 
havde gården. Hver gang begyndte hun samta-
len med: "Jeg har misæl min tro for mig sæl." 
"Hvad tror du da, Karen?" sagde bedstemor. 
"Jeg tror misæl, loftet falder ned og slår mig 
ihjel." Hun lå vågen om nætterne og hørte det 
småknage i loftet, som bestod af kløvede pile-
stænger klinet med ler: larverne arbejdede i 
stængerne, så ormemelet dryssede ned over 
hendes seng, hvor det især var at se, og overalt i 
stuen. Skønt Karen omtalte "sin tro", hvor som 
helst hun kom, blev loftet aldrig undersøgt eller 
istandsat, og tilsidst styrtede det tunge loft da 
også ned og dræbte Karen Kræsens. 
 
Fattighuset var et langt, smalt og lavt hus med 
klinede lervægge og altså også - i hvert fald på 
Karens tid - klinede lerlofter. Stuerne var så små, 

som man nu til dags næppe gør sig begreb om, 
og her boede ofte familier med børneflokke. Strid 
og spektakel hørte til dagens orden - eller uor-
den - og tit måtte præsten eller degnen, som 
begge boede i nærheden, hen at mægle og stifte 
fred. Underligt, at ingen af disse eller sognefor-
standeren tænkte på at se ind til Karen. Men 
hun, den ensomme, har sagtens ikke haft bud 
efter dem. Hun var en skikkelig morlil, som pas-
sede sig selv. 
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Årsberetning 
for 1990 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt den 21.marts og 
var besøgt af 60-70 mennesker. Pastor Viggo 
Larsen fortalte om Stormfloden 1872 og dens 
katastrofale følger for Falster og Lolland. Dette 
emne var valgt i forbindelse med, at arkivets års-
skrift, hvis 7. årgang udkom samme dag, inde-
holdt en ikke tidligere offentliggjort øjenvidnebe-
retning om Stormfloden og dens virkninger i 
Sandager og Handermelle. 
 
I forbindelse med årsmødet var der arrangeret 
en udstilling af arkivalier, indleveret i 1988, især 
af fotos. 
 
I samarbejde med Borgerforeningen for Vester 
Ulslev Sogn foranstaltede arkivet en aften i be-
gyndelsen af september måned en byvandring i 

Vester Ulslev by med arkivlederen som guide. 
Arrangementet samlede et halvt hundrede delta-
gere og afsluttedes i forsamlingshuset, hvor der 
dels var lavet et par fotoudstillinger med billeder 
fra byen, dels blev vist gamle og nye lysbilleder 
med samme emne. 
 
Der er anskaffet filmkort af samtlige tilgængelige 
kirkebøger fra de tre sogne samt fra en halv 
snes af de omliggende sogne. Arkivet er derfor i 
stand til at yde en betydelig service for egnens 
beboere, der er interesseret i deres slægt. 
 
Arkivet har måttet flytte ikke mindre end to gan-
ge i løbet af 1990. Først fra den tidligere lærer-
bolig Krumsøvej 8 til et lokale på Krumsøskolen. 
Det skete i januar måned. Dernæst i juni måned 
fra dette lokale til to andre lokaler på den i mel-
lemtiden nedlagte Krumsøskole. Disse lokaler er 
ganske tilfredsstillende, men usikkerheden, om 
de fortsat kan være til arkivets rådighed, er des-
værre ikke fjernet. 
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Forsidebilledet: Luftfoto af Vester Ulslev by i før-
ste halvdel af 1950'erne. Husene Øllebøllevej 39 
og 41 er endnu ikke opførte. Overfor på den nor-
dre side af Øllebøllevej ses tydeligt det grund-
stykke, sognerådet købte i 1946 med henblik på 
der at opføre et alderdomshjem. Tanken blev op-
givet, og i 1962 solgtes arealet til Johs. Jørgen-
sen, der flyttede sin virksomhed hertil. Langs 
arealet endnu spor af den sti, der gik fra kirken 
bag om husene på Øllebøllevej til Nordgaden 
(nu Dalbakkevej). Bageriets skorsten er endnu 
ikke væltet, og arealet bag midsommertræet ikke 
bebygget. 
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Da Jens fandt 
hanken til en 
gammel spand 
Et fund fra bronzealderen 
 
Hans Andersen 
 
"Jeg må hellere samle den op, så den ikke kom-
mer i mejetærskeren," tænkte Jens Hansen, da 
han så noget, der lignede hanken til en spand 
ligge og stritte på jorden. 
 
Jens Hansen var beskæftiget med harvning på 
en af Gammelhøjs marker lige over for rensean-
lægget på Krumsøvej. Han tog hanken op og 
smed den på traktoren. Og der lå den så, indtil 
markens ejer, Claus Hoffmann, fik øje på den og 
syntes, den så underlig ud. Han rensede hanken 
for jord og skidt, og nu så han, at det ikke var 
hanken til en gammel spand, men en fornem 
genstand af bronze med mange fine snoninger.  
 
På Maribo Museum kunne man fortælle, at det 
var en halsring fra bronzealderen. Særdeles vel-
bevaret, men deformeret, idet enderne var tvun-
get fra hinanden, hvorved ligheden med en hank 
til en spand fremkom. I Johannes Brøndsteds 
store værk om Danmarks Oldtid, 2. bind 
"Bronzealderen", side 236, findes et billede af 
ganske tilsvarende halsringe. Ringene er fra den 
yngre bronzealder, d.v.s. de er næsten 2.500 år 
gamle.  
 
Af små bronzestatuetter fra tiden fremgår, at 
kvinder har båret sådanne halsringe to og to 
sammen, hvilket også slidmærker på de fundne 
halsringe peger på. Halsringe af denne type har i 
følge Johannes Brøndsted tit været anvendt som 
offergaver og er oftest fundet parvis, sandsynlig-
vis som de har været båret sammen. 
 
Præcis hvor ringen har ligget, ved man ikke, for 
den kan være ført et godt stykke omkring af for-
skellige markredskabet, før Jens Hansen fik øje 

på den underlige genstand og tog vare på den. 
Marken støder op til den lille stump af en mose, 
som endnu er tilbage, men som vel tidligere har 
været en sø. Hvor skulle navnet Krumsø ellers 
komme fra? Her i denne mose eller denne sø 
kan halsringen være ofret. Og da den bærer slid-
mærker, som kan stamme fra en halsring, den 
har været båret sammen med, har man naturlig-
vis prøvet at finde ringens eventuelle mage. 
 
Nogle dage efter fundet foretog Stiftmuseet en 
undersøgelse i området, blandt andet med an-
vendelse af metaldetektor. Men eftersøgningen 
var desværre resultatløs. I skrivende stund befin-
der halsringen sig i Nationalmuseet, hvortil den 
er afleveret som danefæ. Stiftmuseet i Maribo 
håber, at den til sin tid, når den er endelig re-
staureret, kan blive deponeret til opbevaring og 
udstilling i Maribo. 
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Så'n var det i 
tresserne 
Lidt om den gamle  
Vester Ulslev kommune 
 

Erling Juul Andreasen 
 
 
Det er nu mere end 20 år, siden kommunalrefor-
men blev ført ud i livet, og de små kommuner 
dermed var en saga blot, idet 7 kommuner blev 
til een kommune - Nysted med ca. 6.300 sjæle i 
1970. Dette tal er siden faldet støt og er vel i dag 
ca. 5.700. 
 
Når man siden 1958 har været involveret i kom-
munalt arbejde og ser tilbage, må man konstate-
re, at der er sket en næsten eksplosiv udvikling 
indenfor de offentlige systemer. Noget er godt, 
noget mindre godt. Allerede i slutningen af 50'er-
ne opstod tankerne om samarbejde. Et af de før-
ste større projekter, som i øvrigt var affødt af den 
nye folkeskolelov af 1958, var sognerådets op-
gave at finde en afløsning for de to- og fire-
klassede skoler, som ikke kunne leve op til de 
krav, som den nye lov stillede. Der blev indledt 
forhandlinger mellem Vester Ulslev og Øster Uls-
lev. Efter mange møder og "følere" til Herritslev, 
Døllefjelde-Musse og Nysted, som desværre ik-
ke førte til noget, resulterede det som bekendt i, 
at Krumsøskolen blev bygget. 
 
Næsten samtidig etableredes samarbejde om 
bygning af Solgården med Døllefjelde-Musse, 
Herritslev, Nysted landsogn og Vester Ulslev 
som bygherrer. Der blev ikke gået på kompromis 
med kvaliteten på disse to byggerier - hvilket og-
så kan ses i dag. 
 
Som sogneråds- og skolekommissionsformand 
var jeg med til at udvide samarbejdet yderligere, 
idet Krumsø og Brydebjerg i 1966 indgik aftale 
om overbygningen på undervisningen. Den tids 
administration foregik for det meste i hjemmet. 
Kommunekassereren havde dog "kontortid" tre 
timer hver tirsdag i forsamlingshuset, hvor der 

var et lokale til disposition til møder m.v. Indtil i 
slutningen af 1950'erne skulle man selv hente 
sin aldersrente, som det hed dengang. Mand-
talslister, skattelister og øvrige materiale blev ud-
skrevet i hånden. EDB-alderen holdt først sit ind-
tog i slutningen af 60'erne, hvor folkeregistret 
kom på "hulkort". 
 
Der blev afholdt møde en gang om måneden, 
hvor de sager, der forelå, blev behandlet og pro-
tokolleret. 
 
Skatteligningen var en af de store og ikke mindst 
vigtige opgaver for sognerådet, der også var lig-
ningsmyndighed. Når selvangivelserne kom ind, 
henholdsvis den 1. og den 15.februar, var det 
formandens opgave at lægge dem "tilrette", 
d.v.s. lægge dem i nummerorden, eftertælle, sor-
tere lønsedler og andre bilag, kontrollere, om de 
stemte med selvangivelsen og hvis ikke, så gøre 
en bemærkning, så det fremmede det egentlige 
ligningsarbejde, som foregik i slutningen af fe-
bruar med et skatterådsmedlem som bisidder.  
 
Der var omkring 300 selvangivelser, og ligningen 
tog ca. tre dage. Formanden oplæste de enkelte 
skattepligtige indtægter og formuer og konferere-
de med skatterådet, hvor der var anledning til 
tvivl. De enkelte medlemmer kunne ved gen-
nemsyn komme med deres bemærkninger. Når 
den enkelte selvangivelse var godkendt, skrev 
kassereren den ind i skattelisten. Nogle fik dog 
meddelelse om ændringer med henvisning til bi-
lag eller tællefejl, andre blev tilkaldt for nærmere 
redegørelse for deres økonomiske forhold. Her 
var skatterådsformanden eller amtsligning-
sinspektøren gerne til stede og ledede forhand-
lingerne. Ved disse opkaldelser kunne der opstå 
pudsige hændelser, således fik jeg engang en 
vred skatteyders bankbøger stukket lige i hove-
det.  
 
Skatteråds-formanden kunne komme med listige 
spørgsmål. Han spurgte f.eks. en gårdejer, om 
hans roer havde nået de 400 centner i år. "Jøs-
ses ja, de gav da nær de 500", svarede gårdeje-
ren. "Jamen, så må vi da vist se lidt nærmere på 
dine indtægter", siger så skatterådsformanden. 
Det skal bemærkes, at de fleste indtægter var 
opgjort "indirekte", d.v.s. på grundlag af et skøn-
net privatforbrug og årets formuebevægelser. 
Regnskabspligten for de fleste skatteydere kom 
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først senere. På trods af disse episoder foregik 
ligningen alligevel i en fredelig atmosfære. 
 
Når alt dette var overstået, som regel omkring 
15.-20.marts, skulle kassereren igang med at 
udregne, hvor meget den enkelte skulle betale i 
skat til stat og kommune, og udskrive skattebil-
letter, som skulle sendes ud inden den 1. april, 
hvor regnskabsåret dengang begyndte. Så der 
var gang i regnemaskine og kuglepen. 
 
 
Vester Ulslev kommunes regnskab for 1968/69 
balancerede med 742.000 i drift (efter refusion af 
sociale og andre udgifter). Status balancerede 
med 1.363.000. Socialvæsen kostede 212.000, 
skolevæsen 193.000, veje og vandløb 32.000, 
bidrag til amtskommunen 133.000 og administra-
tion 45.000. Formanden fik årligt ca. 6.000 kr. og 
kassereren ca. 15.000. I dag har mange nok kun 
en skuldertrækning tilovers for den tids admini-
stration i landkommunerne, men regler og lovgiv-
ning var langt mindre kompliceret dengang. Des-
uden havde daværende Maribo amt nogle yderst 
hjælpsomme embedsmænd, som altid var parat 
med bistand, hvis man ønskede det. 
 
Nærhedsprincippet og det, at man kendte alle, 
gav en vis fortrolighed og en praktisk måde at lø-
se opgaverne på. Spørgsmålet er, om ikke det 
praktiske i vor tids administration af samfundet 
er fortrængt til fordel (eller bagdel) for nogle fine 
teorier? 

Krumsøkrøni-
ken om 1991 
Bendix Bech-Thostrup 
 
Uhyggeligt mange af informationerne i denne 
Krumsøkrønike er baseret på annoncer om kom-
mende forenings- og andre begivenheder. Der-
imod har dagbladenes - delvis nye - lokalredak-
tører mere sans for, hvad der sker i "hoved-
staden" Nysted. Eller er det, fordi der ikke sker 
så meget mere herude i kommunens vilde Ve-
sten? Hvis det sidste er sandt, er det tegn på en 
trist, men måske uafvendelig udvikling. 
 
JANUAR: 
19. På BRYDEBJERGSKOLEN er eleverne 
 i 7.A i gang med et avisprojekt. Hver  
 dag i den kommende uge vil de udsen-
 de deres egen avis om lokale begiven-
 heder med mere. Abonnement for hele 
 ugen: fem kroner. 
22. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING har Ruth Augustinusen til at 
 holde foredrag om kostvaner. Sted. 
 Krumsøskolens bygning. 
24. HØVÆNGE PUMPELAUG holder gene-
 ralforsamling hos Egon Nielsen på Hø-
 vængevej. 
26. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 skal atter have ny vært. Efter kun halv-
 andet år siger Arne Hansen op, og be-
 styrelsen averterer efter en efterfølger. 
27. I Maribo domkirke ordinerer biskop 
 Thorkild Græsholt Godsteds, Vester 
 Ulslevs og Øster Ulslev sognes nye 
 præst, Torben Sparre. 
30. VESTER ULSLEV JAGTFORENING 
 holder generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Formanden, Bjarne Nielsen, 
 beklager hærværket for et halvt år siden 
 i klubhusene, hvor der blev ødelagt for 
 næsten 9.000 kroner. Foreningen har 
 cirka 160 medlemmer. Kassebehold-
 ning: cirka 4.500 kroner. Til bestyrelsen 
 nyvælges Leif Rasmussen, Slemminge, 
 i stedet for Søren Lohse. Herritslev. Tre 
 nye vælges til skydeudvalget: Henning 
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 Jensen. Kent Jensen og John  Larsen. 
30. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB og 
 ØSTER ULSLEV BOLDKLUBS VEN-
 NER holder generalforsamling i forsam-
 lingshuset. Formanden, Mogens Aage 
 nedlægger sit hverv. Nyt medlem af be-
 styrelsen: Eskild Jensen. Ole Madsen 
 afløser Henrik Nielsen som spilleud-
 valgs-formand. Regnskabet balancerer 
 med 304.170 kroner. Efter 10.000 kro
 ners henlæggelse bliver der et under
 skud på 471 kr. Kommunen har halveret 
 tilskud til spillere over 25 år. I vennefore-
 ningens bestyrelse afløses Eskild Jen-
 sen og Hans Nielsen af Johannes Niel-
 sen og Pia Hansen. Årets overskud er 
 7.588 kroner. I årets løb har Vennerne 
 foræret boldklubben 23.000 kroner for-
 uden bolde og strømper. Ny revisor i 
 stedet for Johannes Nielsen: Bøje Kri-
 stensen. 
FEBRUAR: 
? Ukendte gerningsmænd stjæler VES-
 TER ULSLEV BRUGSFORENINGS 
 oliefyr, antagelig i begyndelsen af febru-
 ar. 
2. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT
 FORENING afholder rævejagt. 
3. De tre sognes nye præst, Torben Spar-
 re, indsættes kl. 9 i Vester Ulslev, kl. 
 10.30 i Øster Ulslev og kl.14 i Godsted. 
4. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder generalforsam-
 ling i forsamlingshuset. Den har 86 med-
 lemmer: husstande og enkeltpersoner. 
 Regnskabet balancerer med 8.000 kro-
 ner. I bestyrelsen afløses Holger Peder-
 sen, (formanden), og Anne Marie Chris-
 tiansen, af Carl Henning Palle og Rho-
 da West Rasmussen. Efter generalfor-
 samlingen fortæller arkivar Hans Ander-
 sen om lægeboligen i Sørup. 
6. ØSTER OG VESTER ULSLEV FAMI-
 LIEBRUGERE OG HUSHOLDNINGS-
 UDVALG holder generalforsamling hos 
 Svend Åge Christensen. 
6. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING holder generalprøve på sin dilet-
 tantforestilling: "Valde ta'r affære" i for-
 samlingshuset. Der er premiere den 9. 
 februar med dans bagefter. 
7. Bestyrelsen for ØSTER ULSLEV BOLD-

 KLUB konstituerer sig med Eskild Jen-
 sen som formand, Jim Nielsen som se-
 kretær og Bjarne Nielsen som kasserer. 
 Jan Madsen. Erling Jensen og Susanne 
 Larsen bliver formænd for henholdsvis 
 ungdomsudvalget, seniorudvalget og 
 aktivitetsudvalget. 
9. Der skrives i disse dage meget - og ofte 
 bittert - om Nysted kommunes dyre og 
 upopulære ombygning af Kettinge og 
 ØSTER ULSLEV PLEJEHJEM. Sidst-
 nævnte kommer til at koste 9,1 millioner 
 kroner. Hjemmene skal bygges om til 
 såkaldte ældreboliger. 
12. ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 holder informationsmøde om brugsens 
 fremtid. (Forsamlingshuset). 
19. VESTER ULSLEV GYMNASTIKFOR-
 ENING holder generalforsamling i for-
 samlingshuset. Formanden, Ole Bent 
 Rasmussen, oplyser, at foreningens un-
 derholdnings-aktiviteter netop får regn-
 skabet til at balancere. 
23. Pastor Torben Sparre bekendtgør, at 
 han agter at indføre et KIRKEBLAD for 
 de tre sogne. 
27. VESTER ULSLEV FORSAMLINGSHUS 
 har holdt generalforsamling. Aage Han-
 sen, Øllebølle, og Bjarne Hansen. Sø-
 rup, afløser Evald Larsen og Erling An-
 dreasen i bestyrelsen, hvis formand er 
 Ole Hare. Regnskabet balancerer med 
 304.711 kroner, driftsregnskabet med 
 107.071 kroner. Driftsoverskud: 3.685 
 kroner. Medlemsbidrag for 1991: 200 
 kroner. 
27. Flemming og Jytte Hansen fortæller i 
 ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING om Kashmir, hvor Flem
 ming Hansen har været FN-observatør. 
27. GODSTED OG OMEGNS VANDFOR-
 SYNING holder generalforsamling i 
 Øster Ulslev forsamlingshus. 
27. VESTER ULSLEV OG OMEGNS 
 VANDVÆRK holder generalforsamling i 
 forsamlingshuset. Efter kommunens nye 
 vandafledningsafgifter er forbruget faldet 
 16 procent fra 44.000 kubikmeter i 1989 
 til 38.000 i 1990. Formanden, Ole Hare, 
 venter, at forbruget falder yderligere, når 
 de sidste medlemmer får den tvungne 
 vandmåler installeret. Hovedledningen 
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 til Flårup er blevet udskiftet. Regnskabet 
 viser et overskud på 6.141 kroner. Afgif-
 ten pr. kubikmeter vand bliver tre kroner 
 foruden en fast afgift på 100 kroner. 
28. Der er forsøgt indbrud i ØSTER ULS
 LEV SKYTTEFORENINGS hus på Ka-
 stanjevej 10. 
MARTS: 
2. I weekenden femkantskydning i SKYT-
 TEHUSET, Øster Ulslev. VESTER ULS-
 LEV VINDMØLLELAUG har holdt gene-
 ralforsamling. Møllen på Holger Peder-
 sens mark har kostet 1,4 millioner kro-
 ner, 128.000 kroner mindre end bud-
 getteret. Driftsregnskabet balancerer 
 med 42.039 kroner og 15 kroner i kas-
 sen. To suppleanter er trådt ind i besty-
 relsen: Frede Rasmussen og Carl Hen-
 ning Palle. Nye suppleanter: Kurt Borre 
 og Arne Mortensen. 
11. KRUMSØARKIVET holder årsmøde i 
 den tidligere Krumsøskole med næsten 
 150 deltagere. Trækplasteret var nok 
 overlæge Bent Frijs Madsen, der fortæl-
 ler om Sørup lægebolig, hvor hans far, 
 Niels Madsen, praktiserede. Arkivets 
 årsskrift præsenteres, og der er udstil-
 ling af billeder og arkivalier, 
12. I/S ØSTER ULSLEV FORSAMLINGS-
 HUS holder generalforsamling med 16 
 deltagere. Regnskabet balancerer med 
 239.567 kroner. I bestyrelsen afløses 
 Ejvind Petersen af Valter Larsen. 
12. Nye vedtægter godkendes på en ekstra-
 ordinær generalforsamling i VESTER 
 ULSLEV OG OMEGNS VANDVÆRK. 
13, Der er offentligt regnskabs- og budget
 møde i ØSTER ULSLEV PRÆSTE-
 GÅRD. 
15. SANDAGER SURF KLUB har holdt ge-
 neralforsamling. Nye investeringer giver 
 et underskud på 315 kroner. Jens Ole 
 Markmann afløses af Johnny Kamper i 
 bestyrelsen. Revisoren, Dines Lærke-
 sen bliver suppleant til fordel for Jørgen 
 Rye Rasmussen. 
18. ØSTER ULSLEV VANDVÆRK holder 
 generalforsamling. Der er fortsat 251 
an- delshavere. Driftsoverskud: 59.753 kro-
 ner. 
19. VESTER ULSLEV MENIGHEDSRÅD 
 har offentligt budget- og regnskabsmø-

 de i Øster Ulslev præstegård. 
19. Foredrag i ØSTER ULSLEV HUSHOLD-
 NINGSFORENING om "Mere fritid med 
 teknik". Sted: Kettinge skole. 
20. GODSTED MENIGHEDSRÅD har of-
 fentligt regnskabs- og budgetmøde hos 
 Bente Brigsted. 
20. På en ekstraordinær generalforsamling i 
 ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING (i 
 forsamlingshuset) beslutter man at lukke 
 brugsen og søge at sælge forretningen. 
 Den har eksisteret i 98 år, men har de 
 senere år kæmpet med en dårlig økono-
 mi. 
22, I Øster Ulslev forsamlingshus opfører 
 Helle Bækkel og Pisterne debatstykket 
 "Hurra for de gamle". 
APRIL: 
3. I den tidligere Krumsøskole holder 
 ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING generalforsamling. Regn-
 skabsoverskud: 1.200 kroner. I bestyrel-
 sen afløser Kirsten Vest Rasmussen El-
 sa Brejnebøl. 
3. Hos Svend Age Christensen holder VE-
 STER ULSLEV FROSTBOX generalfor-
 samling. 
4. Ved GODSTED VANDVÆRKS general-
 forsamling for nylig oplyser formanden, 
 Bent Bring,, at de 100 andelshavere har 
 brugt langt mindre vand - 16.300 kubik-
 meter - end året før. Resultat: under-
 skud. Gunnar Persson afløses i besty-
 relsen af Hans Clausen. 
9. Ny generalforsamling i ØSTER ULSLEV 
 VANDVÆRK med endelig vedtagelse af 
 nye vedtægter. 
10. På Claus Hoffmanns mark ved Krumsø
 mosen finder Jens Hansen. hvad der 
 senere viser sig at være en bronzehals-
 ring fra 660-500 f.Kr. Vægt: 460 gram. 
12. På en ekstraordinær generalforsamling 
 besluttes det endeligt at lukke  ØSTER 
 ULSLEV BRUGSFORENING. Man reg-
 ner med at holde åbent et par måneder 
 endnu. 
15. 15 meters vinterskydning med riffel hol-
 des i ØSTER ULSLEV SKYTTEFORE
 NING. 
17. Standerhejsning i SANDAGER SURF-
 KLUB. 
17. I forsamlingshuset fortæller Nanna 
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 Saabye medlemmer af ØSTER ULSLEV 
 HUSHOLDNINGSFORENING om fast 
 food, lavet derhjemme. 
18. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENINGS bestyrelse har konstitueret 
 sig med Fanny Henriksen som formand 
 og Kirsten Vest Rasmussen som næst-
 formand. Den tidligere formand, Hjørdis 
 Hoffmann bliver sekretær. 
18. Generalforsamling i ØSTER ULSLEV 
 SKYTTEFORENING med 14 deltagere. 
22. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING starter sin hundetræning. 
24. SANDAGER SURF KLUB starter sine 
 onsdags-surfaftener. 
24. Generalforsamling i VESTER ULSLEV 
 BADMINTONKLUB hos Kurt Johansen. 
 Der er 91 medlemmer. Kassebehold-
 ning: 37.000 kroner efter et overskud på 
 4.000 kroner. I bestyrelsen bliver Eilif 
 Andersen afløst af Keld B. Hansen. 
25. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING starter sin træningsskyd-
 ning i Musse. 
30. Indbrud i VESTER ULSLEV FORSAM-
 LINGSHUS, hvor der stjæles sprit, pen-
 ge og cigaretter for et par tusinde kro-
 ner. 
MAJ: 
2. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING holder lerdueskydning på 
 Tjørnehøjbanen i Musse. 
2. Medlemmer af ØSTER ULSLEV HUS-
 HOLDNINGSFORENING studerer køk-
 kenet på Færgen "Danmark" under en 
 sejlads på Østersøen. 
4. 40-50 mennesker diskuterer politik på 
 DK-TANKEN i Sløsse med de socialde-
 mokratiske byrødder fra Nysted. 
9. VESTER ULSLEV OG OMEGNS JAGT-
 FORENING har indskydning af jagtrifler 
 i Musse. i 
26. SANDAGER -SURF KLUB holder den 
 første af tre træningssejladser. 
JUNI: 
 I månedens første uge udkommer det 
 første KIRKEBLAD for Krumsøegnens 
 tre sogne: "Vore kirker". Initiativtager er 
 pastor Torben Sparre. 
5. For ottende gang holder Bendt Thoft    
 Nielsen og Bendix Bech-Thostrup i sam-
 arbejde med BORGERFORENINGEN 

 FOR VESTER ULSLEV SOGN grund-
 lovsfest i Vester Ulslev gamle præste-
 gård. Taler er i år socialpsykologen Al-
 lan Steinmetz. hvis emne er vold og 
 samtale i stedet for vold, et system    
 udarbejdet af kommandørkaptajn Fritz 
 Bistrup. 
7. ØSTER ULSLEV BRUGSFORENING 
 har nu definitivt drejet nøglen om. En af 
 de skyldige i ulykken siges at være den 
 nyåbnede Føtex-forretning i Nykøbing. 
15. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 fejrer sit 75 års jubilæum med fugle-
 skydning på Høvænge havn. Det 82- 
 årige æresmedlem, Kai Poulsen, holder 
 festtalen. Foreningen er startet under 
 navnet Øster Ulslev og Omegns Salon
 fugleskydningsselskab. 
15. Det årlige loppemarked i VESTER ULS
 LEV FORSAMLINGSHUS. 
15. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder sommerfest ved 
 og i forsamlingshuset med 83 deltagere. 
28. Hundredårsdagen for stiftelsen af LÆ-
 GEFORENINGEN FOR FUGLSE OG 
 VESTER ULSLEV SOGNE. I den anled-
 ning har KRUMSØARKIVET udgivet en 
 bog om lægeboligen i Sørup. Forfatte-
 ren er Hans Andersen. 
29. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder reception i Skydehuset i anled-
 ning af 75 års jubilæet. 
JULI: 
2. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 har udnævnt tre nye æresmedlemmer: 
 Hans Frode Jørgensen. Bent Johansen 
 og Jens Eriksen. 
5. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder 
 spise-komsammen for efterlønsmodta-
 gere, pensionister og førtids-ditto i et telt 
 på fodboldbanen. 
6. Samme klub har sin årlige festlørdag 
 med gade/vej-fodbold, Bækkel-revy og 
 dans. 
14. Pokalskydning holdes på Tjørnebanen 
 af VESTER ULSLEV OG OMEGNS 
 JAGTFORENING. - Fulgt af stegt ål og 
 stuvede kartofler. 
18. Samme forening holder sommerudflugt 
 til Høvænge. 
22. ØSTER OG VESTER ULSLEV PENSI-
 ONISTFORENING har holdt generalfor-
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 samling. I bestyrelsen afløses Magda 
 Nielsen af Anna Johansen, som bliver 
 ny kasserer. 
28. SANDAGER SURF KLUB afvikler Sand-
 ager Cup. 
AUGUST: 
27. En købmand fra Toreby, Svend Erik 
 Madsen, ejer af Lantergården, hævder, 
 at Handermelle havn tilhører ham, og at 
 den skal nedlægges, hvis den ikke bliver 
 passet. I den anledning beslutter et an-
 tal brugere af havnen at oprette et BÅ-
 DELAUG FOR HANDERMELLE HAVN. 
28. Afviklingen af ØSTER ULSLEV PLEJE-
 HJEM er i fuld gang. Kun 12 beboere er 
 tilbage. 
SEPTEMBER: 
2. Fra i dag skal Øster Ulslevs postbude 
 hente posten i Nysted, og de får ikke 
 længere deres faste ruter, der nu blive 
 lagt om. Ingen forstår rigtigt, hvorfor. 
3. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder aftenvandring i 
 landsbyen. KRUMSØARKIVET er med-
 arrangør og guide er Hans Andersen. 
10. I ØSTER ULSLEV PRÆSTEGÅRD for-
 tæller pastor Bent Christensen. Dølle-
 fjelde, om at være feltpræst på Cypern. 
14. ØSTER ULSLEV PENSIONISTFOR-
 ENING har holdt møde med apoteker 
 Lone Hilden som gæst. Hun fortæller 
 om medicin for ældre.  
14. Det nye bådelaug for HANDERMELDE 
 HAVN er dannet med 34 medlemmer. 
 Politiet undersøger for tiden, hvem der 
 har ret til at benytte havnen. 
21. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder høstfest i for
 samlingshuset. 
25. Pastor Torben Sparre taler i Øster Uls-
 lev forsamlingshus om Gotland. 
29. VESTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder afslutnings-skydning på sin 50-
 meter-bane. Alle 14 aktive medlemmer 
 deltager. 
OKTOBER: 
3. SANDAGER SURF KLUB har sluttet 
 sæsonen med afslutningsfest og udde-
 ling af pokaler. Klubben har 35 medlem-
 mer.  
3. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 indleder vintersæsonen. 

7. Et nyrestaureret fritidshus på Sløssevej 
 er blevet ribbet for alt indbo af tyve, der 
 blandt andet fjernede en vandvarmer 
 uden at lukke for vandet, der fossede 
 ud, da ejerne ankom. 
8. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING har Ruth Augustinussen 
 som gæst. Hun taler om at spare. 
NOVEMBER: 
9. I weekenden holder 102 skytter fra de 
 fem øst- og midtlollandske skytteforenin-
 ger turnering med ØSTER ULSLEV 
 SKYTTEFORENING som vært. 
15. Ungdomsafdelingen i ØSTER ULSLEV 
 BOLDKLUB har holdt fodboldafslutning 
 med leg og spisning. 
15. Aktivitetshuset, der er indrettet i den 
 nedlagte Krumsøskoles bygninger, har 
 valgt et brugerråd med Sigfirda Jessen 
 som formand, Merete Pedersen som 
 næstformand og Tage Henriksen som 
 sekretær. 
16. ØSTER ULSLEV BOLDKLUB holder se-
 nior-afslutningsfest. Træner gennem to 
 år, Carl Richard Frederiksen, slutter nu 
 og hyldes. Klubben modtager 23.000 
 kroner fra Venneforeningen. 
23. BIRKEHUSET i Øster Ulslev holder jule-
 basar. Man vil gerne sende børnene  på 
 feriekoloni til foråret. 
26. ØSTER ULSLEV HUSHOLDNINGS-
 FORENING er på udflugt til Inger Brix i 
 Keldernæs. 
27. Områdets tre menighedsråd står for en 
 koncert i Øster Ulslev kirke. De medvir-
 kende er Kirsten Bülow, Niels Granberg 
 og Ib Hermann. Programmet er klassisk 
 musik. 
DECEMBER: 
5. Annelise Ringsing præsenterer lækkeri-
 er til jul i ØSTER ULSLEV HUSHOLD
 NINGSFORENING. (Forsamlingshuset). 
7. Pensionisterne holder julebasar i 
 ØSTER ULSLEV PLEJEHJEM med 
 pæn omsætning. 
10. Sognemøde i ØSTER ULSLEV PRÆ-
 STEGÅRD, hvor pastor Bjørn Ohl for-
 tæller om sit ophold i Australien. 
14. I Vester ,Ulslev gamle præstegård hol-
 der beboerne julemarked og sælger for 
 10.000 kroner håndgjorte ting hjemført 
 af U-Landsfonden af 1962, til hvis arbej-
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 de alle pengene går. 
17. BORGERFORENINGEN FOR VESTER 
 ULSLEV SOGN holder julehygge-aften i 
 forsamlingshuset. 
28. ØSTER ULSLEV SKYTTEFORENING 
 holder juleskydning for børn.  
28. Der er juletræsfest i ØSTER ULSLEV 
 FORSAMLINGSHUS. 

Brugsforenin-
gerne i Øster 
Ulslev og God-
sted Sogne 
Træk af brugsernes historie fra 
1875 til besættelsestiden 
 
Hans Andersen 
 
 
 
I december 1987 fejrede Vester Ulslev Brugsfor-
ening sin 100 års fødselsdag i relativt god gæn-
ge. Kort efter skiftede brugsen uddeler, og i løbet 
af det næste halve år opstod der et svind i vare-
lageret på langt over 50.000 kr., som der endnu i 
dag, i skrivende stund, ikke har kunnet gives no-
gen forklaring på. Det gav stødet til, at brugsen 
måtte lukke i oktober 1988. Og siden har brug-
sens bygninger henstået tomme og ubrugte med 
det alt for kendte skilt "Til salg" i vinduet. 
 
Helt så dramatisk gik det ikke med brugsen i 
Øster Ulslev. Men lukket blev den. Det skete den 
1. juni 1991, og nu er også Øster Ulslev brugs 
forsynet med det triste skilt "Til salg" i vinduet. 
 
Øster Ulslev brugs har hermed delt skæbne, ikke 
alene med Vester Ulslev brugs, men med hund-
redvis, ja tusindvis af små brugsforeninger og 
købmands- og andre små butikker over hele lan-
det. 
 
I det følgende vil vi ikke komme ind på denne så 
sørgeligt aktuelle og desværre landsomfattende 
butiksdød, men indskrænke os til at fortælle træk 
af brugsforeningernes historie i den gamle Øster 
Ulslev-Godsted kommune, der omfattede de to 
sogne Øster Ulslev og Godsted. Det har sikkert 
overrasket de fleste nuværende beboere i områ-
det, at vi siger brugsforeningerne, altså nævner 
ordet i flertal. Men der har i virkeligheden været 
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ikke mindre end fire brugsforeninger i den gamle 
Øster Ulslev-Godsted kommune - dog ikke alle 
samtidig, som vi snart skal se. Øster Ulslev 
Brugs, der lukkede den 1. juni 1991, har bevaret 
sine fire gamle forhandlingsprotokoller, der dæk-
ker hele brugsforeningens eksistens fra stiftelsen 
i 1892 til foreningens ophævelse i 1991.  
 
Allerførste indførsel i den ældste forhandlings-
protokol er et referat, af generalforsamlingen den 
24.september 1892. Referatet lyder således:  
 
"Først i september måned 1892 blev der afholdt 
flere møder i Ø. UlsIev forsamlingshus for at få 
oprettet en brugsforening for Ø. UlsIev. Resulta-
tet blev, at der oprettedes to brugsforeninger, 
nemlig "Brugsforeningen for Ø. UlsIev og Om-
egn" og "Brugsforeningen for Ø. Ulslev-Godsted 
Sogne". Førstnævnte forening afholdt sin første 
generalforsamling den 24.september, ved hvil-
ken der, efter at lovene var vedtagne, valgtes en 
bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Valgte 
blev gårdejer O. P. Friis, gårdejer Fr. P. Grænge, 
gårdejer N. P. Ringsing, gårdejer Søren Peder-
sen, Godsted, skomager Henriksen, smed H. J. 
Pedersen og lærer Joh. P. Larsen. Gårdejer O. 
P. Friis valgtes til formand og lærer Larsen til 
regnskabsfører, hvorefter generalforsamlingen 
hævedes." 
 
Referatet er underskrevet: Joh. P. Larsen, H. J. 
Pedersen, N. P. Ringsing, Fr. Pedersen Græn-
ge. 
 
Der blev altså samtidig i 1892 oprettet to brugs-
foreninger i Øster Ulslev. Dette rejser straks et 
par spørgsmål. For det første: hvorfor gik der så 
mange år, før Øster Ulslev fik brugsforening? I 
alle de omliggende nabokommuner var der alle-
rede oprettet brugsforeninger, og antallet af 
brugsforeninger i hele landet lå på dette tids-
punkt langt over 400.  
 
Der er imidlertid ingen grund til undren på dette 
punkt. Forholdet er nemlig det, at der forlængst - 
nemlig allerede i 1875 - var oprettet en sådan 
brugsforening. Den hed "Arbejder-Forbrugsfor-
eningen for Øster Ulslev og Omegn", og dens 
vedtægter1) stammer fra dens stiftende general-
forsamling den 30.maj 1875. Og ifølge en an-
nonce i Lolland-Falsters Folketidende den 31. ju-
li 1875 åbnede denne brugsforening sit udsalg "i 

Hasemanns Sted" mandag den 2. .august 1875. 
Det bemærkedes specielt i annoncen, "at for-
eningen har erhvervet næringsbrev på brænde-
vinshandel". 
 
"Hasemanns Sted" var Georg Henrik Hase-
manns høkerforretning. Den lå på landevejen, 
hvor bivejen går ned til Høvænge, altså det sted, 
der nu er ved at blive omdannet til lokalcenter, 
Holebyvej 13 B. G.H. Hasemann havde erhver-
vet næringsbrev som høker i Vester Ulslev alle-
rede 1870, men må altså før 1875 være flyttet til 
Øster Ulslev. 
 
Det var i virkeligheden ikke usædvanligt, at en 
brugsforening etablerede sit udsalgssted hos en 
allerede etableret høker. Høkeren kunne så dri-
ve sin handelsvirksomhed videre og sælge de 
varer, som en høker var berettiget til at sælge, til 
enhver køber, medens han samtidig virkede som 
uddeler for brugsforeningen og til foreningens 
medlemmer kunne udlevere alle varer - altså og-
så dem, som han som høker ikke var berettiget 
til at sælge. 
 
Købstædernes læbælter. 
For at forstå dette forhold må man erindre, at 
købstæderne dengang havde monopol på han-
delen, ikke alene i selve købstaden, men også i 
hele det område omkring købstaden, der lå in-
den for en radius af halvanden mil (ca. 11 km) 
fra købstadens torv, målt i lige linie. Det var det 
såkaldte læbælte. I dette område var al handels-
virksomhed i princippet forbeholdt købmændene 
i den pågældende købstad. Men der gjaldt dog 
den undtagelse, at der inden for læbæltet, men 
udenfor en radius på 1 mil (godt 7,5 km) kunne 
udstedes næringsbevis på høkernæring. Et så-
dant næringsbevis gav ret til at handle med et 
meget begrænset sortiment af dagligvarer, ialt 
omkring et halvthundrede forskellige varer. Han-
del med brændevin krævede dog en særlig tilla-
delse. 
 
Øster Ulslev (og i øvrigt også Vester Ulslev) lå 
inden for halvanden mils grænsen fra Nysted og 
dermed i Nysteds læbælte. Men begge sogne lå 
uden for 1 mils grænsen, og derfor kunne der 
udstedes høkernæringsbevis i området. Som 
nævnt var det ikke ualmindeligt, at en nyetable-
ret brugsforening indrettede udsalgssted hos en 
stedlig høker, og det er forståeligt, at en sådan 



228 

 



229 

 

sammenblanding af virksomhedsformer let kun-
ne give anledning til misbrug. Der er da også tal-
rige eksempler på, at høkere pro forma har op-
rettet brugsforeninger, hvis virksomhed de reelt 
drev for egen regning og risiko. Herved omgik de 
de meget snævre grænser for handel, som reg-
lerne om høkernæringsbevis satte. 
 
Mere om arbejderforbrugsforeningen  
i Øster Ulslev. 
Af en statistik, som blev udarbejdet af redaktio-
nen af "Arbejderen. Et månedsblad for Selvhjælp 
og Samarbejde" i 1876, fremgår det, at Arbejder-
forbrugsforeningen for Øster Ulslev og Omegn 
ved udgangen af december 1876 kun havde 31 
medlemmer og dermed formentlig på det tids-
punkt var en af de mindste brugsforeninger i lan-
det. Men hvordan det senere er gået med for-
eningen, ved vi på nuværende tidspunkt ikke så 
meget om. Det ser dog ud til, at foreningen har 
beholdt sit udsalgssted hos høker Hasemann, 
for i folketællingen 1880 er han opført som 
"handelsbestyrer". 
 
Høker Hasemann er tilsyneladende en driftig 
mand. Allerede i 1885 betegnes han i en kon-
trakt2) som "bryggeriejer", og af forskellige an-
noncer fremgår, at han modtager byg til malt-
ning. Han overtager i 1887 forpagtningen af 
Sløsse mølle og bageri, og i januar 1888 opretter 
Nysted Telefonselskab "Øster Ulslev Telefonsta-
tion" hos ham. Stationen er åben fra kl.9 formid-
dag til kl.8 eftermiddag "mod en betaling af 25 
øre for en samtale på 5 a 6 minutter". 
 
Det er altså bogstaveligt talt "en blandet land-
handel", der foregår hos Hasemann, og hvordan 

går det med arbejderforbrugsforeningen i alt det-
te? Noget nærmere herom er endnu ikke draget 
frem, men i Folketidende for den 4.februar 1887 
finder vi en annonce, hvor arbejderforbrugsfor-
eningen indkalder til ordinær generalforsamling 
"på foreningens udsalgssted". Endnu på dette 
tidspunkt har foreningen altså været i live. Men 
den må på en eller anden måde være ophævet i 
1892. Ellers havde man vel ikke på det tidspunkt 
stiftet to nye brugsforeninger i Øster Ulslev. I fol-
ketællingen for 1890 står G.H. Hasemann i øv-
rigt kun opført som "høker og brygger", ikke som 
i folketællingen 1880 som "handelsbestyrer". 
 
Brugsforeningen i Godsted. 
Foruden den brugsforening, hvis forhandlings-
protokoller er bevaret, stiftedes i efteråret 1892 
som nævnt endnu en brugsforening: "Brugsfor-
eningen for Ø.Ulslev-Godsted Sogne". Selve 
navnet tyder på, at denne forening havde større 
interessse i Godstedområdet end "Brugsforenin-
gen for Ø. Ulslev og Omegn", og det vil også 
fremgå af det følgende, at "Brugsforeningen for 
Ø. Ulslev-Godsted Sogne" i hvert fald i 1899, da 
foreningen nedlægges og overtages af "Brugs-
foreningen for Ø. Ulslev og Omegn", havde et fi-
lialudsalg i Godsted og muligvis har haft en så-
dan filial lige fra stiftelsen i 1892. 
 
Det ligger nemlig fast, at der blev stiftet en 
brugsforening i Godsted i 1888. I en annonce i 
Lolland-Falsters Folketidende den. 10. decem-
ber 1888 indkalder et udvalg beboerne i Godsted 
til en generalforsamling hos høker C. Nielsen 
med henblik på oprettelsen af en brugsforening i 
Godsted, og i en annonce sammesteds den 2.juli 
1889 søger "Godsted Husholdnings-Forening" 
en udsælger "til den 1.august, en herre eller da-
me, ugift, og som kan stille sikkkerhed for 1.000 
kr. Ansøgninger herom bedes tilsendt smed 
Christoffersen i Godsted inden..." 
 
At foreningen kaldte sig "husholdningsforening", 
må ikke forvirre nogen. I brugsforeningsbevæ-
gelsens første årtier brugtes flere forskellige be-
tegnelser: "brugsforening", "forbrugsforening", 
"husholdningsforening", arbejderforbrugsfor-
ening" eller ganske enkelt "arbejderforening". Al-
le benævnelser dækker foreninger med samme 
ideelle formål, nemlig at foretage større samlede 
- og derfor billigere - indkøb af forbrugsvarer, at 
fordele disse varer til medlemmerne til almindelig 

Af denne annonce i Lolland-Falsters Folketidende for den 
31.juli 1875 fremgår det, at den første brugsforening i 
Øster Ulslev åbnede sit udsalg mandag den 2.august 
1875. 



230 

 



231 

 

udsalgspris og derefter at udlodde blandt med-
lemmerne det derved fremkomne overskud.  
 
Smed Christoffersen har formentlig på dette tids-
punkt været formand for husholdningsforenin-
gen. Mange vil nok ved at høre om en smed 
Christoffersen i Godsted tænke på Godstedsme-
den Hans Christoffersen, der flyttede til Holeby 
og blev grundlæggeren af Holeby Diesel. Det er 
imidlertid ikke ham, det drejer sig om. Hans Chri-
stoffersen var flyttet til Holeby allerede i 1883 ef-
ter at have solgt smedjen i Godsted til sin bro-
der. Broderen hed Iver Christoffersen, og det er 
altså ham, der må formodes at have været for-
mand for Godsted Husholdningsforening i 1889. 
Foreningen har åbenbart ikke haft held med sin 
første udsælger, for allerede året efter finder 
man påny en annonce3), hvori man søger en ud-
sælger. 
 
I annoncen oplyses det i øvrigt, at den halvårlige 
omsætning er ca. 2.100 kr., og at ansøgninger 
skal sendes til Jørgen Jacobsen i Godsted. Det 
tilføjes yderligere i annoncen, at en, der er kendt 
med handel, vil blive foretrukket. Tør man gætte 
på, at det måske netop er på dette punkt, der har 
været uheldige erfaringer med foreningens før-
ste udsælger? Jørgen Jacobsen i Godsted, der i 
folketællingen 1890 står opført med stillingsbe-
tegnelsen "tækkemand", er formentlig nu for-
mand for husholdningsforeningen. Men hvad der 
i øvrigt sker med Godsted Husholdningsforening 
senere, vides ikke. Det er nærliggende at anta-
ge, at Brugsforeningen for Ø.Ulslev-Godsted 
Sognes filialudsalg i Godsted på en eller anden 
måde har erstattet Godsted Husholdningsfor-
ening, men om der var nogen direkte forbindelse 
mellem filialens oprettelse og husholdningsfor-
eningens nedlæggelse, vides ikke. Ejheller ved 
man, hvor husholdningsforeningens udsalg hav-
de til huse. 
 
De to brugser fra 1892. 
Det andet spørgsmål, som kan rejses ved stiftel-
sen af de to brugser i Øster Ulslev, er spørgsmå-
let om, hvorfor der samtidig blev stiftet to brugser 
med stort set det samme lokalområde. Det sam-
me spørgsmål kunne man stille for Vester Uls-
levs vedkommende, hvor der fem år tidligere li-
geledes var blevet stiftet to brugser samtidig. 
Her kunne man måske finde en forklaring i den 
omstændighed, at brugserne startede hos hver 

sin høker. Der var nemlig to, og kun to, høkere i 
Vester Ulslev by, og de havde, så vidt man kan 
se, kort forinden været i retsstrid med hinanden 
vedrørende et hegnsspørgsmål4). Denne besva-
relse af det rejste spørgsmål er måske, måske 
ikke, rigtig for Vester Ulslevs vedkommende, 
men den duer ikke for Øster Ulslev. I Øster Uls-
lev var der på det tidspunkt, da de to brugsfore-
ninger stiftedes, tre høkere. 
 
Den ene høker var den allerede omtalte G. H. 
Hasemann. Han havde som nævnt været udde-
ler i arbejderforbrugsforeningen. Men samarbej-
det med denne forening er nok endt på .en uhel-
dig måde. Da byfoged Holck over for Lolland-
Falsters stiftamt den 21.november 1892 frem-
kommer med en udtalelse i anledning af en kla-
ge, som vedrører Brugsforeningen for Øster Uls-
lev og Omegn, indleder han med at henvise til 
sin egen udtalelse til stiftamtet to måneder tidli-
gere vedrørende høker G.H .Hasemann, hvor - 
som byfogden bramfrit skriver - "forbrugsforenin-
gen var humbug fra først til sidst". 
 
Ikke noget at sige til, hvis Hasemann på dette 
tidspunkt ikke er interesseret i samarbejde med 
en af de to nye brugser. Men så var der to andre 
høkere i Øster Ulslev.  
 
Den ene af disse var Jørgen Hans Jørgensen, 
der i 1887 havde etableret høkerforretning5) i det 
hus, der nu har adressen Humlehaven 6. Denne 
høker løb hurtigt ind i kontroverser med myndig-
hederne og blev flere gange idømt bøder for 
uberettiget næringsbrug6). Han forseelser bestod 
i, at han havde forhandlet bl.a. rosiner, chokola-
de, krydderier, farvevarer og spejle. Det gik langt 
ud over, hvad en høker var berettiget til at for-
handle.  
 
Den tredje høker i Øster Ulslev var Claus Due, 
der havde forretning i den smukke og velbelig-
gende ejendom, der nu har adressen Karlebyvej 
8. Noget modsætningsforhold imellem disse to 
høkere har ikke kunnet påvises, og det var heller 
ingenlunde tilfældet, at de to brugsforeninger 
holdt sig til hver sin høker, som det var sket i Ve-
ster Ulslev. Tværtimod. I Øster Ulslev var begge 
de nystiftede brugsforeninger interesserede i 
den samme forretning, nemlig høker Dues. 
Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Omegn beslut-
tede på et bestyrelsesmøde den 22.oktober 
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1892 at forsøge at købe Dues ejendom for en 
pris af 3.000 kr. og i øvrigt at indgå i forhandling 
med Brugsforeningen for Ø. Ulslev-Godsted 
Sogne om en sammenslutning. 
 
Byfogden stikker kæp i hjulene. 
Hvordan forhandlingerne derefter forløb i de føl-
gende måneder, ved man ikke. Men begge for-
eninger fik vanskeligheder med byfogden i Ny-
sted, under hvis jurisdiktion Øster Ulslev hørte. 
 
Da de to nystiftede brugsforeninger som påbudt i 
loven7) forelagde deres vedtægter og medlemsli-
ster for byfogden, forlangte han visse ændringer 
for på denne måde at komme eventuel ulovlig 
næringsdrift til livs på forhånd. Han forlangte 
bl.a., at medlemmernes indskud skulle være på 
mindst 2 kr. for en husmand og mindst 4 kr. for 
en gårdmand, at medlemmerne skulle have fast 
bopæl i Øster Ulslev-Godsted, og at ingen udle-
vering af drikkevarer til fortæring af medlemmer-
ne i eller umiddelbart i nærheden af udsalgsste-
det måtte finde sted. 
 
Formanden for Brugsforeningen for Ø. Ulslev og 
Omegn klagede straks til stiftamtet over byfog-
dens afgørelse, som man ikke mente sig forplig-
tet til at efterkomme. 
 
Brugsforeningen for Ø. Ulslev-Godsted Sogne 
ønskede derimod først og fremmest at komme i 
gang med virksomheden så hurtigt som muligt, 
så denne forening ændrede sine vedtægter, så 
de tilfredsstillede byfogdens krav. Sognepræ-
sten, pastor Schougaard, fandt imidlertid byfog-
dens krav urimelige og indankede afgørelsen for 
stiftamtet, endskønt han ikke var formand for be-
styrelsen, ja, end ikke var medlem af denne. 
Dette undlod byfogden heller ikke at harcellere 
over i den udtalelse over sagen, som han afgav 
til stiftamtet. 
 
I udtalelserne i de to klagesager8) oplyste byfog-
den, at Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Omegn 
havde 52 medlemmer, medens Brugsforeningen 
for Ø. Ulslev-Godsted Sogne havde 47 medlem-
mer. Med hensyn til klagens indhold henholdt 
byfogden sig til en indenrigsministeriel skrivelse 
af 13.november 1885, hvor det pålægges myn-
dighederne at underkaste foreningernes vedtæg-
ter et "nøje eftersyn". Heri lå efter byfogdens me-
ning, at myndighederne havde både ret og pligt 

til at "forhindre foretagender, der må formodes at 
være beregnet på at omgå lovene". Han tilføje-
de, at han egentlig burde have stillet endnu 
strengere krav til de to foreningers vedtægter. 
 
Stiftamtet delte imidlertid ikke byfogdens opfat-
telse, men holdt for, at foreningerne var beretti-
gede til at påbegynde deres virksomhed, når de 
havde givet myndighederne oplysning om ved-
tægterne og medlemmerne, medens det så var 
politimyndighedernes sag efter forudgående un-
dersøgelser at drage foreningen til ansvar ad 
retslig vej, hvis ulovligheder derved blev konsta-
teret. Denne opfattelse tilsluttede indenrigsmini-
steriet sig, og dermed var Nysted byfoged sat på 
plads. 
 
Nye sammenslutningsforhandlinger. 
Efter at indenrigsministeriet havde truffet denne 
afgørelse, der blev meddelt foreningerne en halv 
snes dage ind i marts måned 1893, kunne begge 
foreninger konstatere, at de havde fået medhold 
i deres klage. Men situationen var jo den, at 
Brugsforeningen for Ø. Ulslev-Godsted Sogne 
allerede havde påbegyndt sin virksomhed sidst 
på året 1892, formentlig med udsalgssted hos 
høker Due, medens Brugsforeningen for Ø. Uls-
lev og Omegn endnu ikke var kommet i gang. 
 
Men nu skulle der ske noget. Foreningen sam-
menkaldte derfor begge foreningers bestyrelses-
medlemmer til et fællesmøde, hvor en sammen-
slutning kunne drøftes. Det siges derefter i refe-
ratet af fællesmødet, at "da bestyrelsen for den 
anden brugsforening ikke havde nogen bemyndi-
gelse til at bestemme nogen pris på høker Dues 
ejendom, kom der ingen overenskomst i stand." 
Under mødet lod man så forespørge hos høker 
Due, hvad han forlangte for sin ejendom, og sva-
ret var: "5.000 kr." 

Georg Henrik Hasemann var en driftig mand. Foruden at 
være uddeler i brugsforeningen var han også høker, malt-
gører, brygger og - som det fremgår af annoncen ovenfor - 
inddrog han endda i 1887 Sløsse mølle og bageri under 
sine aktiviteter. 
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Hele bygningens grundareal var ca. 120 m2 og rummede foruden butik  
og lagerlokaler bolig for uddeleren og en "sal" (på 20 m2).  

Der var dog også nogle mindre kælderrum under husets nordre ende. 
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Det ser derefter ud til, at fællesmødet er fortsat 
som et rent bestyrelsesmøde for Brugsforenin-
gen for Ø. Ulslev og Omegn, for i forhandlings-
protokollen fortsættes således: "Da der ikke kun-
ne blive tale om at give så meget, men der mu-
ligvis blandt medlemmerne kunne være stem-
ning for en sammenslutning med den anden for-
ening på anden måde, vedtog bestyrelsen at ind-
varsle til en generalforsamling den 14. marts."  
 
Ny generalforsamling fandt altså sted allerede to 
dage efter bestyrelsernes fællesmøde, og gene-
ralforsamlingen gik endnu et skridt videre for at 
erhverve høker Dues ejendom, idet man en-
stemmigt bemyndigede bestyrelsen til at købe 
ejendommen "til en efter dens skøn passende 
pris på den betingelse, at Due fratræder som ud-
deler den 1. maj 1893".  
 
Forklaringen på, at vor forening var villig til at gå 
så langt for at erhverve Dues ejendom, ligger li-
gefor: ejendommen var velbeliggende, den var 
rummelig, solid og særdeles velegnet til udsalgs-
sted. Høker Jørgensens ejendom var mindre og 
betydelig ringere og lå dertil lidt afsides. Hertil 
kommer så, at hvis Brugsforeningen for Ø. Uls-
lev og Omegn kunne erhverve høker Dues ejen-
dom, ville den anden brugsforening derved blive 
hjemløs, og en sammenslutning  eller snarere en 
annektering af den anden brugsforening på de 
betingelser, som Brugsforeningen for Ø. Ulslev 
og Omegn ønskede, ville måske derved næsten 
kunne tvinges igennem.  
 
Har man i bestyrelsen for Brugsforeningen for Ø. 
Ulslev og Omegn haft sådanne skumle hensig-
ter: med eet smæk at erhverve et velegnet ud-
salgssted og samtidig opsluge den anden for-
ening, blev de skumle hensigters mål i hvert fald 
ikke nået. Alle forhandlinger forblev resultatløse, 
og foreningen måtte derfor se sig om efter andre 
muligheder. På et bestyrelsesmøde den 19. 
marts traf man en tilsyneladende overraskende 
beslutning: man besluttede nemlig at købe for-
samlingshuset, hvis det kunne fås for en rimelig 
pris, eller at leje forsamlingshuset, indtil der var 
købt eller bygget et andet sted. 
 
Da bestyrelsen to dage senere påny holdt møde, 
lå det klart, at forsamlingshuset ikke var til salg. 
Derimod var der mulighed for at leje det - omend 
først noget senere. Bestyrelsen mente nu ikke at 

kunne vente længere, og så kom høker Jørgen 
Hans Jørgensen ind i billedet. I hans butik var 
der ikke meget plads, men alligevel traf man nu 
aftale med ham om, at udsalget skal påbegyn-
des hos ham mandag den 27.marts, og at han 
midlertidig ansættes som uddeler. Efter påske er 
forsamlingshuset ledigt, og .så skal udsalget flyt-
tes dertil, indtil der kan blive købt eller bygget 
noget nyt. 
 
I de følgende dage anskaffes de nødvendige bø-
ger, der optages nye medlemmer, foreningen 
indmeldes i Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, der hentes varer i Nykøbing og 
foretages opvejning, og mandagen den 27.marts 
1893 åbnedes udsalget som planlagt. 
 
Få dage efter at dette er sket, opgiver bestyrel-
sen tanken om at flytte udsalget til forsamlings-
huset efter påske og beslutter at fortsætte i hø-
ker Jørgensens butik, indtil foreningen kan flytte 
ind i eget hus. Medvirkende til denne beslutning 
har nok været, at høker Jørgensens nærmeste 
nabo, gårdejer Frederik Pedersen Grænge, der i 
øvrigt var medlem af brugsforeningens bestyrel-
se, tilbød foreningen, at varer, der ikke var plads 
til i udsalget, kunne oplagres i hans vognskur. 
Samtidig overtog foreningen høker Jørgensens 
diske, reoler, vægte og melkasse for en samlet 
pris af 110kr. 
 
Brugsens bygning opføres. 
Bestyrelsen gik nu i gang med forberedelserne til 
opførelse af en særlig brugsforeningsbygning. Af 
husmand Hans Rasmussen Ettehauge, der otte 
år tidligere havde solgt grunden til forsamlings-
huset, købte foreningen en parcel på 1000 kva-
dratalen nord for forsamlingshuset. Prisen var 30 
øre pr. kvadratalen. Mødet, hvor disse afgøren-
de beslutninger blev taget, fandt sted den 2.april 
1893, og i samme møde blev det besluttet, at 
bestyrelsen skulle aflægge besøg i Vester Ulslev 
brugsforening, der i 1889 havde opført eget hus 
med udsalgslokale og bolig for uddeleren, samt 
at lade murer Frederik Madsen, Øster Ulslev, ud-
arbejde tegning og overslag over de påtænkte 
nye bygninger. 
 
I et følgende møde, hvor bestyrelsen ikke fandt 
murer Madsens forslag helt tilfredsstillende, hav-
de man tilkaldt arkitekt C. Andresen fra Nysted, 
og denne lovede at udfærdige tegninger og kon-
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ditioner for en samlet pris af 25 kr. og levere dis-
se, således at de kunne ligge til eftersyn for 
håndværkerne fra den 22. til den 26.april. 
 
Den brugsforeningsbygning, som arkitekt Andre-
sen derefter tegnede, havde en iøjnefaldende 
lighed med brugsforeningsbygningen i Vester 
Ulslev. Hvem der havde tegnet den, ved man ik-
ke. Mon man dog ikke tør gætte på, at det også 
var ham, der havde stået for den? 
 
Af de indkomne 9 tilbud valgte bestyrelsen den 
27.april det billigste. Det var fra murer Frederik 
Madsen, Øster Ulslev. Hans tilbud lød på i alt 
3.475 kr. Murer Madsen går åbenbart straks i 
gang med arbejdet, for allerede søndag den 3. 
og mandag den 4.september 1893 kunne varer-
ne flyttes til det nye hus, og her åbnedes udsal-
get så dagen efter, tirsdag den 5.september 
1893. Allerede forinden dette skete, var spørgs-
målet om uddeler klaret. Høker Jørgensen var 
som nævnt kun ansat midlertidig til den 1. okto-
ber. Som sig hør og bør, var stillingen som udde-
ler derfor opslået ledig i Amtsavisen og i Folketi-
dende (8-juli 1893), og der var indkommet 9 an-
søgninger, heriblandt en ansøgning fra den mid-
lertidige uddeler, J.H. Jørgensen. Brugsforenin-
gens medlemmer må have været tilfredse med 
Jørgensen, for af de 60 deltagere i foreningens 
generalforsamling den 6.august blev han valgt 
enstemmigt som fast uddeler. 
 
Kassemangel i Brugsforeningen for Øster 
Ulslev-Godsted Sogne. 
Tre år senere, mandag den 17.februar 1896, er 
der sammenkaldt til ekstraordinær generalfor-
samling i Brugsforeningen for Øster Ulslev og 
Omegn, hvor en sammenslutning af de to brugs-
foreninger pludselig påny er genstand for drøftel-
se, og uden at det af forhandlingsprotokollen 
fremgår, hvad anledningen er. Dette er så meget 
mere påfaldende, som der kun fire dage forinden 
blev afholdt et bestyrelsesmøde, hvor der ikke 
med et ord er talt om sammenslutning eller om 
ekstraordinær generalforsamling. Hvad var der 
sket i de mellemliggende få dage, som pludselig 
havde gjort sammenlægningsspørgsmålet aktu-
elt? 
 
Svaret på dette spørgsmål finder man i en notits 
i Lolland-Falsters Folketidende for den 12. febru-
ar om kassemangel i Øster UIslev-Godsted Sog-

nes Brugsforening. Det fremgår af notitsen, at 
der i længere tid havde gået rygter om, at udde-
leren, Claus Due, havde gjort sig skyldig i større 
besvigelser over for foreningen, men samtidig at 
han ved sin families hjælp ville være i stand til at 
give foreningen dækning. Dette skulle i følge bla-
det også delvis være sket, og da foreningens be-
styrelse havde erklæret sig tilfreds hermed, var 
der ikke sket anmeldelse til politiet, og uddeler 
Due skulle nu allerede for nogle dage siden væ-
re afrejst til Amerika. Underbalancen skal have 
været på ca. 18.000 kr. Heraf ville ca. 11.000 bli-
ve dækket ved salg af bortrejstes ejendom og 
indbo samt af familien. Forbrugsforeningen har - 
siges det videre i notitsen - 100 medlemmer. 
Disse hæfter solidarisk og vil således skulle bæ-
re tabet af resten af det besvegne beløb, ca. 
7.000 kr. 
 
Af en notits nogle dage senere (19.februar 1896) 
i samme blad fremgår det, at Brugsforeningen 
for Ø. Ulslev-Godsted Sogne har holdt general-
forsamling den 17.februar (altså samme dag 
som vor brugsforening), at generalforsamlingen 
har forkastet et forslag om sammenslutning med 
den anden brugsforening, at man har besluttet 
foreløbig at opretholde foreningen og åbne ud-
salget påny, samt at man som midlertidig udsæl-
ger har antaget musiker Lars Clausen, Nysted. 
Dermed måtte tankerne om en sammenslutning 
påny opgives - foreløbig i hvert fald. 
 
Ny uddeler. 
Kort før jul 1897 opsagde uddeler Jørgensen sin 
stilling pr. 1.april 1898. Ved at tilbyde Jørgensen 
en klækkelig forhøjelse af hans løn (fra 4% til 5% 
af omsætningen) fik bestyrelsen ham dog til at 
trække sin opsigelse tilbage. Længe holdt det 
imidlertid ikke. I maj måned opsagde han for an-
den gang sin stilling i foreningen, denne gang pr. 
1..september 1898. Bestyrelsen fik ham dog til at 
udsætte sin fratræden til den 1.oktober og fik 
derved en måned mere til at finde en ny uddeler. 
Stillingen blev opslået, og allerede på en gene-
ralforsamling den 25.juni valgtes blandt tre ansø-
gere høker Johan Olsen fra Fuglse som ny ud-
deler. I forbindelse med uddelerskiftet blev der 
foretaget istandsættelser af privatlejligheden, og 
der blev indrettet et værelse på loftet.  
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Forholdet mellem de to brugser. Endelig 
sammenslutning. 
Selv om tanken om sammenslutning af de to for-
eninger for tiden var opgivet, kunne de dog af og 
til træffe fælles beslutninger. Man enedes såle-
des i april 1897 om et forslag fra Brugsforenin-
gen for Ø. Ulslev-Godsted Sogne om, at det i 
begge brugsforeningers lokaler skulle være for-
budt medlemmerne at nyde bajersk øl. 
 
Men på en generalforsamling i Brugsforeningen 
for Ø. Ulslev og Omegn, der afholdtes søndag 
den 19. juni 1898, blev spørgsmålet om sam-
menslutning rejst igen, denne gang af murer Pe-
ter Hansen, der lige var blevet indvalgt i bestyrel-
sen, og forsamlingen vedtog, at bestyrelsen 
skulle træde i forbindelse med bestyrelsen for 
den anden forening for påny at drøfte spørgsmå-
let om en sammenslutning. 
 
Det ses ikke af forhandlingsprotokollen, om be-
styrelsen har foretaget sig noget videre med 
hensyn til sammenslutning. Men er det tilfældet, 
har anstrengelserne i hvert fald været forgæves, 
for et år senere, den 11. juni 1899, pålægges det 
påny bestyrelsen at søge en forhandling med 
den anden bestyrelse om en sammenslutning. 
 
Og nu sker der endelig noget. De to foreninger 
afholder generalforsamling hver for sig sønda-
gen den 2. juli 1899, hvor spørgsmålet drøftes. 
Og bagefter samles deltagerne i begge general-
forsamlinger og vedtager at slutte foreningerne 
sammen. Sammenslutningen skal ske på de be-
tingelser, at Brugsforeningen for Ø. Ulslev og 
Omegn skal betale 1.000 kr. til den anden for-
ening (der antagelig endnu har været belastet af 
gæld fra kassemangelen i 1896?). Endvidere 
skal Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Omegn 
overtage den del af varelageret, der er sælgeligt 
efter faktura og resten efter en vurdering, foreta-
get af et udvalg, sammensat som foreslået af 
Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Omegn samt 
inventaret efter en tilsvarende vurdering. Claus 
Dues ejendom, som Brugsforeningen for Ø. Uls-
lev-Godsted Sogne overtog, da Due var rejst til 
Amerika, skal Brugsforeningen for Ø. Ulslev og 
Omegn endelig overtage til en pris af 4.300 kr. 
 
Problemer ved sammenslutningen. 
Nu stod Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Om-
egn altså med den ejendom, som foreningen en 

lille halv snes år tidligere havde gjort sig betyde-
lige anstrengelser for at få fat i. Nu havde man 
den altså. Men nu havde man faktisk ikke noget 
at bruge den til! Man måtte derfor se at komme 
af med den hurtigst muligt, men det viste sig 
vanskeligt.  
 
Samtidig skulle der bruges penge: dels skulle de 
1.000 kr. betales, og dels også de overtagne va-
rer. Det sidste beløb sig til ca. 5.000 kr. Endvide-
re var det nødvendigt med den større medlems-
kreds, som foreningen nu fik, at udvide forenin-
gens egne lagerlokaler. Behovet for kontanter 
blev foreløbig klaret ved optagelse af et lån på 
3.000 kr., og to af bestyrelsesmedlemmerne på-
tog sig at foretage nogle mindre bygningsæn-
dringer, så lagerpladsen udvidedes. 
 
Hvad ejendommen angår, bemyndigede man i 
første omgang formanden til at sælge den for 
5.000 kr. Men kunne han ikke opnå dette beløb, 
måtte han "til en solid køber" sælge ejendom-
men for 4.500 kr. Men også dette viste sig lettere 
sagt end gjort, og allerede i september samme 
år tilbød man en eventuel køber ejendommen for 
4.300 kr. Heller ikke dette tilbud lykkedes det 
dog at få den eventuelle køber til at acceptere. I 
stedet flyttede han ind i ejendommen som lejer. 
Hvad han skulle give i husleje, fremgår ikke af 
forhandlingsprotokollen, og regnskaber fra 
brugsforeningen fra denne tid eksisterer næppe 
mere. 
 
Efter kort tid ser det ud til, at lejeren har opgivet 
lejemålet, for i marts 1900 beslutter bestyrelsen 
igen at avertere ejendommen til salg. I den an-
ledning besluttes det, at ejendommen skal 
"sættes lidt i stand", og tre bestyrelsesmedlem-
mer påtager sig at sørge derfor, medens det på-
lægges uddeler Olsen at sørge for, at ejendom-
mens have bliver gravet og tilsået. Alligevel går 
hele sommeren 1900, uden at ejendommen bli-
ver solgt. Det sker først i december 1900, hvor 
garver Henriksen køber den - til en pris af 3.500 
kr. Ikke underligt, at der dette år ikke udbetales 
dividende til medlemmerne, og at formandens og 
regnskabsførerens i forvejen næppe svimlende 
honorarer må nedskrives med henholdsvis 40 og 
60 kr. om året. 
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Udsalget i Godsted. 
I referatet af et bestyrelsesmøde den 19. sep-
tember 1901 hører vi for første gang om et ud-
salg i Godsted. Da etablering af et udsalg natur-
ligvis ikke kan ske uden vedtagelse i bestyrelsen 
eller i en generalforsamling, og da sådan vedta-
gelse ikke er refereret i forhandlingsprotokollen, 
må det antages, at udsalget i Godsted har være 
etableret under Brugsforeningen for Ø. Ulslev-
Godsted Sogne, og at Brugsforeningen for Øster 
Ulslev og Omegn ganske enkelt har overtaget 
udsalget som en del af Øster Ulslev-Godsted for-
eningen. 
 
Udsalget havde til huse hos Mads Peter Larsen, 
der i mange år var graver og ringer ved Godsted 
kirke, og som boede i den ejendom, der nu har 
adressen Godstedvej 3.  
 
I september 1902 får uddeleren i Godsted besøg 
af foreningens formand og kasserer, der påpe-

ger, at han ulovligt handler med bajersk øl for 
egen regning, og pålægger ham at søge sin 
gæld til uddeler Olsen nedbragt. På generalfor-
samlingen i december 1902 er der en vis stem-
ning for at nedlægge udsalget. Man beslutter 
dog foreløbig kun, at bestyrelsen skal søge at få 
underbalancen nedbragt. Efter endnu et par be-
styrelsesmøder og en ekstraordinær generalfor-
samling besluttes det at rømme udslagslokalet i 
Godsted. Dette sker søndagen den 3. maj 1903, 
og dermed er brugs-foreningsfilialen i Godsted 
nedlagt. 
 
Ny uddeler i 1910 og igen i 1916. 
Med tre måneders varsel opsagde bestyrelsen 
uddeler Johan Olsen til fratræden pr. 1. april 
1910. Nogen begrundelse for opsigelsen har ik-
ke kunnet findes. Som ny uddeler ansattes efter 
behørigt opslag en kommis fra Odense, J. Olaf 
Hansen. Olaf Hansen blev der i seks år, og i lø-
bet af disse seks år opstod der et modsætnings-
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forhold imellem ham og bestyrelsen. Dette frem-
går klart af forhandlingsprotokollen. Derimod 
fremgår det ikke, hvori modsætningsforholdet 
bestod eller årsagen dertil. Situationen tilspidses 
omkring januar 1916, hvor bestyrelsen, der nor-
malt holder møderne i brugsens lokale under 
overværelse af uddeleren, henlægger sit møde 
til Fattiggården, hos forpagter Anthon Jørgen-
sen, der er næstformand i brugsen, og uden at 
uddeleren er til stede. Her vedtager bestyrelsen 
enstemmigt, at man skal bede uddeleren om at 
sige op, og vil han ikke det, bemyndiges forman-
den til at afskedige ham. 
 
På en ekstraordinær generalforsamling forhand-
ledes et andragende fra flere medlemmer om at 
få en forhandling mellem bestyrelsen og uddele-
ren "til vi kom i rolige forhold". Herved hentyde-
des der måske til den ombygning af brugsen, der 
var igang. Der opnåedes imidlertid ikke noget re-
sultat af diskussionen. Så afskedigelsen stod 
fast, og stillingen blev opslået ledig pr. 1. maj. 
 
Blandt de 13 indkomne ansøgninger udvalgte 
bestyrelsen fire, der blev forelagt generalforsam-
lingen. Det var en kommis fra Frejlev, en kommis 
fra Nyborg, en agent fra Maribo og en mejerist 
fra Øster Ulslev mejeri. Generalforsamlingen 
valgte med overvældende majoritet den sidst-
nævnte. Det var Georg Rasmussen. 
 
Georg Rasmussen i 42 år. 
Med Georg Rasmussen som uddeler gik Øster 
Ulslev Brugsforening ind i en lang og lykkelig pe-
riode, der kom til at vare i de næste 42 år.  
 
I 1921 blev der opstillet benzintank ved brugsen, 
og i 1925 blev der indlagt elektrisk lys (23 lampe-
steder og elektrisk kraft til kaffemøllen). I 
1931/32 blev der foretaget en ombygning af por-
ten og udvidelse af baghuset. Denne ombygning 
foregik i fred og fordragelighed. Anderledes kom 
det imidlertid til at gå ved en større ombygning af 
butikken i 1935/36. 
 
Ombygningen var tegnet af Fællesforeningens 
arkitektkontor, og arbejdet var udbudt i offentlig 
licitation. Ved den efterfølgende generalforsam-
ling mente mange, at ombygningen var altfor 
dyr. Ved afstemningen viste det sig, at der var 
flertal for ombygningen, men flertallet var lille: 68 
stemte for, 60 imod. På et efterfølgende besty-

relsesmøde forelå der brev fra 32 medlemmer, 
der anmodede om indkaldelse af en ny general-
forsamling til fornyet behandling af ombygnings-
sagen. Bestyrelsen vedtog at afslå anmodnin-
gen, men ikke enstemmigt. Et medlem nægtede 
at underskrive referatet i forhandlingsprotokollen, 
hvilket måske er forståeligt, når man ved, at der i 
brugsens vedtægters par.14 stod, at en general-
forsamling kunne sammenkaldes af 20 medlem-
mer. Bestyrelsen fastholdt imidlertid sit stand-
punkt også i en senere brevveksling med de util-
fredse.  
 
Ombygningen blev gennemført. Den kostede 
godt 23.000, og på en efterfølgende generalfor-
samling bemyndigedes bestyrelsen til at optage 
det fornødne lån i Errindlev Sparekasse. Fire 
medlemmer meldte sig dog ud af brugsforenin-
gen, deriblandt Frederik Grænge og N. P. Ring-
sing, der i sin tid havde været med til at stifte for-
eningen. N. P. Ringsing havde endda været for-
mand for brugsen i ikke mindre end 22 år. 
 
Varekørsel og andre serviceydelser. 
Kørsel af varer drejede sig naturligvis i første 
omgang om hjemkørsel af varer til brugsens ud-
salg. Som regel skulle varerne hentes på jernba-
nestationerne i Holeby eller Nysted eller på Fæl-
lesforeningens lager i Nykøbing, men allerede i 
slutningen af halvfemserne kom en regelmæssig 
udkørsel af varer til foreningens medlemmer i 
Godsted i stand, og senere kom der en varetur 
ad Køllevejen og helt ned til beboerne på Død-
mosen. Varekørselen blev hvert år udbudt i of-
fentlig licitation. Smed Schwartzlose overtog va-
rekørselen første gang i 1897 og kørte med en-
kelte afbrydelser indtil 1917. Ind imellem var der 
andre, der besørgede varekørselen, men i 1924 
overtog uddeler Georg Rasmussen selv varekør-
selen, og det fortsatte han med - med et enkelt 
års afbrydelse i 1927 - indtil han tog sin afsked i 
1958. Hans efterfølger, Gunnar Markmann, fort-
satte varekørselen, indtil bestyrelsen i 1979 be-
sluttede at indstille udkørselen af varer til med-
lemmerne. 
 
Adgang til at benytte telefon fik medlemmerne 
allerede i slutningen af 1893. Hvordan den nær-
mere ordning var, fremgår ikke af forhandlings-
protokollen, men det ser ud til, at medlemmerne, 
dels havde adgang til at telefonere fra brugsen, 
dels at der var etableret en ordning, så medlem-
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merne kunne få bud fra brugsen, når der var te-
lefonbesked til dem. For at udbringe en sådan 
telefonbesked var der fastsat et bestemt hono-
rar, hvis størrelse var afhængig af afstanden til 
medlemmets bopæl. En telefonordning for brug-
sens medlemmer ser ud til at have eksisteret 
endnu så sent som i 1928. 
 
Med hensyn til tobak var det almindeligt, såvel 
hos de store købmænd i byerne som i de små 
brugsforeninger på landet, at der på disken stod 
en bøtte med tobak, hvorfra kunderne (mænde-
ne selvfølgelig!) kunne forsyne deres pibe med 
et stop. Det besluttede bestyrelsen på et møde i 
november 1911 skulle være slut, og tobaksdå-
sen blev fjernet. Denne beslutning faldt bestemt 
ikke i god jord blandt medlemmerne, og på ge-
neralforsamlingen en måned senere blev såvel 
bestyrelsen som tobaksdåsen sat på plads. 
Hvornår den fri tobaksdåse endelig forsvandt, vi-
des ikke, men mon man ikke roligt tør gætte på, 
at den definitivt er sat væk under første verdens-
krigs varemangel? 
 
I 1913 besluttedes det at indkøbe 100 sæt knive 
og gafler til udlån til medlemmerne. For ikke-
medlemmer kostede det 5 øre pr. sæt at leje. 
Disse knive og gafler blev senere suppleret, ikke 
alene med flere knive og gafler, men også med 
et spisestel og vistnok også et kaffestel. Det hele 
blev afhændet til værten i forsamlingshuset om-
kring 1975. 
 
Besættelsestiden. 
Med den anden verdenskrig og den tyske be-
sættelse af Danmark kom der svære år for lan-
det og derfor også for Øster Ulslev Brugsfore-
ning. Men samtidig med, at det var en vanskelig 
tid, var det også en tid, hvor folk mere kom hin-
anden ved, som det hedder med et moderne ud-
tryk. Der var på mange måder større sammen-
hold blandt folk. Man ligesom samlede sig om-
kring de værdier, man havde fælles. Måske er 
det et udtryk for denne besættelsestidsindstilling, 
at brugsens 50 års jubilæum, der blev fejret den 
27.marts 1943, blev den største fest i brugsens 
historie. Jubilæet blev fejret i forsamlingshuset 
med bl.a. en festmiddag, hvori så godt som alle 
brugsens medlemmer deltog. 350 personer blev 
det til. Brugsen holdt ikke 50 år til. Det blev kun 
til 98 i alt. 

Noter 
 
Generelle oplysninger om brugsforeningsbevæ-
gelsens ældste historie er især hentet fra Poul 
Thestrups doktorafhandling "Nærbutik og næ-
ringslovsomgåelse", Odense Universitetsforlag 
1986. 
 

Noter 
 
1) Det kgl. Biblioteks Småtryksafd. Fotokopi fin-
des i Krumsøarkivet. 
2) Fotokopi af købekontrakten i Krumsøarkivet. 
3) Lolland-Falsters Folketidende 13.august 
1890. 
4) Se Krumsøarkivets årsskrift 1987, side 25. 
5) Lolland-Falsters Folketidende 24.maj 1887. 
6) Overrettens dom af 3.marts 1893. 
7) Se lov nr.73 af 23.maj 1873 § 2 på side 29. 
8) Indenrigsmin. KK sag 1892/2279 og 
1893/2267 (i Rigsarkivet). 
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Livet i brugsen i 
besættelsesti-
den 
Ingrid Rasmussen 
 
 
Ved Krumsøarkivets årsmøde i 1987 fortalte fru 
Ingrid Rasmussen om livet i Øster Ulslev brugs i 
besættelsesårene. Nedenfor bringer vi hendes 
manuskript i en let tillempet form. 
 
Jeg vil gerne sige tak for opfordringen til at for-
tælle lidt om vores gamle brugs i Øster Ulslev. 
Det, jeg vil fortælle om, gælder altså tiden lige 
før og under anden verdenskrig. 
 
Jeg kom hertil i 1938 og blev, som de fleste vel 
ved, gift med daværende uddeler, Georg Ras-
mussen. Midt i trediverne var der foretaget en 
større ombygning af brugsforeningen. Beboelsen 
blev ved denne lejlighed også udvidet betydeligt 
og er blevet god og stor. Det var også nødven-
digt dengang, der skulle jo også være plads til 
personalet: 2 kommiser, 1 lærling og 1 ekspedit-
rice. Alle boede - og spiste - i brugsen. Det kan 
måske synes voldsomt med så stort et persona-
le, men det var bestemt ikke for stort: alle var i 
fuld aktivitet fra kl. 6-7 morgen til kl. 18 aften, fre-
dag kl. 20 og lørdag kl. 21 (plus rengøring). 
 
Der er sket store forandringer ved ombygningen 
til selvbetjening - mange små rum med sjove 
navne som melstue, tobaksrum, giftrum, frøloft 
og sukkerloft, som alle havde deres funktion, ek-
sisterer ikke mere. Også kældrene var fyldt op - 
alt øl og vand skulle hentes op fra kælderen, og 
der solgtes meget, der var oplagret dernede. Der 
var pilsner. De kom hjem med 50 i hver kasse, 
og det var trækasser. Selvfølgelig solgtes der 
også mindre portioner. Der solgtes også masser 
af hvidtøl, som dengang kunne fås både i hele 
og halve flasker såvel som store 10 liters flasker, 
for ikke at tale om alle de her 10 øres Faxe so-
davand. De dyre kostede 18 øre, så dem blev 
der ikke solgt så mange af. 

I laden var der fyldt op med grovvarer, cement, 
fast brændsel m.m., og her var lastbilen parke-
ret. Den var der god brug for. FDB havde den-
gang et stort lager med kolonial og isenkram ved 
havnen i Nykøbing, og derfra hentede vi selv alle 
varerne hjem. Fast brændsel måtte vi også hen-
te i Nykøbing eller i Nysted, hvortil det kom med 
jernbane. Hjemme måtte vi så sørge for afvej-
ning og udkørsel til medlemmerne. Høstbinde-
garn og markfrø var også en stor artikel, og det 
måtte vi også hente ved jernbanen i Nysted og 
køre ud til medlemmerne. Manufaktur skulle be-
stilles direkte i København, eller vi kunne ringe til 
Fællesforeningens repræsentant i Nykøbing. 
Han havde en slags lager, d.v.s. det var i kuffer-
ter. Han kom engang imellem og viste os alle si-
ne ting, og vi kunne som sagt også ringe til ham 
og bestille, hvad vi skulle bruge af manufaktur.  
 
Yngste kommis var dengang chauffør. Når bilen 
kom hjem med sin last, blev alle sejl sat til for at 
få den tømt i en fart ved fælles hjælp. I årenes 
løb er tusindvis af kasser pakket ud, prismærket 
og fordelt, og tonsvis af 50 og 100 kg sække bå-
ret på loftet. 
 
Bilen blev også brugt til de to ugentlige vareture. 
Den ene tur gik over Karleby/Godsted, den an-
den over Køllealleen, Egehøj og Høvænge. De 
fjerneste egne blev besøgt, og først kørte man 
hele ruten rundt på cykel for at indsamle ordrer. 
Der var ca. 80 ordrer at ekspedere hver uge - og 
butikken skulle naturligvis passes ved siden af. 
Varerne blev pakket i baglokalet og kørt ud næ-
ste dag - og der var læs på bilen! Udbringning 
kostede ikke ekstra, og glas, bestik og porcelæn 
kunne også lånes gratis. Jeg kalder det service! 
 
Varelageret var jo yderst omfattende. Jeg tror 
næsten, det ville være nemmere at nævne det, 
der ikke var, end hvad der var. Men jeg vil allige-
vel drage nogle ting frem. Det var en yderst blan-
det landhandel. Der solgtes tjære, fernis, tør ma-
ling og færdig maling, majs, hønsekorn, kartofler, 
strandskaller, glaubersalt til grise og meget mere 
- alt i løs vægt. Desuden træsko, hjemmesko, 
gummistøvler, komfurer, kakkelovne, cykeldæk 
og -slanger, vinduesglas og i metermål tagpap 
og hønsenet fra store ruller, spande, børster, 
gryder, henkogningskedler og -glas. Samt heste-
strigler, kotøjr, fiskekroge og masser af forskelli-
ge reservedele til mange ting. Så var der spise-
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tror, at de penge betød meget. De blev for en 
stor del hævet af husmødrene. Det var deres 
penge. Og husmødrene var dengang bestemt ik-
ke forvænt med at have deres egne penge. De 
måtte gerne stå ret for manden - i hvert fald 
mange af dem - for at få lidt. Så det gjaldt om at 
lægge sin handel i brugsforeningen, der på den 
måde var en virkelig konkurrent til købmændene. 
 
En gang årligt - om sommeren - havde vi, udde-
ler og personale, udflugt sammen med bestyrel-
sen. Den gik somme tider lidt længere væk, men 
under krigen f.eks. gik den ikke længere end ned 
til moserne. Der hyggede vi os nede. Vi havde 
selv vores mad med. Det var med hestevogn. 
Og så havde vi primus og vand med og noget 
kaffe. Jacobsen, regnskabsføreren, ordnede pri-
mussen og fyldte vand på kedlen, og så lavede 
jeg kaffe. Det var virkelig nogle dejlige udflugter. 
Det er der også mange, der senere har sagt, når 
vi kom til at tale om det. 
 
Men så kom krigen og besættelsen, og der kom 
andre boller på suppen - med varemangel, ratio-
nering, erstatningsvarer og meget andet. De un-
ge i dag vil ikke kunne forestille sig synet af alle 
de tomme hylder, ikke alene i Øster Ulslev, men 
ud over det ganske land. Det første, vi måtte 
koncentrere os om, var mørklægningen. Der 
måtte ikke kunne sive den mindste smule lys ud. 
Vi måtte først betjene os af lommelygter og stea-
rinlys, men fik hurtigt lavet en slags rullegardiner 
af sort papir til vinduerne. Værre var det med bu-
tiksdøren - der måtte jeg i gang med symaskinen 
og fik syet forhæng af noget sort stof, der hed 
shirting (vi havde heldigvis lige fået en rulle 
hjem). Der blev syet en masse ringe i, og vi fik 
det anbragt fra gulv til loft som en slags vind-
fang, der kunne trækkes fra om dagen. 
 
Men vi fik også ekstra travlt. Hamstringen be-
gyndte med det samme. Navnlig soda ville folk 
gerne have i hele sække - det var til vask af 
mælkejunger. Alle landmænd havde jo køer og 
leverede mælk til mejeriet. Men selvfølgelig prø-
vede folk også at hamstre store partier af mel, 
sukker, kaffe, margarine o.s.v. Der måtte vi så til 
at rationere, og det var ikke sjovt. Uddeleren 
kunne godt blive ganske upopulær! Det kneb for 
folk at forstå, at vi skulle dele. Senere kom der 
rationeringsmærker på mange ting: mel, gryn, 
sukker, benzin og meget andet, og så blev forde-

stel og kaffestel, billeder, rammer, gyngeheste, 
dukker og andet legetøj, askebægre, piber og re-
servedele til piber, vaser og gaveting, bl.a. i ke-
ramik og alabast. Men der var skam også PH-
lamper, platter og krystalting, spisebestik, læse-
briller - ja, jeg kunne såmænd blive ved! Der var 
også et godt udvalg i manufaktur, metervarer, ar-
bejdstøj, strømper, undertøj, uldgarn, hækle-
garn, duge, servietter, broderier, elastik, silke-
bånd og festons og blonder. Det var i metermål. 
Det er der vist ikke mange i dag, der tænker på: 
at man målte elastik af i metermål. 
 
Kolonial er et helt kapitel for sig. Det meste i løs 
vægt. De første dage i ugen skulle der vejes af: 
flere hundrede kilo sukker, mel, gryn og andet 
blev vejet, emballeret og stablet på hylder. Også 
brun sæbe, gær, husblas, kaffe, cacao, tørrede 
frugter, bolsjer, småkager. Alt i løs vægt. Også 
ost og meget andet som sprit, eddike, sirup, 
soya og spegesild blev solgt i løst mål og kom 
hjem i store tønder, som først skulle bakses i 
kælderen. Hele klipfisk skulle parteres før salg. 
Petroleum blev pumpet op ved håndkraft og lige-
så benzin - 5 liter ad gangen. 
 
Det var et meget stort arbejde at ekspedere den-
gang. Alt skulle jo først i vore hænder, noteres i 
kontrabogen, tælles sammen og pakkes. Regne-
maskiner kendte vi ikke. Og der var jo store fol-
kehold rundt omkring, så der skulle mange varer 
til. Dertil kom, at butikken var meget upraktisk 
med alt for lidt plads, hvor der var brug for det. 
Mange varer måtte hentes fra lageret eller loft og 
kælder. Det er vist forståeligt, at der var brug for 
personale. Og dog, det var ingen sag, så længe 
der var varer nok. Vi fik jo mangen en snak over 
disken og lærte hinanden godt at kende. 
 
Vi have lokal regnskabsfører, postmester Julius 
Jacobsen, men vi førte også selv de samme bø-
ger: kasse-, hoved- og varebog. Først i hver må-
ned kom Jacobsen, og bøgerne blev stemt af. 
Og så kunne det straks opdages, hvis der var en 
lille fejl. Men det var jo næsten firedobbelt bog-
holderi! Der var bestyrelsesmøde den anden tirs-
dag i hver måned og opvejning i maj og novem-
ber, hvor bestyrelsen mødte fra morgenstunden. 
To gange årligt var der dividendeudbetaling. Det 
var spændende både for medlemmerne og os at 
se, hvor stort overskuddet var. Undertiden var 
det helt op til 14 %, en enkelt gang 18 %. Jeg 
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gjorde forskel. Men vi prøvede på at gøre det så 
godt som muligt. Der fandtes standardpakker 
med babyudstyr, men for at få en sådan pakke 
skulle man møde med attest fra en jordemoder. 
 
Jeg tror aldrig, der har været så mange hjemme-
syersker i Danmark. "Nød lærer nøgen kvinde at 
spinde." Der kunne man tale om genbrug, for at 
skaffe tøj til børnene. 
 
Da alle tildelinger af benzin ophørte, var gode 
råd dyre. Vi skulle jo have varer hjem fra Nykø-
bing. Så vidt jeg husker, fik Lars Rasmussen, 
den daværende vognmand i Øster Ulslev, gene-
rator på sin lastbil og kom så med varerne til os. 
Vareturene ud til kunderne kunne ingen dengang 
drømme om at droppe. Her fandt Georg på råd. 
Privatbilen, en Pontiac, stod klodset op til ingen 
nytte i garagen. Understel og hjul blev afmonte-
ret og udstyret med et lukket lad til varekasser-
ne. En landmand kom med sine heste og kørte 
vareturene, bistået af et par af vore unge men-
nesker. Når sneen satte en stopper for den tra-
fik, blev vareladet monteret på en slæde, og så 
gik det derud ad - varerne kom ud. 
 
I marts 1943 fejrede brugsen sit 50 års jubilæ-
um, og det blev et lyspunkt i en mørk tid. Jeg tror 
at kunne sige, at alle - såvel medlemmer som 
personale og vi - for en stund glemte alle be-
sværligheder med varemangel, rationering og al-
le andre følger af krigen. 
 
Ja, jeg kunne såmænd godt blive ved, men al-
ting skal jo have en ende. Jeg tænker somme ti-
der på, at hvis varerne dengang havde kostet 
det samme som i dag, hvad mon omsætningen 
så havde været? Den havde i hvert fald  
været stor, for det var masser af varer, der gik 
ud. Når jeg tænker på, hvordan lastbilen så ud, 
når den kørte - der var ikke alene top på, men 
også neden under ladet hængte der petroleums-
dunke og forskellige andre ting. Sidst, men ikke 
mindst, vil jeg nævne, hvor forfærdeligt det var at 
skulle fyre et stort hus op med våde tørv. Selv 
om vi fyrede hele dagen og stod op et par gange 
i løbet af natten for at fylde tørv på, nåede vi i 
den kolde tid kun op på fra 6 til 12-13 graders 
varme. Oppe i køkkenet prøvede vi på at få lidt 
varme om aftenen. Vi havde et "sparekomfur" - 
jeg ved ikke, om der er nogen af de ældre, der 
endnu husker sådan et? - men det var i hvert 

lingen på en måde lettere - når vi lige ser bort fra 
alt besværet med kontrol og optælling af mær-
ker. Men efterhånden holdt flere af tildelingerne 
helt op, bl.a. kaffe og benzin. Øl og vin fik vi me-
get små tildelinger af, og ligeledes af tobak. Men 
så kom der erstatningsvarer. Der var tobak af ro-
senblade og cigarer med papir, der var flydende 
tråd, papirreb, vaskepulver, levertran (det hed 
Vitaminol, og børnene, som det var beregnet til, 
var ikke meget for at tage det). 
 
Der var masser af andre erstatningsvarer. I kolo-
nial bl.a. sukkersaft, som der skulle skaffes em-
ballage til. Vi fik nogle mælkejunger fra det gam-
le mejeri. De var lidt beskadigede udvendig, men 
indeni så de meget godt ud. Vi fik dem med til 
Nykøbing, til sukkerfabrikken, fik dem fyldt op 
med sukkersaft. Så var det op til os at få det for-
delt i folks spande og krukker, som de kom med, 
og det var nu lidt besværligt. Det var noget væm-
meligt klistret stads, et affaldsprodukt, tror jeg 
nok, fra sukkerfabrikkerne. Det smagte meget af 
roer i hvert fald. Der var også bygmel, som jeg 
husker ganske tydeligt. Et meget dårligt mel, 
som kunne ødelægge både bagværk og madlav-
ning - uha! men vi havde jo ikke andet. Så var 
der alle kaffeerstatningerne, nye mærker som 
Laise, Jepsen m.fl. Richs og Danmarks brugte 
de fleste i forvejen til at drøje kaffen med, men 
nu måtte de så blandes i andre erstatninger. 
Folk blandede efter eget skøn, og mange svor, 
at selv om der igen kom kaffe, ville de blive ved 
med at drikke erstatning. Nå, efterhånden gik det 
dog i glemmebogen, og i dag er der mange, der 
ikke kender navnene Richs og Danmarks. De to 
firmaer konkurrerede på livet løs straks efter kri-
gen, ja vel nok mest efter krigen, med slogans 
som "Det er Danmarks, der duer", men så kom 
Richs med "men det er Richs, der drik's". Der 
kom også billeder i pakkerne, og albums til at 
indsætte billederne i - i dag er de efterspurgte 
antikviteter. 
 
Det var lidt om kolonialvarer. Af manufaktur fik vi 
meget, meget små tildelinger, lidt grove og ulæk-
re metervarer, celluldstof, som alligevel blev 
solgt næsten før hjemkomsten. Nu og da fik vi 
lidt strømper og arbejdstøj. Det var meget van-
skeligt at fordele, for var der en, der havde fået 
at vide, at nu havde vi fået et par bukser eller et 
eller andet, så kom de alle sammen og ville også 
have det, og så blev vi straks beskyldt for, at vi 



250 

 

 
Efter krigens ophør i 1945 varede det jo flere år, 
inden vi igen fik normale tilstande, men efterhån-
den blev rationeringerne ophævet, og der kom 
atter varer på hylderne. 

fald sådan en lille dims, der blev sat oven på 
brændekomfuret. Der skulle jo ikke så meget 
brændsel til, og der gik også lidt sport i det. Man 
fandt en kasse, som kunne slås i stykker. Så 
kunne vi få lidt brænde, så vi kunne fyre op og få 
lidt varme af det. Og der sad vi så og hyggede 
os med en kop erstatningskaffe om aftenen. Det 
var drøje år, men her skal ingen beklagelser ly-
de. Trods alt var det jo småting i forhold til, hvad 
mennesker andre steder - også i vort eget land - 
måtte døje.  

Oversigt over bestyrelsesmedlem-
mer og uddelere i de fire brugsfor-
eninger (for så vidt de er kendte) 
 
Arbejder-Forbrugsforeningen for Øster Ulslev og Omegn 
Stiftet 1875. Ingen bestyrelsesmedlemmer er kendte. Høker G.H. Hasemann fungerede sandsynligvis 
som foreningens uddeler, så længe foreningen eksisterede. 
 
Godsted Husholdningsforening 
Stiftet 1888. Kun to navne kendes: smed Iver Christoffersen, der synes at have været foreningens første 
formand, og tækkemand Jørgen Jacobsen, der sandsynligvis var formand i 1890. Foreningen havde i sin 
korte levetid mere end en uddeler, men navne kendes ikke. 
 
Brugsforeningen for Ø. Ulslev-Godsted Sogne 
Stiftet 1892. I følge byfoged Holcks udtalelse til stiftamtet d. 4. december 1892 var foreningens første for-
mand gårdmand Jørgen Jensen, Øster Ulslev. Ved sammenslutningen af de to brugser i 1899 bestod for-
eningens bestyrelse i følge den anden forenings forhandlingsprotokol af følgende: 
 
Jens Hansen bødker var formentlig formand 
Hans Volsing  Godsted 
Peter Jørgensen postbud Ø. Ulslev 
Lars Andersen 
R.P. Jørgensen 
I. Jacobsen 
Jørgen Jakobsen husmand Godsted 
 
Foreningens uddelere var Claus Due indtil 1896, hvor han afløstes af musiker Lars Clausen 
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Brugsforeningen for Ø. Ulslev og Omegn 
Da alle denne forenings forhandlingsprotokoller er bevaret, er nedenstående liste over bestyrelsesmed-
lemmer og uddelere fuldstændig: 
 
Ole Pedersen Friis gårdejer Ø. Ulslev 1892-1894 form.1892-1894 
Frederik Pedersen Grænge gårdejer Ø. Ulslev 1892-1897 
Niels Peder Ringsing gårdejer Ø. Ulslev 1892-1916 form.1894-1916 
P. Henriksen skomager Ø. Ulslev 1892 
Hans Jørgen Pedersen smed Ø. Ulslev 1892-1905 
Johan P. Larsen lærer Ø. Ulslev 1892-1903 
Søren Pedersen gårdejer Godsted 1892-1894 
Peder Frandsen forpagter  1893-1894 
J.J. Witte parcellist  1894-1898 
R. Kristensen tømrer Godsted 1894-1896 
P. Henriksen (2.x) skomager Ø. Ulslev 1894-1896 
Thomas Rasmussen gårdejer Godsted 1896-1900 
Anders Pedersen stenhugger Ø. Ulslev 1896-1900 
Jørgen Kristensen gårdejer Ø. Ulslev 1897-1899 
Peder Hansen murer Ø. Ulslev 1898-1900 
Hans Rasmussen Ettehauge husmand Ø. Ulslev 1899-1903 
C.G. Jørgensen forpagter Godsted 1900-02 
L. Hansen gårdejer Karleby 1900 
Chr. Jørgensen stenhugger Ø. Ulslev 1900-02 
J.P. Nielsen husejer Karleby 1900-02 
Hans Jørgen Pedersen husmand Ø. Ulslev 1902-04 
Chr. Henriksen garver Ø. Ulslev 1902-04 
N.P. Hansen husmand Godsted 1902-04 
Jens Pedersen gårdejer Karleby 1903-07 
J.P. Nielsen parcellist Ø. Ulslev 1903-05 
Carl Bauch smed Ø. Ulslev 1904-06 
Jens Pedersen træskomager Ø. Ulslev 1904-06 
Anton Jørgensen husmand Ø. Ulslev 1904-08 
Jørgen Hansen gårdmand Ø. Ulslev 1905-09 
R. Larsen postbud Ø. Ulslev 1905-07 
Kirkegaard forpagter Ø. Ulslev 1906-08 
P. Henriksen (3.x) skomager Ø. Ulslev 1906-08 
Otto Christensen maler Ø. Ulslev 1907-09 
N.P. Slebo gårdejer Karleby 1907-09 
W. Henriksen sadelmager Ø. Ulslev 1908-10 
Laurits Lauridsen fodermester Ø. Ulslev 1908-12 
Martin R. Pejter gårdejer Skårup 1908-10 
Jens Pedersen (2.x) træskomager Ø. Ulslev 1909-11 
N.P.G. Andersen træskomager  1910-12 
R. Petersen parcellist Karleby 1910-12 
Jørgen Hansen (2.x) gårdejer Ø. Ulslev 1911-13 
Lars Petersen parcellist Ø. Ulslev 1911-13 
O. Møss gårdejer Karleby 1911-13 
Søren Pedersen (2.x) gårdejer Godsted 1912-14 
Anthon Jørgensen forpagter Ø. Ulslev 1912-16 
Hans Jørgen Pedersen (2.x) smed Ø. Ulslev 1912-16 
Oluf Hansen Karleby  1913-15 
Jørgen Ringsing gårdejer Ø. Ulslev 1913-15 
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Jens P. Nielsen vejmand Ø. Ulslev 1913-15 
Jens Pommer gårdejer Godsted 1914-16 
Frederik Hansen brødkusk Karleby 1915-17 
Edvard Højer Madsen gårdejer Ø. Ulslev 1915-17 
Jens Pedersen (3.x) træskomager Ø. Ulslev 1915-17 
H.J. Pedersen parcellist Karleby 1916-19 form.1916-19 
H.J. Lerche Andersen tømrermester Ø. Ulslev 1916-19 
Erhard Eriksen gårdejer Ø. Ulslev 1916-18 
Albert Hansen parcellist Ø. Ulslev 1916-18 
P. Friis gårdejer Ø. Ulslev 1917-23 
Rasmus Petersen gårdejer Ø. Ulslev 1917-26 form.1919-26 
M. Rasmussen Friis parcellist Ø. Ulslev 1917-23 
P. Mortensen slagter Ø. Ulslev 1918-27 
Lars Madsen parcellist Ø. Ulslev 1918-19 
Alfred Johansen skovfoged Ø. Ulslev 1919-33 
Carl Hansen husmand  1919-20 
Niels Peder Andersen gartner  Ø. Ulslev 1919-25 
Julius Ebbe gårdejer Karleby 1920-25 
Bentsen Bergdal landpostbud Ø. Ulslev 1923-29 form.1926-29 
Frederik Petersen statshusmand Godsted 1923-26 
Chr. Henriksen garver Ø. Ulslev 1925-28 
Julius Jørgensen parcellist Karleby 1925-28 
Peter Grænge gårdejer Ø. Ulslev 1926-29 
Julius Jacobsen centralbest. Ø. Ulslev 1926-29 
Frederik Petersen (2.x) parcellist Godsted 1927-33 
Frederik Pedersen husejer Ø. Ulslev 1928-31 
Rasmus Pedersen (2.x) gårdejer Ø. Ulslev 1928-31 
H.J. Pedersen (2.x) parcellist Karleby 1929-47 form.2.x 1929-47 
Johan Johnsen landpostbud Ø. Ulslev 1929-44 
Frederik Brædder husejer Ø. Ulslev 1929-32 
P.V. Christensen vognmand Ø. Ulslev 1931-34 
Mads P.Hansen parcellist Ø. Ulslev 1931-34 
Hermand Jørgensen parcellist Ø. Ulslev 1932-38 
Jens Pedersen (4.x) træskomager Ø. Ulslev 1933-36 
Harald O. Pedersen smed Godsted 1933-36 
Paul Larsen   1934-43 
Erhard Eriksen (2.x) gårdejer Ø. Ulslev 1934-37 
Anton Hansen gårdejer Godsted 1936-42 
N. Peter Hansen  Godsted 1936-42 
Jens Friis Jensen gårdejer Ø. Ulslev 1937-43 
Viggo Petersen statshusmand Ø. Ulslev 1938-44 
Johannes Pedersen chauffør Ø. Ulslev 1942-45 
Thorvald Andersen statshusmand Godsted 1942-51 
Johannes Høyer Madsen gårdejer Ø. Ulslev 1943-52 form.1947-52 
Svend Nielsen gårdejer Ø. Ulslev 1943-49 
Jens P. Jørgensen parcellist Ø. Ulslev 1944-59 
Johannes Pedersen inspektør Ø. Ulslev 1944-47 
N. Peder Christiansen hjulmand Ø. Ulslev 1945-54 
Karl Kristensen statshusmand Ø. Ulslev 1947-59 
Vilhelm Hansen snedker Karleby 1947-48 
Alfred Jensen tømrer Ø. Ulslev 1948-56 
William Nielsen arbejdsmand Ø. Ulslev 1949-60 
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Evald Jørgensen statshusmand Godsted 1951-60 form.1958-60 
Johannes Pedersen (2.x) inspektør Ø. Ulslev 1952-58 form.1952-58 
Knud Aage gårdejer Ø. Ulslev 1954-60 
Gunner Nielsen parcellist Ø. Ulslev 1956-65 
Knud Pejter gårdejer Ø. Ulslev 1958-66 form.1960-66 
Kaj Poulsen parcellist Godsted 1959-77 form.1966-77 
Arthur Madsen parcellist Karleby 1959-63 
Egon Nielsen postbud Ø. Ulslev 1960-66 
Arne Pedersen parcellist Karleby 196O-68 
Georg Sørensen statshusmand Ø. Ulslev 1960-64 
Peter Jacobsen statshusmand Godsted 1963-77 
Jens A. Pedersen statshusmand Ø. Ulslev 1964-66 
Poul Jensen murer Ø. Ulslev 1965-71 
Gudrun Larsen frue Ø. Ulslev 1966-70 første kvinde! 
Gunnar Frechsen mejerist Ø. Ulslev 1966-67 
Verner Clausen gårdejer Godsted 1966-74 
Ester Friis frue Ø. Ulslev 1967-70 
Aage Bregnebøl gårdejer Karleby 1968-72 
Eva Pejter frue Ø. Ulslev 1970-74 
Tove Andersen frue Karleby 1970-79 
Henning Jørgensen maler Ø. Ulslev 1971-73 
Egon Nielsen gårdejer Ø. Ulslev 1972-76 
Johannes Nielsen postbud Ø. Ulslev 1973-77 
Elsebeth Andersen frue Ø. Ulslev 1974-76 
Svend Aage Borre tømrer Ø. Ulslev 1974-79 
Jørn Ringsing gårdejer Ø. Ulslev 1976-87 form.1977-87 
Anna Jensen frue Sløsse 1976-79 
Else Juul Jørgensen frue Ø. Ulslev 1977-84 
Mogens Aage gårdejer Karleby 1977-86 
Knud Hansen parcellist Godsted 1977-84 
Jens Christensen gårdejer Sløsse 1979-91 form.1987-91 
Aksel Klaaby gårdejer Sløsse 1979-82 
Kirsten Nikolaisen lærer Ø. Ulslev 1979-87 
Holger Vallesholm tolder Ø. Ulslev 1984-88 
Hans Erik Nielsen chauffør Ø. Ulslev 1985-91 
Bent Olsen lærer Sløsse 1986-91 
Erik Eriksen vognmand Ø. Ulslev 1987-91 
Lone Pedersen frue Ø. Ulslev 1987-91 
Iben Andersen frue Ø. Ulslev 1988-90 
Judith Nielsen defektrice Ø. Ulslev 1988-90 
 
Foreningen har haft følgende uddelere: 
Jørgen Hans Jørgensen 1893-1898 
Johan Olsen 1898-1910 
J. Olaf Hansen 1910-1916 
Georg Rasmussen 1916-1958 
Gunnar Markmann 1958-1982 
Preben Olsen 1982-1984 
Bente Petersen (g.Larsen) 1984-1991 
 
Uddeler i filialen i Godsted, der blev lukket i 1903, var graver Mads Peter Larsen. 
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styrelsen besluttede så i stedet at udgive en 
selvstændig lille bog om Sørup lægeboligs 100-
årige historie. 
 
Denne bog udkom på 100-års dagen og blev 
præsenteret under en velbesøgt reception i læ-
geboligen på selve jubilæumsdagen. 
 
Ligesom sidste år har arkivet i samarbejde med 
Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn arran-
geret en byvandring i Vester Ulslev by med ar-
kivlederen som guide. I modsætning til sidste 
gang gik turen nu fra forsamlingshuset mod vest 
ad Gartnervænget og Tamrodsvej forbi det ned-
lagte mejeri og den ligeledes nedlagte brugs. 
Derefter sluttede turen i forsamlingshuset med 
lysbilleder, gamle og nye, fra de netop besøgte 
steder. 
 
I modsætning til tidligere år har arkivet i det for-
løbne år ikke været nødt til at flytte. Arkivet har 
gode lokaleforhold på den nedlagte Krumsøsko-
le og støttes økonomisk, dels af offentlige, dels 
af private midler. Al arbejdskraft er ulønnet. 
 
Siden 1986 har vort årsskrift indeholdt en 
"Krumsøkrønike", der kort omtalte begivenheder-
ne inden for vort område i det forløbne år. Des-
værre har Bendix Bech-Thostrup, der har stået 
for krøniken i alle syv år måttet frasige sig denne 
opgave. Vi takker Bendix for det store arbejde, 
han har gjort. Vi beklager, at han ikke ser sig i 
stand til at fortsætte. Skulle der være nogen 
blandt årsskriftets læsere, der er villig til at påta-
ge sig opgaven, vil han/hun være meget velkom-
men. 

Årsberetning  
for 1991 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt mandag den 
11.marts 1991 op, blev det største årsmøde, ar-
kivet endnu har haft. Næsten 150 mennesker var 
kommet til stede. Årsagen til det store fremmøde 
var utvivlsomt den omstændighed, at overlæge 
Bent Frijs Madsen havde lovet at komme til ste-
de og fortælle om sin barndom i Sørup lægebo-
lig. Overlægen er ældste søn af læge Niels Mad-
sen, der var læge i Sørup fra 1926 til 1959. Så-
vel doktor Madsen - som han altid kaldtes - som 
hans kone, Sys Frijs Madsen, var kendt og el-
sket af deres patienter, og utallige er de historier, 
folk på egnen endnu husker og kan fortælle om 
doktor Madsen og hans kone. 
 
I forbindelse med årsmødet udkom 8.årgang af 
arkivets årsskrift med bl.a. en interessant artikel 
af Øster Ulslev-Godsted kommunes tidligere 
kommunesekretær og kasserer, Erik Larsen, om 
forholdene i den gamle sognekommune, før den 
indgik som en del af Nysted storkommune. Erik 
Larsen er i øvrigt leder af det lokalhistoriske ar-
kiv i Sakskøbing, hvor han nu bor. 
 
Oprindeligt havde det været planlagt at bringe en 
artikel om Sørup lægebolig i årsskriftet i anled-
ning af lægeboligens 100 års jubilæum i juni må-
ned 1991. Under efterforskningen dukkede der 
imidlertid uventet så meget interessant materiale 
op, at det oversteg årsskriftets kapacitet. Arkiv-
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Offentlige  
bogsamlinger i  
Vester Ulslev 
 

Hans Andersen 
 
 
Første offentlige bogsamlinger i landsogne. 
De gode folk, der i slutningen af 1700-tallet ar-
bejdede for bondens frigørelse fra stavnsbåndet 
og andre hårde tryk, var tillige stærkt interesse-
rede i bondestandens oplysning i erkendelse af, 
at kun en oplyst slægt kunne drage den fulde 
nytte af friheden. Ved gaver fra velhavende og 
velmenende folk blev der oprettet bogsamlinger 
på landet, således at udlånet kunne ske uden 
betaling. I 1790'erne begyndte Landhushold-
ningsselskabet at uddele gaver i form af bøger, 
en fremgangsmåde, som selskabet fortsatte med 
i de følgende 100 år. 
 
I 1807 udgav selskabet en fortegnelse over bø-
ger passende til disse samlinger. Det var fagbø-
ger, d.v.s. oplysende bøger for bønderne. Gen-
nemgående ikke meget morsomme og næppe 
heller egnede til at vække en læselyst, som på 
forhånd ikke var til stede. 
 
Efter de hårde krigstider 1807 - 14 blev de øko-
nomiske forhold for bønderne lidt bedre, og nu 
oprettedes ikke så få landbogsamlinger, hvor 
medlemmerne betalte et mindre årligt bidrag el-
ler kontingent. Ofte var det en lokal lærer eller 
præst, der bar sagen frem. Men mange af sam-
lingerne fik dog kun kort levetid. 
 
I tidsrummet 1820 - 65 ved man, at Landhus-
holdningsselskabet understøttede 703 lånebog-
samlinger i det egentlige Danmark. Der eksiste-
rede dog næppe 703 lånebiblioteker på landet i 
1865. Ikke så få bogsamlinger er formentlig som 
nævnt oprettet og drevet på grundlag af en en-
kelt persons arbejdsindsats og idealisme, og bø-
gerne spredt for alle vinde ved denne persons 
bortrejse eller død. 

Forside: Vester Ulslev kirke 
Tegning: Bjørn Andersen Creutzberg 
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Ditlev Gothard Monrad, der dengang var sogne-
præst i Vester Ulslev, har haft en finger med i 
spillet. Monrad havde i København i årene efter 
1840 spillet en fremtrædende rolle i det politiske 
liv, der udfoldede sig i nationalliberale kredse. 
Han havde endvidere været redaktør af Trykke-
frihedsselskabets blad og medlem af selskabets 
ledelse. I sogneforstanderskabets forhandlings-
protokol, der nu befinder sig på rådhuset i Ny-
sted, kan man da også i referatet af forstander-
skabets møde den 8.februar 1847 læse følgen-
de: 
 
"Magister Monrad underrettede Sogneforstan-
derskabet om, at Trykkefrihedsselskabet har 
skænket endeel Bøger til det Læseselskab, man 
agter af oprette her i Sognet. - Man blev eenig 
om at opfordre samtlige Gaard- og Huus-mænd i 
Sognet at indmelde sig i det Selskab, der saale-
des agtes stiftet, for et aarligt Kontingent af 3 
Mark for en Gaardmand og 24 Skilling for en 
Huusmand, og erklærede samtlige tilstedevæ-
rende Sogneforstandere, at de indtræde i Sel-
skabet". 
 
Hvad der derefter skete med læseselskabet og 
dets bøger, er der desværre kun sparsomme op-
lysninger om. 
 
I marts 1848 blev magister Monrad som bekendt 
medlem af det nyetablerede ministerium og for-
lod Vester Ulslev. Sogneforstanderskabet holdt 
nu møde i Vester Ulslev skole, den gamle rytter-
skole, i stedet for i præstegården, og i referatet 
af mødet den 3.april 1848 kan man som et af 
punkterne på dagsorden se, at skolelærer Erik-
sen foreviste "et documenteret Regnskab" over 
indtægter og udgifter ved Vester Ulslev Sogns 
Læseforening for tiden fra 1.februar 1847 til 
1.januar 1848, hvorefter han havde en behold-
ning på 3 rigsdaler 4 mark og 12 skilling. 
 
Dette regnskab har åbenbart tilfredsstillet sogne-
forstanderne, for det bemærkes i referatet kun, 
at regnskabet "tilbageleveredes Hr. Eriksen".  
Da Eriksen var lærer i Vester Ulslev skole, kan 
man nok gå ud fra, at bogsamlingen også havde 
sin plads i denne skole, så længe samlingen ek-
sisterede. 
 
Bogsamlingen (læseforeningen) ophører. 
Medens bogsamlingen formentlig altså bestod 

Om forholdene på Lolland kan man læse i bladet 
Skoletidende for året 1878, hvor C.A. Thyregod 
fortæller om den aktuelle situation for de offentli-
ge bogsamlinger. Han skriver, at der fra forskelli-
ge egne "lyder klage over den store ligegyldig-
hed for oplysning", og at flere ældre bogsamlin-
ger er forsvundne, mens der da heldigvis også 
er oprettet nye. Der klages dog over manglende 
deltagelse både fra voksne og børn, og det hed-
der, at de unge "heller fordrive deres tid med at 
løbe skrålende og støjende om på gaden end 
med læsning". 
 
Første bogsamling i Vester Ulslev. 
I beskrivelsen af Vester Ulslev sogn i det meget 
værdsatte værk "Historisk-topographiske Efter-
retninger om Musse Herred i Laaland", udgivet i 
1872 ved F.R. Friis, fortælles det, at et folkebibli-
otek er oprettet 1847 ved understøttelse af Land-
husholdningsselskabet og Selskabet for Trykke-
frihedens rette Brug. 
 
Det ser ud til, at det ikke er så almindeligt med 
biblioteker i et landsogn på Lolland på dette tids-
punkt, for i den ret detaljerede beskrivelse af de 
20 landsogne i Musse herred er det kun nævnt 
for fem sognes vedkommende, at der findes en 
bogsamling, læseforening eller lignende i sog-
net. Det oplyses således om Våbensted, at der 
blev oprettet et "almuebibliotek" i 1846. Ved 
Landhusholdningsselskabets gave af bøger og 
ved frivillige bidrag var der samlet 200 bøger, 
"som læstes flittigt". I Frejlev fandtes et "læse-
selskab", som der i øvrigt ikke fortælles nærmere 
om. I Radsted fandtes et "sognebibliotek" på 3-
400 bind samt "et landøkonomisk læseselskab". 
Det lyder jo imponerende, men så tilføjes det no-
get nedslående: "Interessen for læsning er ikke 
stor". I Tårs sogn, fortælles det, er en "læsefor-
ening" oprettet 1846 ved gaver fra Trykkefriheds-
selskabet, Landhusholdningsselskabet og priva-
te samt et årligt bidrag på 2 mark fra hver delta-
ger. Men så tilføjes det, at foreningen 
"efterhånden (er) ophørt". 
 
Det ser altså ud til, at bibliotekssagen har fået en 
særlig opblomstring omkring 1846/47, godt hjul-
pet af de to nævnte selskaber, for derefter - 25 
år senere - at være på retur. 
 
Når folkebiblioteket i Vester Ulslev sogn blev op-
rettet i 1847, er det nærliggende at gætte på, at 
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samlingen skulle have tre udlånssteder, nemlig 
skolerne i henholdsvis Vester Ulslev, Sløsse og 
Strandbyerne. Som en godtgørelse for lærernes 
ulejlighed med bogudlån skulle de som medlem-
mer af bogsamlingen være kontingentfri. I øvrigt 
skulle kontingentet være 2 kr. for gårdmænd og 
ligestilllede og 1 kr. for andre. 
 
Vester Ulslev Bogsamling starter udlånet. 
Biblioteket, der i realiteten var organiseret som 
en forening, åbnede sin virksomhed den 1. no-
vember 1906, og på et møde anden juledag 
samme år vedtog man de foreslåede regler for 
foreningen, der fik navnet "Vester Ulslev Bog-
samling". Man valgte derpå en bestyrelse på 7 
medlemmer, nemlig smed H.P. Hansen, Sløsse, 
lærer Jørgen Prest, Sløsse, gårdejer Jørgen Pe-
dersen, Øllebølle, lærer Michelsen, Vester Uls-
lev, forpagter M.P. Ringsing, Vester Ulslev, lærer 
Laurits Jørgensen, Strandby skole, og forpagter 
Poul Poulsen, Strandbygård. Smed H.P. Hansen 
blev formand for bestyrelsen. 
 
Bogbestanden i 1847-bogsamlingen. 
Noget helt bestemt om, hvilke bøger der indgik i 
den bogsamling, der blev oprettet i 1847, ved 
man ikke. Men som allerede nævnt var det en 
gave fra Trykkefrihedsselskabet på "endeel Bø-
ger", der udgjorde grundstammen i det læsesel-
skab, der skulle dannes. Hovedvægten ved 
Trykkefrihedsselskabets og Landhusholdnings-
selskabets valg af bøger var lagt på bøger med 
landøkonomiske eller naturvidenskabelige em-
ner, men der var også i selskabernes boggaver 
historisk, opbyggelig og - nu og da -underhol-
dende litteratur. Disse sidste oplysninger stam-
mer fra en bog af H. Hvenegaard: "De danske 
folkebibliotekers historie" (København 1962). Af 
forfatterens skildring af sognebibliotekernes 
skæbne i 1800-tallet kan man få det indtryk, at 
mange af disse begyndende bogsamlinger må-
ske havde ladet sig friste af de mange gratis bø-
ger fra de to foreninger og havde stopfodret 
samlingerne med landbrugslitteratur, som ingen 
læste. 
 
Måske var dette også en del af årsagen til, at 
bogsamlingen i Vester Ulslev som nævnt for-
svandt engang henimod slutningen af 1800-
tallet. 
 
 

endnu i 1872, hvor den omtales i F.R. Friis's 
værk som et "folkebibliotek", vides det ikke, hvor-
når det er ophørt af eksistere, så lidt som man 
har nogen oplysning om, hvor bøgerne er blevet 
af. Men bogsamlingen må i hvert fald være for-
svundet i løbet af sidste fjerdedel af 1800-tallet, 
for i 1904/05 føler man savnet af en sognebog-
samling i Vester Ulslev og opretter en ny. 
 
Man ved heller ikke, hvorfor den gamle bogsam-
ling forsvandt. Mon det - som C. A. Thyregod 
skrev i 1878 - skyldtes manglende deltagelse bå-
de fra voksne og fra børn, og at de unge "heller 
fordrev deres tid med at løbe skrålende og stø-
jende om på gaden end med læsning" ? 
 
En ny bogsamling stiftes. 
Om oprettelsen af en ny bogsamling i begyndel-
sen af dette århundrede kan man læse i en for-
handlingsprotokol for "Vester Ulslev Bogsam-
ling", som Krumsøarkivet er i besiddelse af. For-
handlingsprotokollen indledes med en redegørel-
se, skrevet af den daværende lærer i Vester Uls-
lev, Jens Peter Michelsen. Han fortæller heri, at 
der ved den fest, der den 9.juli 1905 blev afholdt 
i Kjeldskov for at skaffe midler til et orgel i Vester 
Ulslev kirke, ikke alene var indkommet tilstræk-
keligt til at dække, hvad der endnu manglede at 
betale på orglet, men at der derudover var en 
restbeholdning på 275 kr. Det udvalg, som hav-
de forestået anskaffelsen af orglet og herunder 
også festen i Kjeldskov, havde nu besluttet at 
skænke denne restbeholdning til oprettelse af et 
bibliotek i Vester Ulslev sogn, og tre af udvalgets 
medlemmer, nemlig gårdejer A. Danielsen, Ve-
ster Ulslev, lærer Laurits Jørgensen, Strandbyer-
nes skole, og lærer J.P. Michelsen, Vester Uls-
lev skole, blev udpeget til at virkeliggøre beslut-
ningen. 
 
Tremandsudvalget konstituerede sig med lærer 
Michelsen som formand og gårdejer Danielsen 
som kasserer og overdrog til lærer Jørgensen at 
foretage indkøbet af bøger. Lærer Jørgensen 
indkøbte så 71 bind litteratur, og man fik bøger-
ne indbundet til en pris af 70 øre pr. bind. Udval-
get skitserede også de regler for bogsamlingen, 
som senere blev til bogsamlingens vedtægter. 
De vigtigste af disse regler var, at een bog måtte 
beholdes i 14 dage, to bøger i tre uger. Behold-
tes bøgerne derudover, skulle der bødes 5 øre 
pr. påbegyndt uge. Fremlån var forbudt. Bog-
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glemt. Adskillige Morten Korch-bøger blev selv-
følgelig også anskaffet i årenes løb. Af udlånsbo-
gen (der ligesom regnskabsbogen og flere andre 
arkivalier fra bogsamlingen nu befinder sig i 
Krumsøarkivet) kan man se, at disse var meget 
udlånte - næsten lige så meget som Helene 
Stranges meget elskede hjemstavnsromaner fra 
Nordfalster. 
 
Bogsamlingens økonomiske forhold. 
Bortset fra de 275 kr. fra overskuddet ved festen 
i Kjeldskov baseredes bogsamlingens økonomi i 
de første år alene på medlemmernes meget be-
skedne kontingent og eventuelle bøder, og bø-
derne gav ikke mange penge. For eksempel ind-
kom der i regnskabsåret 1907/08 1.80 kr., andre 
år slet intet.  
 
Heller ikke kontingentet gav noget stort beløb. 
For det første synes bogsamlingen - med et en-
kelt års undtagelse -aldrig at have haft over en 
30-40 medlemmer, somme tider færre. Og for 
det andet var kontingentet som allerede nævnt 
såre beskedent, selv om det blev hævet lidt i 
årenes løb. Således blev kontingentet i 1920 
hævet til følgende takster: 
 
 Doktoren i Sørup, "Skovgaard"  
 og ligestillede ........................................ 5 kr. 
 Gaardmænd og ligestillede ................... 4 kr. 
 Halvgaarde............................................ 3 kr. 
 og andre................................................ 2 kr. 
 
I foråret 1926, da radioen var i sin spæde barn-
dom, fik bestyrelsen den ide at foranstalte en ra-
diokoncert i forsamlingshuset til fordel for bog-
samlingen. Boghandler Reimers havde tilbudt at 
betale opstilling af radiomodtager og højtalere i 
forsamlingshuset, og forsamlingshusets vært var 
villig til at stille husets lokaler til rådighed uden 
beregning. Bogsamlingens medlemmer skulle 
have adgang for 25 øre. Nye medlemmer skulle i 
følge referatet i forhandlingsprotokollen betale 
"1/3 af alm. kontingentet". Hvad dette sidste ud-
tryk betyder, er uklart, men nogen dyr entre sy-
nes der i hvert fald ikke at have været tale om.  
 
Koncerten blev afholdt den 28.maj 1926 og var 
godt besøgt. Medlemstallet steg ved denne lej-
lighed fra de 48, det lå på i 1925, til 106. Men det 
økonomiske resultat var ikke særlig strålende. I 
følge regnskabsbogen indkom der det år i med-

Bogbestanden i bogsamlingen fra 1906. 
Om den ny bogsamlings bogbestand ved man 
betydeligt mere. I bogsamlingens vedtægter 
hedder det i paragraf 2: "Vester Ulslev Bogsam-
lings formål er at skaffe kommunens beboere 
god og billig læsning". I modsætning til tidligere, 
hvor man måske af og til holdt fanen så højt, at 
benene ikke kunne nå jorden, er denne regel i 
paragraf 2 solid, jordbunden, lollandsk snak. Og 
de folk, der blev betroet at administrere formålet, 
har levet op til opgaven.  
 
Blandt de 71 bøger, der blev bogsamlingens 
grundstamme, er der i følge en bogfortegnelse, 
der ganske vist ikke er dateret, men som ser ud 
til at være den oprindelige bogfortegnelse, der 
blev påbegyndt ved bogsamlingens start, en halv 
snes bøger, der efter titel og forfatter må skøn-
nes at være oplysende litteratur, medens resten 
af indkøbet er af underholdende art. Ingemanns 
romaner er med i dette første indkøb, men også 
H.C. Andersens romaner "O.T.", "Kun en Spille-
mand" og "De to Baronesser", flere bøger af Carl 
Bernhard og Carit Etlar, men også et par af So-
phus Bauditz. Vilhelm Bergsøes "Fra den gamle 
Fabrik" og "Fra Piazza del Popolo" er også med, 
ligesom et par lokale fortællinger af Zakarias Ni-
elsen. Også udenlandske forfattere er repræsen-
teret: tyskeren Fritz Reuter med "Landmandsliv", 
englænderen Charles Dickens med "Oliver 
Twist" og franskmanden Jules Verne med en 
lang række romaner, bl.a. "Jorden rundt i 80 Da-
ge" og "En Verdensomsejling under Havet". En-
kelte forfatternavne, der i dag er aldeles glemte, 
forekommer naturligvis også. Men alt i alt var 
dette første bogindkøb nok noget, der kan karak-
teriseres som "god læsning", som vedtægten fo-
reskrev. 
 
Bogindkøbene i de følgende år var af meget be-
skedent omfang, naturligvis afhængig af bog-
samlingens konstant trængte økonomiske situa-
tion. Men når man gennemser den gamle bog-
fortegnelse, der successivt blev fortsat, så længe 
bogsamlingen bestod, synes linjen: god, sund, 
folkelig underholdningslitteratur at være holdt til 
det sidste. Nyere navne som Johan Skjoldborg, 
Gustav Wied, Martin Andersen Nexø, Johannes 
V. Jensen, Bernhard Kellermann, Hans Fallada, 
Conan Doyle, Palle Rosenkrantz og mange flere 
kom til, medens gode gamle navne som Hol-
berg, Heiberg, Hostrup med flere ikke blev 
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ve skolen blev nedlagt i 1960, og han selv tog 
sin afsked og flyttede til Fuglsang. 
 
Først 10 år senere blev han opmærksom på ar-
kivalierne og sendte dem til Stiftbiblioteket i Mari-
bo med en følgeskrivelse, hvori han fortalte om 
Vester .Ulslev Bogsamlings sidste 20 år. Det var 
de 20 år, han selv bestyrede bogsamlingen. Læ-
rer Arhnungs følgeskrivelse giver et godt billede, 
såvel af bogsamlingen som af brevskriveren selv 
og gengives derfor her i sin fulde ordlyd: 
 
Lærer Arhnungs følgeskrivelse. 
"Da undertegnede den 1.december 1932 tiltrådte 
embedet som enelærer ved V. Ulslev gamle 
stråtækte, skole som den sidste i rækken af den-
ne smukke gamle rytterskoles egentlige degne, 
stod der langs væggene i den lille halvmørke 
skolestue flere ret store reoler, sprængfyldt med 
bøger, de fleste med brune, i egentlig forstand 
tobaksfarvede skindrygge. 
 
Dette var "Vester Ulslev Bogsamling", et foreta-
gende som ifølge forhandlingsprotokollen var 
grundlagt i 1905 og startet 1906. Det kunne vist - 
længe før bibliotekernes tid som det -kaldes et 
egentlig folkeligt foretagende. 
 
Om mit eget forhold til V.Ulslev Bogsamling føl-
gende: Det var ikke med ligefrem begejstring, 
jeg sammen med skolestuen overtog denne bog-
samling. Pædagogisk set var det en byrde i så 
lille en skolestue at måtte overlade næsten al 
vægplads til et foretagende, der ingen forbindel-
se havde med skolelivet ud over den, at enkelte 
lånere lod skolebørnene være budbringere, når 
de nu alligevel skulle i skole. Det var dog en 
slags forbindelse, og valget af bøger overlodes 
ofte helt til mig. 
 
Man sagde, at jeg ved min præsentationsvisit 
havde lovet at interessere mig for bogsamlingen, 
og det er meget muligt, at jeg kan have udtalt 
mig sådan. Et faktum var, at bøgerne stod der, 
og man kunne ikke godt blive fri for at interesse-
re sig for dem. 
 
Min formand i embedet, lærer J.P. Michelsen, 
hvem jeg kun kan omtale med den største re-
spekt, og som jo havde udført hovedarbejdet ved 
bogsamlingen, lånte bøger ud, når folk kom, og 
havde egentlig kun een restriktion: "Bøger bedes 

lemsbidrag 99,80 kr., medens billetsalget til kon-
certen beløb sig til 57,25 kr. Kun 32 medlemmer 
lånte bøger det år, men til gengæld lånte de i alt 
976 bind eller over 30 bøger pr. låner. 
 
I 1927 var antallet af medlemmer faldet til 30, 
der betalte 56 kr. i kontingent og lånte 28 bind i 
gennemsnit. Så besluttede man at ansøge kom-
munen om tilskud. Det blev et afslag, men kom-
munen tilføjede i sin svarskrivelse, at sognerådet 
kunne "tænke sig at yde 25 kr., hvis bogsamlin-
gen kunne få 50 medlemmer". 
 
Da medlemstallet det følgende år ingenlunde nå-
ede op på 50 og endnu i 1929 stod på 22, er det 
forståeligt, at bestyrelsen var noget mistrøstig. I 
referatet af et møde den 29.september 1930 
hedder det bl.a.: "Det synes, som om den tilta-
gende brug af radio formindsker læselysten". 
 
Trods kommunens svar på ansøgningen i 1927 
blev der alligevel ydet et kommunalt tilskud på 
17 kr. i 1932 og 10 kr. i 1935. Men så var det og-
så slut med kommunale tilskud. 
 
I 1932 overtog lærer Arhnung stillingen som ene-
lærer i Vester Ulslev efter lærer Michelsen, der 
var afgået ved døden. Lærer Arhnung førte ar-
bejdet videre og det næsten uden penge, for 
bortset fra et bidrag på 25 kr. om året fra Nak-
skov Spare- og Lånebank, som biblioteket havde 
fået hvert år siden 1919 og fortsat modtog, lige 
indtil det nedlagdes i 1952, havde biblioteket 
næsten ingen indtægter. Lærer Arhnung blev i 
øvrigt også praktisk talt ene om at fortsætte alt 
andet arbejde: kassererposten var allerede i Mi-
chelsens tid varetaget af ham, og da Michelsen 
slap, overtog Arhnung. Årsmøder og bestyrel-
sesmøder afholdtes ikke mere. Bestyrelsesmed-
lemmer gled ud, Uden at nye kom til.  
 
I 1952 var tidspunktet endelig kommet til opret-
telse af et egentligt offentligt drevet folkebiblio-
tek. Det blev oprettet og drevet af Vester Ulslev 
og Øster Ulslev-Godsted kommuner i fælles-
skab. 
 
Efter at Vester Ulslev Bogsamling således var 
endelig nedlagt i 1952, blev dens forhandlings-
protokol, regnskabsbog, bogfortegnelse med fle-
re andre arkivalier liggende i Vester Ulslev skole, 
og lærer Arhnung overså dem formentlig, da sel-
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Da undertegnede i 1960 ved mit embedes ned-
læggelse fraflyttede Vester Ulslev skole, blev en 
del ting foreløbig opbevaret. Da jeg i fjor åbnede 
en af disse kasser, genså jeg til min overraskel-
se Vester Ulslev Bogsamlings arkivalier, og min 
første tanke var at henvende mig til en mand i 
Vester Ulslev, om hvem jeg vidste, at han var hi-
storisk interesseret. 
 
På forslag af baron Bertouch-Lehn, hvem jeg 
skylder tak for udvist lokalhistorisk interesse, har 
jeg i stedet henvendt mig til Stiftsbiblioteket i Ma-
ribo. Jeg siger da tak til Stiftsbiblioteket, fordi 
man der venligt vil tage sig af den gamle Vester 
Ulslev Bogsamling. 
 
Vester Ulslev Bogsamling er og repræsenterer et 
stykke sognehistorie. Den opfyldte et behov for 
den tid, hvori den stiftedes. Det er min overbe-
visning, at Monrads gamle sogn vil finde sin skri-
bent. Og da vil en omtale af Vester Ulslev Bog-
samling naturligt indgå i en sådan skildring. Skul-
le til slut noget enkelt navn fremhæves i dette re-
sume, da bliver det uden sammenligning lærer 
J.P. Michelsen, han som var bogsamlingens dri-
vende kraft gennem de første 25 år. 
 
Og idet jeg hermed slutter denne redegørelse for 
mit eget forhold til Vester Ulslev Bogsamling, 
overgiver jeg roligt ordet til forhandlingsprotokol-
len. 
 
Frejlev skov, september 1970 
B. Arhnung. (sign.)" 
 
Arkivaliernes vej til Krumsøarkivet. 
Kort efter at have modtaget arkivalierne fra lærer 
Arhnung oversendte Stiftsbiblioteket dem til Cen-
tralbiblioteket i Nykøbing. Derfra er de senere 
overgivet til Krumsøarkivet, hvor de som allerede 
nævnt nu befinder sig. 

byttet ved dagslys". Og jeg for min part var ikke 
stort strengere. Derfor måtte jeg af og til forlade 
havearbejdet, når en låner meldte sig. 
 
Spørger man, om ikke børnene fristedes til at pil-
le ved bøgerne, er svaret benægtende. Enten 
har bøgerne ikke været attraktive nok for unge 
sjæle, eller børnene har været for velopdragne. 
Det har nok været det sidste, som var afgøren-
de. 
 
Bogsamlingens katalog m.v. giver et tidsbillede. 
Det var petroleumslampernes tid, da man hygge-
de sig omkring Palle Rosenkrantz's romaner. 
Jeg vil gerne nævne, at mit arbejde med Vester 
Ulslev Bogsamling såvel som med dens regn-
skab var fuldkommen ulønnet. Man betragtede 
det dengang som en rimelig ting, at degnen ud-
førte et sådant arbejde. 
 
En bogsamling, hvortil der ikke betales fast årligt 
kontingent og som væsentlig er uden støtte af 
offentlige midler, må føre en hensygnende tilvæ-
relse, og det gjorde den. Denne bogsamling var 
egentlig nærmest en læseklub. Jeg ville gerne 
sammen med den daværende bestyrelse - for en 
sådan eksisterede -prøve at komme "ny vin på 
gamle læderflasker", men enhver kan let forstå, 
at dette ikke lykkedes og ikke kunne lykkes. Så 
stod da Vester Ulslev Bogsamling i årene fra 
1932 - 1952 i det væsentlige uforandret, bortset 
fra de små udvidelser, som tid efter anden fandt 
sted.  
 
På foranledning af Centralbiblioteket i Nykøbing 
Falster oprettedes i 1952 ved de pågældende 
kommuners beslutning "Biblioteket for Vester 
Ulslev og Øster Ulslev Kommuner", et offentligt 
folkebibliotek med sæde i Vester Ulslev skole og 
udlånsstation i Øster Ulslev skole. Dette åbne-
des begge steder den 6.januar 1953. 
 
Og dermed er Vester Ulslev Bogsamlings saga 
egentlig ude. Tilbage er dog at sige, at en del 
bøger fra Vester Ulslev Bogsamling efter biblio-
teksmæssig behandling indgik i det ny bibliotek. 
 
Dette bibliotek, som jeg havde fornøjelsen af at 
lede de første syv år, overflyttedes ved begge de 
pågældende skolers nedlæggelse i 1960 til et 
stort velegnet lokale i den nybyggede Krum-
søskole. Det var da vokset til 3.000 bind. 
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landbruget. Farfars beskæftigelse skulle desvær-
re blive hans skæbne, for en dag faldt han ned 
fra et træ, og under et langvarigt sengeleje på-
drog han sig en lungebetændelse, som medførte 
hans død i 1908. Der stod så min Farmor tilbage 
med den store børneflok og måtte ernære famili-
en ved at arbejde hos bønderne inde som ude 
med bistand af ungerne.  
 
For eksempel gik hun på høstarbejde med bør-
nene som medhjælp og aflønnedes med den fyr-
stelige gage af 50 øre om dagen på egen kost. 
Nu skal man selvfølgelig tage datidens penge-
værdi i betragtning, men meget var det ikke. 
Derfor blev børnene sendt ud at tjene, så snart 
det kunne lade sig gøre. Men da min Far var 20 
år, emigrerede hans storebror til Canada, og fra 
da af betragtedes min Far som familiens overho-
ved. Efter soldatertid og forskellige pladser endte 
han som karl på en gård i Øllebølle. 
 
Min Morfar var smed i Øllebølle, og i ægteskabet 
med min Mormor ("Smedekaren") kom der 6 le-
vende børn, hvoraf de 2 dog døde som spæde. 
Under reparation af en halmpresser fik Morfar 
hovedet i klemme og led derefter samme skæb-
ne som kort efter min Farfar. Han døde i 1906. 
Så mine bedstefædre har jeg selvsagt aldrig 
kendt, men jeg synes alligevel, jeg kender dem 
ganske godt i kraft af billeder og mine forældres 
beretninger om dem. Min Mor var den yngste i 
flokken, og min Mormor måtte selvfølgelig som 
min Farmor klare en ret så kummerlig dagligdag 
for sig og familien.  
 
Nu må man huske på, at dengang var der ikke 
noget, der hed forsikringer eller enkepension og 
lignende. Så kneb det, var der kun fattighjælp til-
bage, og det bad man kun meget nødigt om. Min 
Mor blev derfor som 12-årig sendt ud at tjene 
uden for skoletid hos en familie, der bestod af to 
brødre og en søster på en gård lige i nærheden. 
Her blev hun så i 15 år og lærte som følge heraf 
aldrig ret meget andet end den gængse "hus-
mands-kost". Nu forholdt det sig sådan, at på 
gården lige overfor var min Far karl, og bryllup-
pet stod så i 1917.  
 
I præstegården. 
På dette tidspunkt søgtes en bestyrer til præste-
gården i Vester Ulslev. Den søgte min Far, og 
han fik stillingen, så de kunne flytte ind i besty-

Barndom og 
ungdom i  
Vester Ulslev 
Gunnar Ottosen 
 
 
 
 
 
Den 30.august 1921 ved 11-tiden om aftenen 
måtte præstegårdsbestyrer Johs. Ottosen i Ve-
ster Ulslev spænde en hest for fjedervognen og 
køre til Øster Ulslev for at hente jordemoderen. 
Kl. 5 den 31. august så jeg dagens lys og be-
gyndte min spæde barndom. 
 
Forældre og bedsteforældre. 
Men inden jeg går videre, kunne det måske have 
interesse at høre lidt om min families nærmeste 
oprindelse: Min Farfar blev forældreløs som 10-
årig og blev efter datidens skik udliciteret til en 
bondefamilie, som for et kommunalt bidrag på 50 
kr. om året påtog sig at yde knægten en tilværel-
se, som bestod i daglig kost og logi (ikke bedre 
end højst nødvendigt) og ellers deltagelse i den 
daglige drift af gården, som i den unge alder 
mest drejede sig om vogtning af får og kvæg i 
marken om sommeren og røgtning af dem in-
dendørs om vinteren. Skolen blev dog også pas-
set med skolegang 3 dage om ugen. Efter konfir-
mationen kom han så ud at tjene og giftede sig l 
en moden alder med min vordende Farmor, som 
var uægte barn af min Oldemor. Faderen var 
vistnok en søn fra den bondefamilie, hvor hun 
tjente.  
 
Farmor og Farfar bosatte sig i Handermelle, og i 
ægteskabet kom der i tiden fra 1889 til 1905 7 
børn, hvoraf min Far var nummer 2. Min Farfar 
tjente til familiens underhold, dels som daglejer 
på gårdene og til sidst ved at afbarke egetræer i 
skoven, som hørte under Ålholm skovdistrikt. 
Denne bark blev solgt til garveren Øster Ulslev, 
som forarbejdede oksehuder til læder og deraf 
fremstillede seletøj og andet, der var behov for i 
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den, når rutebilen fra Nysted til Rødby skulle 
komme, løb jeg ind til Mor for det tilfælde, at han 
skulle være med. Ligeledes husker jeg, at jeg 
var hunderæd for, at den gamle Junckermaski-
ne, der hver dag fløj fra København til Hamborg, 
skulle skvatte ned i hovedet på mig. 
 
A propos landbetjenten: en dag havde jeg fået 
tandpine, og for at lindre de ulidelige smerter 
skulle min Far så ilægge en tot vat, vædet med 
et mystisk medikament, indkøbt hos barberen. 
Det hed "Bro Plombin Bro" og sved allerhelve-
des på tungen, så man var nødt til at spytte hur-
tigst muligt, hvorfor jeg for gennem stuen og 
køkkenet og smækkede køkkendøren op, og - 
der stod landbetjenten! Jeg fik et chock, der har 
præget mig så meget, at jeg lige siden - selv nu - 
når jeg for eksempel møder en betjent på gaden, 
går stift forbi, formentlig med alle tegn på en dår-
lig samvittighed. Uden grund naturligvis. Landbe-
tjenten var vist i øvrigt kun kommet for at tale 
med min Far om nogle skambidte får. 
 
Hver sommer kom et af præstens børnebørn på 
sommerferie. Hun hed Tove, og hver formiddag, 
somme tider allerede kl. 9, bankede hun hårdt 
på køkkendøren og sagde: "Kommer drengene 
ud?" på uforfalsket københavnsk. Det gjorde vi 
så, og legen foregik meget i den tre tønder land 
store præstegårdshave, der nærmest forekom 
os at være en slags eventyrhave. Det er, når jeg 
tænker tilbage, mit indtryk, at præsteparret var 
glade for, at hun havde os at lege med. Og vi var 
også glade, for ellers kom vi sandelig ikke i præ-
stegårdshaven. 
 
Hvert år skulle vi have en gris fra Louisehøj som 
en del af Fars løn, og det var gerne op til jul, og 
da der dengang var noget, der hed vinter, foregik 
afhentningen i kane. Jeg var som regel med, og 
jeg husker et år, hvor det var så hundekoldt, at 
mine vanter var stivfrosne, da vi ankom. Jeg 
kom så ind i køkkenet til pigerne og blev bevær-
tet med varm chokolade (kogt på mælk) og jule-
bag. At vi så på hjemvejen i mørket og snestor-
men kørte i grøften og væltede, betød mindre. 
 
På et statshusmandsbrug. 
Vi nærmer os imidlertid den tid, hvor der skulle 
ske en ordentlig omvæltning i vores tilværelse. 
Min storebror, Hans Peder, var allerede begyndt 
i skolen og havde gået der i to år, da jeg begynd-

rerboligen, et lille hyggeligt bindingsværkshus, 
som lå lige over for kirken og den gamle firlæn-
gede præstegård. I præstegårdens stuehus boe-
de pastor Møller, en ældre herre, som jeg kun 
kan mindes svagt. Selve gården var på 72 tdr. 
land, efter datidens forhold en ret pæn størrelse, 
og dertil et areal med eng og mose, Vestermose, 
som senere skulle komme til at indgå som et fri-
luftprojekt i mine sommerferier.  
 
Bestyrerens opgave bestod i at drive gårdens 
landbrug og køre for præsten, når han forlangte 
det. Besætningen bestod af 4 heste, kvæg, svin 
og får, og der var ansat to karle og dertil en pige, 
som hjalp min Mor i huset, hvilket nok kunne be-
høves, da hele mandskabet var på fuld kost, og 
både min storebror, H.P., og jeg nok krævede 
temmelig meget opmærksomhed - ikke mindst 
jeg, for det siges, at jeg det første halve år kon-
sekvent begyndte at vræle som en besat fra 10 
minutter, efter at Far og Mor var krøbet til køjs, til 
10 minutter før de skulle op igen. De konsultere-
de doktor Kromann, som efter sigende skal have 
sagt: "Stil ham uden for vinduet!" En noget barsk 
kur, eftersom det var midt om vinteren. 
 
Præstegården ejedes af staten, men var forpag-
tet af proprietær Hoffmann på "Louisehøj" i Øster 
Ulslev. Og jeg mener, at min første erindring 
handler om, at han en aften kom derhjemme for 
at tale med Far om et eller andet. Jeg, der kun 
var tre år gammel, blev så forskrækket, at jeg 
over hals og hoved styrtede hen over gårdsplad-
sen til min Mor, og under denne undvigelsesma-
nøvre skvattede jeg og knaldede panden ned i 
en brosten. Det gav et hul i panden, og arret har 
jeg endnu. 
 
Min tidligste barndom er selvsagt knyttet stærkt 
til livet ved præstegården. Jeg kan stadig huske 
nogle af karlene. De tilbragte de fleste aftener 
hos os, hvor der blev spillet kort eller bare snak-
ket. Der var dengang ikke så stort et underhold-
ningsbehov. Sommetider spillede de også med 
os drenge, for eks. "Mormor med Slav". 
 
Ellers løb vi selvfølgelig meget rundt på gården 
og fulgte med i så meget som muligt. D.v.s. må-
ske ikke så meget jeg, for jeg var vist nok noget 
af en bangebuks. For eksempel var jeg hunde-
ræd for landbetjenten fra Nysted, Rasmussen. 
Jeg var så bange, at hver dag hen ad elleveti-
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række med 40 cm afstand og fra den ene ende 
af marken til den anden. Man tog så fat, udstyret 
med et roehakkejem med et 30 cm langt skaft og 
fjernede alt ved at hugge på tværs af rækken 
undtagen en blok for hver 25 cm. Den skulle så 
udtyndes med den anden hånd, så kun een 
plante blev tilbage. Det skulle være den kraftig-
ste, og samtidig skulle man samle lidt jord op 
omkring den, så den stod solidt. Dette foregik i 
foroverbøjet stilling eller - for afvekslingens skyld 
- kravlende på knæene. Når man så havde tyn-
det i en times tid og mente, at nu måtte man da 
snart have nået den anden ende, så var man 
næppe nået mere end 20-25 m. Alligevel lykke-
des det hvert år på den ene eller anden måde at 
blive færdig.  
 
Jeg husker, at jeg engang opfordrede H.P. til, at 
vi skulle luge om kap. Jeg vandt, men han havde 
gjort det ordentligt, hvilket indbragte mig den be-
mærkning fra Far: "Jeg har sagt, at det ikke er 
omfanget af jeres arbejde, der betyder noget, 
men at I har lavet det ordentligt!" Denne svada 
blev så fulgt op af en knaldende lussing, som 
sendte mig en 3-4 m hen ad marken. Det er den 
eneste gang, min Far har slået mig, men det 
havde sin virkning - mere end tæsk i tide og uti-
de. Jeg tror sgu, H.P. grinede. 
 
Men inden roerne var blevet så store, forestod 
der et andet arbejde, som jeg den dag i dag be-
tragter som værende på højde med helvedes og 
skærsildens pinsler. Det gjaldt nu nok navnlig 
kornmarkerne. For dengang var det sådan, at in-
tet måtte gå til spilde, og derfor skulle halmen 
naturligvis bruges altsammen til foder og strøel-
se under kreaturerne. Derfor skulle knivene på 
selvbinderen skære stråene af så tæt ved jorden 
som muligt. Og for at knivene ikke skulle blive 
ødelagt, måtte der selvfølgelig ikke ligge sten på 
marken, som kunne afstedkomme det. Hvem 
blev sat til at samle dem af? Jeg! Jeg blev udsty-
ret med en spand, og så var det bare med at 
komme i gang. Men det var et sisyfosarbejde, og 
jeg kan endnu få kuldegysninger, når jeg ser en 
mark i vore dage fyldt med ret store sten, for nu 
skal man jo ikke bruge halmen mere, den er 
nærmest i vejen. 
 
Om morgenen de dage, hvor vi ikke skulle i sko-
le, skulle vi muge ud under alle kreaturerne, 
eventuelt trække køerne på græs om sommeren, 

te. I øvrigt i samme klasse som han. Men derom 
senere. 
 
Der skete det i 20'erne, at større landbrug, og 
naturligvis især statens, skulle udstykkes i min-
dre brug, og at flere kunne blive selvstændige 
landmænd eller husmænd. Præstegården kom 
med i omvæltningen, og hele jorden blev udstyk-
ket i 7 lodder på ca. 10 tønder land stykket. For 
at få et sådant statshusmandsbrug, som det 
kaldtes, skulle der indsendes en ansøgning. Det 
gjorde min Far, og det gik også i orden. Så be-
gyndte en tid med planlægning og bygning af 
selve statshusmands-stedet, et stuehus og ud-
længer. 
 
Jeg husker , at alle de andre byggede et stuehus 
parallelt med vejen, en lille mellembygning med 
bryggers og vaskehus, fortsættende i stald og la-
de. Men vores kom til at bestå af en trelænget 
ejendom. Med åbning mod vejen, og så blev den 
bygget noget mere solidt end de andre. Og da 
Far jo kendte jorden ud og ind i forvejen, tror jeg 
nok, at han blev ligesom en slags formand eller 
rådgiver, specielt da nogle af de andre statshus-
mand ikke havde haft ret meget med landbrug at 
gøre i forvejen.  
 
Disse brug var lagt an på, at de skulle kunne gi-
ve udkommet for en familie med et par børn, vel 
at mærke hvis alle fire var indstillet på at tage 
fat. Det var min Far og Mor også. Jeg måske 
knapt så udpræget. Men min indstilling betød nu 
ikke så meget, for det blev betragtet som en 
selvfølge. Så fra vi flyttede ind i det nye hus den 
20.juni 1928, kom H.P. og jeg automatisk med i 
den daglige drift. Til at begynde med nok uden 
de mest indviklede opgaver. Men så snart vi kom 
fra skole, var det med at få smidt skoletøjet og 
komme ud i marken ti! roerne eller høsten. 
 
Om foråret skulle jorden gøres i stand til såning. 
Så igennem min drengetid har jeg travet kilome-
tervis efter harve, tromle og lignende eller gået 
bag efter såmaskinen for at holde øje med, at 
såtragtene ikke blev blokerede af skidt og møg. 
Og når så roerne kom op, startede strabadserne 
for alvor: de skulle udtyndes. Dengang var spire-
evnen i roefrøene så upålidelig, at man måtte så 
temmeligt tykt i, for at være sikker på, at der kom 
planter nok - i dag kan man nøjes med at så eet 
frø ad gangen. Forestil jer så roerne i række ved 
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jede et stort tandhjul, som via en kardanaksel 
overførte kraften til maskinen. Da jeg var lille, var 
det mit job at gå med rundt og holde hestene i 
gang. 
 
Når tørvene var blevet nogenlunde tørre, skulle 
de vendes, så de kunne tørre færdig og så stab-
les i små stakke med 50 tørv i hver. Senere blev 
de høstet, ved at man væltede en sådan stak om 
i en zinkbalje og smed tørvene op i vognen. 
Hjemme blev de kastet op på loftet i laden over 
hønsehuset, hvor de lå og tørrede helt færdig. 
Jeg kan huske, at vor nabo engang prøvede at 
slå en i stykker med en økse, men det kunne 
han ikke. Det var kvalitet i sammenligning med 
det produkt, man ellers kunne komme ud for un-
der anden verdenskrig. Når vi gik i seng om vin-
teren, kunne vi nøjes med at lægge et par tørv i 
kakkelovnen, og så var der stadig ild næste mor-
gen. De var bedre end briketter. 
 
Under krigen blev det udviklet til en hel tørvein-
dustri. I ca.5 uger blev der arbejdet på mosen 
med assistance af en arbejdsmand og mig, når 
jeg var hjemme på sommerferie fra København. 
Det var jo en anden ferie, end mine studiekam-
merater oplevede, men det var en betingelse og 
i øvrigt en selvfølge, for at jeg kunne hellige mig 
studiet resten af året. Dengang fik en arbejds-
mand 14 kr. i dagløn, men jeg blev med mine 
sarte små hænder kun bedømt til at være 7 kr. 
værd. Og de 7 kr. beholdt min Far i øvrigt. At jeg 
så sommetider, hvis en af de andre var syg, måt-
te træde helt i hans sted, havde ingen indflydel-
se.  
 
En normal produktion om dagen var ca. 22.000 
tørv, men en dag, hvor jeg var fuldtarbejdende, 
lagde vi 25.000 - rekord! Jeg husker, at det små-
regnede, så skovlskaftet blev ekstra fedtet at 
holde på, med det resultat at næste morgen sad 
huden på indersiden af mine fingre i lutter store 
vabler, og jeg var så ødelagt i min ryg, at jeg 
måtte blive i sengen hele dagen. Det blev dog 
belønnet med fuld dagløn. 
 
Arbejdet på mosen var et full-timejob, nemlig fra 
7 til 17. I løbet af dagen ordnede min Mor alt der-
hjemme med pasning af husdyrene og fodring af 
høns og kyllinger. Desuden var roerne nu blevet 
så store - i knæhøjde - at de skulle luges 3.gang. 
Når vi kom hjem fra mosen, hentede jeg køerne i 

køre vand ud til dem i marken ved middagstid i 
mælkejunger på en trækvogn, der kunne tage to 
junger, vande køerne og flytte dem. Det har i øv-
rigt altid undret mig, at når køerne derved fik ad-
gang til en frisk stribe græs, bed de det altid af i 
etager og altid mod solen. 
 
Efterhånden var roerne blevet så store, at de 
skulle luges anden gang, det vil sige renses for 
ukrudt og samtidig hyppes lidt, som man hypper 
kartofler. Det var navnlig tidsler, man var ude ef-
ter, for jo færre var der at få i fingrene året efter i 
kornet. 
 
På Vestermose. 
Som jeg nævnte tidligere, hørte der mose med til 
præstegården. Den blev også delt ved udstyk-
ningen, og fire af de nye ejere slog sig sammen, 
ligesom de tre andre om deres parter. Mosen 
blev anvendt til græsning for ungkreaturer, og 
hestene kom på sommerferie, som vi kaldte det, 
når der en tid ikke var så meget brug for dem i 
driften. En bestemt dag i ugen påhvilede det 
hver enkelt statshusmand at køre de 4-5 km ud 
til Vestermose og kontrollere, at kreaturerne og 
hestene var der alle sammen, og at ingen af 
dem var faldet i tørvegravene. 
 
A propos tørvegravene, så er de et helt kapitel 
for sig. En uges tid hver sommer gik de fire i 
gang med at lave tørv til eget brug. Lad mig be-
skrive, hvordan det gik til. Når de øverste 30 cm 
(grønsværen) var fjernet, fandtes tørvematerial-
et ned i en dybde af 3-4 m. Dette blev gravet op 
ved håndkraft og æltet med vand i en æltemaski-
ne til en passende konsistens, nærmest a la ri-
sengrød. Derefter blev denne masse kørt ud på 
mosen - på læggepladsen - fyldt over i en ud-
lægger, trukket af en hest. Den var udformet 
som en tragt over en valse, hvis overflade be-
stod af metalforme, som blev fyldt fra tragten og 
tømt ud for neden, efterhånden som udlæggeren 
kørte frem. Efter den lå så de nydeligste våde 
tørv på ca.8x12x25 cm.  
 
Jeg glemte at fortælle, at før opgravningen af 
tørvemøget, som vi kaldte det, skulle de gamle 
tørvegrave ved siden af tømmes for vand ved 
hjælp af en slags pumpe. Såvel den, som senere 
æltemaskinen, blev trukket af en såkaldt heste-
omgang med to heste spændt for. Den bestod af 
en lang bjælke, som hestene trak i, og som dre-



269 

 

måtte aflive den på stedet. Det var hårdt for ham 
og selvfølgelig også for mig, for den fulgte mig 
altid lige i hælene, når jeg var hjemme på ferie. 
 
Når kornet havde ligget og tørret lidt på marken, 
og det var vejr til det, skulle det stilles op i hobe - 
neg mod neg - en 16-20 stykker i hver. Og min 
Far forlangte, at de skulle stå i lige rækker, spe-
cielt hvis man fra vejen kunne se på langs af 
rækkerne. 
 
Efter færdigtørring på marken skulle kornet kø-
res hjem i laden. Arbejdsvognen blev forlænget, 
og der kom læsselad på for at give yderligere 
bredde. Og så gik vi i gang: Far stak negene op 
på vognen med en høtyv (en "jerntyv"), sommeti-
der flere ad gangen, og så var det mit job at læs-
se læsset. Yderkanten blev bygget op med neg 
med rodenden udad og derefter fyldt op indven-
digt. Fik man tidsler i hånden, kunne de fjernes 
på søndag, sagde min Far. Vi fortsatte så, til 
læsset var 3-3½m højt, så det skulle jo gøres or-
dentlig, så man ikke risikerede, at det hele faldt 
af under hjemkørslen. Vejret kunne meget ofte 
drille urimelig meget, men når så kornet var i 
hus, følte vi en virkelig glæde over vel overstået 
arbejde. 
 
Senere skulle kornet tærskes. Alle statshus-
mændene samt en 5-6 andre husmænd slog sig 
sammen og købte et tærskeværk, en halmpres-
ser og en traktor, der drev det hele med et rem-
træk. Traktoren blev naturligvis også brugt til at 
trække hele molevitten fra det ene sted til det 
næste. Det var et større arbejde at få stillet hele 
arrangementet op hvert sted, men de forskellige 
husmænd hjalp hinanden, og jeg husker, hvor 
festligt og morsomt de havde det sammen. Det 
sted, hvor de tærskede - det tog gerne en dag 
hvert sted - fik de serveret middagsmad kl.12, og 
hvor jeg dog glædede mig til den dag hos os, for 
det var en festlig oplevelse. De kunne drille hin-
anden i al gemytlighed, så latteren rungede. 
 
Vi drenge havde det job at tage imod de store 
halmknipper, der fra halmpresseren ad en slid-
ske blev skubbet op på loftet over stalden, og så 
stable dem pænt. 
 
Roekampagnen. 
Sidst i september startede roekampagnen. Med 
en speciel plov blev roerne løftet op af jorden, 

marken, mens Far fodrede svin og gjorde klar til 
malkning. Min Mor lavede imens middagsmad, 
og efter opvask, som jeg skamfuldt må indrøm-
me, at min Mor selv tog sig af, og efter at jeg 
måske var kørt til håndboldtræning, så gik hun 
gudhjælpemig i haven og plukkede ærter eller 
bær, som hun så skulle henkoge næste dag. 
 
Jeg tror ikke, jeg har kendt noget andet menne-
ske, der har slidt i det som min Mor. Op kl.5 og 
sjældent færdig om sommeren før sengetid igen. 
I løbet af dagen lagde hun sig og hvilede på køk-
kengulvet med sit sammenrullede forklæde un-
der hovedet. I vinterhalvåret var der naturligvis 
mest indendørs sysler, men jeg har aldrig ople-
vet, at hun ikke vidste, hvad hun skulle lave. Og 
hun sled da også sig selv op, men blev dog 90 
år. 
 
Høsten. 
Høsten afløste arbejdet på tørvemosen. D.v.s. 
omkring første august gik vi i gang. Når man nu 
om dage skal høste en kornmark, kører man ba-
re første runde med mejetærskeren oven i alt 
kornet og derefter modsat rundt for at tage det 
mishandlede korn. Det kunne man selvfølgelig 
også have gjort med selvbinder med tre heste 
spændt for, men da det ville have betydet spild 
af korn, så foregik det på den måde, at min Far 
først slog det yderste skår i 3 hestes bredde med 
et specielt mejejern. Efter ham lå kornet nydeligt 
og regelmæssigt, og det var så mit job at samle 
det i neg og binde det sammen med en visk 
korn, som med et yderst elegant sving blev for-
met som et bånd.  
 
Derefter begyndte selve mejningen, og da der 
krævedes tre heste, havde Far slået sig sammen 
med naboen, så de lånte hos hinanden. Min Far 
sad og kørte selvbinderen - et indviklet maskineri 
- mens jeg gik bagefter og så efter, at binderen, 
der bandt med høstgarn, fungerede som den 
skulle. Specielt under krigen var det meget van-
skeligt at få ordentligt garn, ja, man samlede 
endda bindegarnet fra halmknipperne fra året før 
og afleverede det til leverandøren for at få gen-
brugsgarn. Men det gav mange problemer. Gang 
på gang måtte man holde og bringe bindemeka-
nismen i orden, og under en sådan pause var 
vores hund, der var blevet 13 år gammel, kom-
met ind i kornet foran knivene med det resultat, 
at begge hælsener blev klippet over, og min Far 
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fra bunken, rense jorden af og række dem til 
H.P., som så svingede øksen. Da det blev for 
ensformigt for mig, ville jeg gerne bytte. Og da 
han langt om længe gik med til det, blev resulta-
tet, at jeg nær havde hugget min venstre pege-
finger af. Så byttede vi igen! 
 
Dagligt liv i øvrigt. 
Nu kunne man jo godt forledes til at tro, at livet 
på landet dengang kun var hårdt og kedeligt ar-
bejde. Men i løbet af året skete der naturligvis 
også andre begivenheder. 
 
I brugsen havde vi en kontobog. I den skrev Mor 
bestilling på varer. Det var naturligvis kun de va-
rer, hvor vi ikke var selvforsynende. I landbruget 
producerede man så vidt muligt alt selv. grøntsa-
ger, høns, ænder, kyllinger o.s.v. 
 
En 3-4 høns rugede om foråret og frembragte 
50-60 kyllinger. Halvdelen var hanekyllinger, 
som ikke kunne bruges til andet end at blive 
spist, så sommeren igennem stod søndagsmid-
dagen altid på kyllingesteg. Som dessert fik vi of-
te rabarbergrød med afskummet mælk. Den nå-
ede Mor aldrig at få kogt før samme formiddag, 
og for at få den kold nok blev den hældt op i et 
stegfad.  
 
At det var få ting, vi var nødet til at købe, kan 
man se af, at hver måned, når vi havde hentet 
mælkepenge på mejeriet, gik vi på hjemvejen ind 
i brugsen og betalte månedsregningen. Den var 
sjældent på mere end 40-50 kr. 
 
For at supplere indtægterne havde Far også en 
mælketur, hvor vi kørte en bestemt rute og hen-
tede mælkejunger, som var stillet ud på vejen 
med et døgns produktion. Mejeriet startede ind-
vejningen af mælk kl.7, og så skulle vi have 
skummetmælk og valle til kreaturer og svin med 
tilbage til leverandørerne, så vi var jo nødt til at 
stå op i ordentlig tid, når også morgensyslerne 
skulle være fra hånden, før mælketuren kunne 
startes. Det var naturligvis sjovest i sommerhalv-
året. Far købte også grøftegræsset på en be-
stemt vejstrækning af kommunen for 50 øre, og 
så kørte vi ud hver dag og hentede supplement 
til kreaturfoderet. 
 
For fuldstændighedens skyld kan det også næv-
nes, at flere af statshusmændene kom sammen 

hvorefter vi tog to rækker roer op ad gangen - en 
roe fra hver række - bankede dem mod hinan-
den for at få så meget jord af som muligt. Deref-
ter blev de lagt i to sirlige rækker med toppen 
samme vej. Een række i hver side af et stykke 
på 16 rækkers bredde (et "slag"). Derefter blev 
toppen hugget af med en særlig roekniv, og roer-
ne kastet i en bunke (en "hokke") på en renrevet 
plads mellem de to rækker af optagne og ren-
bankede roer. Bladene blev samlet og kørt hjem, 
dels til foder, dels til at blande med roeaffaldet i 
en affaldskule. 
 
Tværs over vor jord gik et roebanespor, der førte 
ud til Sakskøbing sukkerfabrik. På bestemte fast-
lagte dage havde enhver en leveringsdag, og så 
skulle vi læsse en jernbanevogn med roer. Nat-
ten i forvejen havde fabrikken leveret en tom 
vogn. Om morgenen holdt den klar på vores 
mark. Det hele blev så hentet ved middagstid, og 
på bestemte dage blev der leveret en vognlad-
ning affald fra fabrikken på en bestemt holde-
plads. Det skulle så køres hjem og læsses af i 
en kule gravet ned i jorden. Kulen blev derefter 
dækket med halm og jord, og i løbet af vinteren 
blev indholdet serveret til køerne. Når de så fik 
drysset lidt kraftfoder ovenpå lige som sukker og 
kanel på risengrød, så troede de, det var jul. 
 
Arbejdet i roerne var ofte en barsk affære. Husk 
på, det foregik i oktober, november og en halv 
december. Ofte var der rimfrost på bladene om 
morgenen, og det blæste skidekoldt eller regne-
de, så vi frøs gudsjammerlig!. Dette - samt før-
omtalte stenarbejde - gjorde sit til, at jeg aldrig 
kom til at betragte landbruget som min fremtids-
drøm. 
 
Efter høst og under roearbejdet skulle der samti-
dig køres møg ud og spredes jævnt på markerne 
inden efterårspløjningen. 
 
Om vinteren. 
I vintertiden var alt naturligvis droslet ned til den 
daglige pasning af dyr og høns. Inde i laden lå 
en stor bunke roer og kålrabi. De skulle bruges 
til kreaturfoder, men hugges i skiver først. Dertil 
kan man bruge en roeskærer, men sådan en 
havde vi ikke. Derfor måtte H.P. og jeg ordne 
det. Vi lagde en egetræsklods tværs over stjerte-
ne på en trillebør og huggede roer og kålrabi i 
skiver med en økse. Det var mit job at tage dem 
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sammen med Far og Mor og dertil en fløde-
skumskage. Den eneste i årets løb. Jeg glemte 
at fortælle, at vi, når brugsregningen blev betalt, 
fik et kræmmerhus med Kongen af Danmarks 
bolcher. Det var, hvad vi fik af slik, og udleverin-
gen administreredes af Mor, så kunne den holde 
hele måneden. 
 
I Øster Ulslev boldklub afholdtes hvert år pinse-
bal og nytårsfest. Og der skulle vi selvfølgelig 
med, for der foregik der noget, ikke mindst da 
det gik op for os, at piger kunne bruges til andet 
en at drille. Til en sådan fest fik jeg gerne 5 kr. af 
min Mor. Min storebror betalte entreen. 
 
Jul og juleforberedelser. 
Julen var også dengang et kapitel for sig. I de-
cember blev fede-grisen slagtet. Slagteren kom 
ved 8-tiden, og så var alting klar kogende vand 
og det hele. Når grisen under svære hyl var ble-
vet stukket, og blodet sprøjtede ud i en spand, 
var det mit job at piske i det, for at det ikke skulle 
stivne. Derefter blev grisen skoldet i et stort kar 
for at løsne børsterne. Så op på en bænk med 
gutten og så blev den "barberet" efter alle kun-
stens regler. Derefter blev den hængt op i bag-
benene. Slagteren skar den op og tog indvolde-
ne ud i en balje. Og så blev der spist frokost og 
fortalt slagtehistorier. 
 
Mens dette stod på, blev grisen afkølet. Den blev 
så parteret groft og båret ind i bryggerset, hvor 
Far foretog den videre partering, mens slagteren 
gjorde tarmene i stand. 
 
Resten af dagen gik med at udføre alle slagtnin-
gens gøremål: der blev lavet fars og stoppet me-
disterpølser. Der blev kogt vandgrød, som ælte-
des med fedtterninger og rosiner til blodpølser-
ne. Og så blev der fraskåret et stykke ribbensteg 
og den ene mørbrad. Det var det eneste ferske, 
vi fik af grisen. Dog uddeltes smagsprøver til fa-
milien, som så gjorde gengæld, når de slagtede. 
Resten af grisen blev saltet ned i et stort sulekar. 
Der skulle jo være nok til hele næste år, og der 
var ikke noget, der hed frysere. Det kom først ef-
ter krigen, da der på andelsbasis blev bygget et 
fælles frysehus i Vester Ulslev. Leveren, nyrer-
ne, lungerne og de afsmeltede fedtegrever blev 
hakket sammen med æbler og svesker til finker 
og puttet i store lerkrukker og anbragt sammen 
med alt andet i den kølige kælder. 

privat, og de havde altid et fantastisk godt for-
hold til hinanden. De hjalp hinanden i tilfælde af 
sygdom eller en lille ferie på et par dage, sjæl-
dent mere. 
 
Fritid og fornøjelser. 
Og hvad fik vi børn og unge så fritiden til at gå 
med? ja, bortset fra at tilbuddet af aktiviteter var 
sparsomt, fik vi dog fundet ud af en del. Vi gik til 
gymnastik i gymnastikforeningen. Og hvert år 
var der opvisning. Senere kom håndbold til. Det 
var nu nærmest, efter at jeg var begyndt i gym-
nasiet, og som følge deraf blev det for mit ved-
kommende kun i sommerferien. Men så skete 
der også noget. Vi lavede selv stævner og blev 
også inviteret ud til andre klubber, og så blev der 
sluttet af med et bal i forsamlingshusene. Så var 
der tryk på, når vi svang bondepigerne. Der var 
også fugleskydnings-foreninger. I min barndom 
var Far med i en, der hed "CONCORDIA", hvor 
man skød med rigtige jagtrifler. Den varede i to 
dage, og det var en stor begivenhed. Men der 
var også en, hvor de skød med salonrifler. 
 
Og så var der drengefugleskydningen, ikke at 
forglemme. Dem arrangerede H.P. og jeg sam-
men med en kammerat. Alle, der ville være med, 
skulle køre rundt og få solgt mindst 25 numre til 
folk. De havde så chancen for at få gevinst ved 
skydningen, som foregik med slangebøsser og 
småsten, som vi selv omhyggeligt havde udvalgt 
ved bredden af Sørup sø. Selve fugleskydningen 
blev afholdt hos en bonde, således at vi stod in-
de i laden og skød ud over marken mod en fugl, 
som var meget kunstfærdigt lavet af tømreren, 
medens smeden havde fremstillet gevinsterne i 
pladejern. De blev sat på træfuglen med skruer 
og skulle skydes ned. Der var 16 i alt, og det 
kunne godt tage en hel dag, men ned måtte de. 
Nummertagerne var så efter lodtrækning opført 
på en liste. For hvert skud blev der slået x ud for 
et nummer, og ved nedskydning af en gevist fik 
den pågældende en præmie. Det fineste var 
selvfølgelig, når brystpladen røg som den sidste, 
og det blev så årets fuglekonge. Bagefter var der 
dans på kornloftet for skytter og nummertagere. 
Hertil musik på violin og klaver af et par brødre 
på 14 og 16 år. 
 
Endvidere var der andespil, og der var juletræ i 
forsamlingshuset for andelshavernes familier. 
Med gaveposer og sodavand. Senere fik vi kaffe 
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øverste bænk til venstre. Inden præsten kom gå-
ende op ad kirkegulvet, ankom familien fra prop-
rietærgården "Skovgård", bestående af far, mor 
og to døtre, og anbragte sig der. Jeg har tit 
tænkt på, at det var, som om det var adelen i 
kommunen. 
 
Efter gudstjenesten og hjemkomsten skulle der 
malkes og fodres, og den aften fik dyrene altid 
lidt ekstra oveni som en såkaldt helligdagsgift 
(gift = gave), og imens var maden praktisk talt 
færdig. I løbet af dagen var der gerne ankommet 
nogle af min Fars familie fra Nykøbing, som el-
skede at holde jul hos os - det tror da fanden! De 
skulle også overnatte og tog ikke hjem før sent 
juledag. 
 
Efter julemiddagen, som gerne bestod af en sim-
pel forret samt and med æbler, svesker og rød-
kål samt æblekage, blev der vasket op, og så 
blev træet tændt. Af pladshensyn stod det gerne 
henne i en krog af stuen, og i stedet for at danse 
omkring det sad vi og hyggede os med at se på 
pragten og synge julesalmerne.  
 
Da vi jo allerede havde fået vore julegaver, blev 
der efter salmerne serveret kaffe med julebag, 
og derefter blev der spillet kort om julegodter 
incl. æbler og appelsinerne (der var delte). Og 
så i seng! 
 
Med liggende gæster kneb det noget med plad-
sen, og det medførte, at jeg som mindre skulle 
sove mellem Far og Mor, og det nød jeg, for jeg 
havde fået en ide om, at det var den eneste lej-
lighed, hvor jeg turde sove på ryggen uden at få 
onde drømme. Naturligvis en åndssvag ide! 
 
Nytårsaften fik vi som drenge lov til at gå rundt til 
naboerne og fyre en bøsse af med hundeprop-
per, ligesom Far og Mor kunne finde på at gå et 
eller andet sted hen og lave noget fis, bare for at 
komme ind og hygge sig over en kop kaffe. 
 
Til gengæld for juleopholdet skete det også, at vi 
i årets løb aflagde besøg hos familien. Hvad 
transport angår, så benyttede vi os af rutebilen til 
Nykøbing, og til vor familie i Tillitze ved Nakskov 
fik Far en mand fra byen (Ole Krønge) til at køre 
for os i sin Ford-T. Den havde kaleche med små 
kighuller af marieglas. Tempoet var sindigt. Men 
snakken gik. 

Som yderligere juleforberedelser skulle der gø-
res ordentligt rent i staldene, vinduerne blev va-
skede, og gårdspladsen skulle fejes. Ænderne 
var slagtede, julekagerne bagt og juletræet pyn-
tet. Mor købte altid juletræet af en mand, der 
kørte rundt med hest og vogn og solgte dem. 
Hun prangede om prisen og betalte sjældent 
mere end 4-5 kr. for træet. 
 
Jeg må da i øvrigt også fortælle, at hele året 
igennem kom både slagter og bager kørende 
rundt, og det hændte da, at vi købte en oksesteg 
eller lignende samt rugbrød og måske en wie-
nerstang, som blev gemt til om søndagen for at 
fejre denne. 
 
Inden jul kørte vi en dag til Nysted i jumben for at 
handle lidt ind til julen. Vi parkerede i gården til 
en købmandsgård, hvor en gammel staldkarl 
mod en drikkeskilling opstaldede hesten og an-
bragte jumben i tørvejr, mens vi handlede. Først 
hos herreekviperingshandler Thorbøll, hvor der 
gerne blev købt lidt forskelligt til os drenge. Det 
kunne være en ny slipover, et par nye bukser el-
ler lignende. Det var så vores julegave det år. 
Det sætter jo vore dages julegaveorgier i relief. 
 
Mor skulle hos William Christensen og købe ela-
stik, bændler og sytråd og lignende, og så slutte-
de vi af i købmandsgården, en rigtig gammel for-
retning med den rigtige atmosfære af høkerbutik. 
Der duftede af alverdens skønne krydderier og 
frugt og alt muligt andet. Jeg kan huske den duft 
endnu, helt anderledes end de kønsløse super-
markeder i vore dage, hvor der ikke dufter af en 
skid, medmindre noget taber et glas marineret 
sild eller har dårlig ånde. 
 
I al denne herlighed blev der så købt julegodter. 
De bestod af 6 appelsiner (de eneste i løbet af 
året) samt et kvart kilo blandet konfekt og en 
æske dadler. Derefter fik vi spændt for og be-
gyndte hjemturen. Jeg husker tydeligt, at karlen 
havde sørget så godt for hesten, at den for hvert 
skridt, den luntede, lettede sig for lidt af overtryk-
ket i tarmregionen. Da jeg sad lige bagved, føl-
tes det nærmest som et antiklimaks til junglebu-
tikken. 
 
Selve juleaften blev anden sat over på svag var-
me, og så gik vi i kirke. Her var altid, i modsæt-
ning til søndagene, stuvende fuldt. Undtagen på 
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relse fra hele skolegården op i en spand. Mig! 
Imens fik de andre læst historier. Det varede en 
hel time, og de kunne alle sammen se mig i mine 
udfoldelser. 
 
I haven stod et mægtigt pæretræ, som hvert år 
bar en guds velsignelse af pragtfulde pærer. En 
bestemt dag fik vi lov til i sidste time at sanke så 
mange op og tage med hjem, som vi kunne bæ-
re. Et år var jeg heldigvis udstyret med plusfours 
og en lumberjacket med stram linning forneden. 
Jeg kom til at ligne Michelinmanden, og læreren 
var ved at flække af grin. 
 
Så døde han, mæt af dage, og vi fik en ny, som 
jeg var meget glad for, og i øvrigt også forældre-
ne, indtil en dag, hvor nogle af drengene havde 
spillet fodbold inde i skolestuen og lavet mål i et 
landkort over Europa. Da det ikke lykkedes lære-
ren at få os til at rykke ud med syndernes navne, 
fik alle drengene er. kollektiv straf. Den bestod i 
en stroppetur i gymnastik på legepladsen i 20-25 
graders varme og i vores almindelige tøj med det 
resultat, at to af drengene besvimede.  
 
Da læreren kun var ansat på prøve, fik han ikke 
stillingen, selv om han kørte rundt til alle de im-
plicerede forældre og undskyldte sig. Han var 
også hos Far, som var ked af det, fordi han godt 
kunne lide manden, men han foreholdt dog lære-
ren, at det havde passet mig meget dårligt, fordi 
det var på min fødselsdag, og flere af drengene 
skulle til fødselsdagsfest hos os. Den blev jo så 
forsinket en time, da "afstraffelsen" var foregået 
efter skoletid. 
 
Vi fik så en ny lærer, der allerede ved sit navn 
syntes mærkelig. Han hed nemlig Boer Maria 
Repstorff Arhnung, men var i øvrigt en flinke 
mand, omend noget jomfrunalsk. Hvert år arran-
gerede han skoleudflugt til for eksempel Bangs 
Have, Skansen i Nysted eller lignende, hvor for-
ældrene så sørgede for transport og madkurv. 
 
Forberedelse til Katedralskolen. 
En dag, da jeg lige var fyldt 13, kom lærer Han-
sen fra naboskolen og skulle tale med Far. De to 
udgjorde nemlig den radikale gruppe i sognerå-
det. Jeg var tilstede i stuen, og pludselig spurgte 
han min Far: "Hvad har De tænkt Dem med ham 
der?" - "Det ved jeg sgu ikke," sagde Far, "han 
duer ikke til noget". "Kunne De ikke tænke Dem 

I skole i Vester Ulslev. 
Jeg lovede tidligere at vende tilbage til vor skole-
gang. Skoleåret begyndte den 1.april, og i vor 
landsbyskole, som var en af de gamle ryttersko-
ler i een længe med lærerbolig i den ene ende, 
havde vi kun een lærer, lærer Mikkelsen. Vi var 
delt op i ældste og yngste klasse og gik i skole 
hver anden dag. Normalt gik vi i yngste klasse i 
3 år. Hvert år i marts blev der holdt eksamen, 
som bestod i, at skolekommissionen, der omfat-
tede præsten, læreren og et par forældre, over-
hørte eksaminationen i forskellige fag. Jeg hu-
sker, at præsten et år skulle spille klog og stille 
os en regneopgave med plus og minus, gange 
og dele samt med parenteser. Ingen kunne få 
det rigtige facit, selv om jeg regnede opgaven tre 
gange med samme resultat. Dagen efter blev vi 
skældt grundigt ud af læreren, som så skulle vi-
se os hvordan. Han fik dog samme resultat, som 
jeg havde fået, og måtte konstatere, at det var 
præsten, som havde regnet galt. Flovt. 
 
Ved frokosten efter eksaminationen bestemte 
skolekommissionen, hvem der var kloge nok til 
at rykke op i ældste klasse. Det blev blandt an-
dre mig, som således kom til at gå i klasse med 
min storebror i 3 år, til han blev konfirmeret og 
kom ud af skolen og ud at tjene. Jeg må ved 
nærmere eftertanke tage hatten af for læreren, 
som evnede at undervise en klasse bestående 
af 3-5 alderstrin samtidig. Men vi fik sgu lært at 
stave, læse, skrive og regne, hvad det kniber ge-
valdigt med i vore moderne skoler. Den gamle 
lærer Mikkelsen var en værre røver. Han satte 
os i gang med at skrive eller regne, hvorefter 
han stillede sig med ryggen op mod kakkelovnen 
og røg sin cigar. Før spisefrikvarteret stillede han 
sig op ved siden af katederet med en ene albue 
derpå, foldede hænderne og bad bordbøn:  

 
I Jesu navn går vi til bords at spise og 
drikke på dit ord. Dig til ære, os til gavn, 
så får vi mad i Jesu navn. 

 
Legemsøvelser eksisterede ikke hos ham. Men 
han kunne være en satan - og i øvrigt også det 
modsatte. Engang havde jeg på den grusbelagte 
skolegård fattet en sten og kastet den efter et 
stort kastanietræ. Jeg havde også ramt, hvis ik-
ke en åndssvag unge kom imellem og fik den i 
hovedet med en stor flænge til følge. Som straf 
blev jeg sat til at samle alle sten over en vis stør-
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Om aftenen var familie, naboer og venner invite-
ret til festmiddag. Jeg havde selv fået lov til at 
bestemme forretten, og det var boller i selleri! De 
spiste det sgu, men har jo nok tænkt deres. Der-
efter kalve- og flæskesteg med samme sauce. 
Desserten kan jeg ikke huske. Men til kaffen fik 
vi kransekage, og jeg husker, at Far bød på en 
cacaolikør, hvilket fik præsten, som også var 
med, til at udbryde: "Det må jeg sige. Her mang-
ler sandelig ikke noget". 
 
Det overdådige gavebord rummede et lommeur 
med kæde fra mine forældre, diverse smågaver 
samt telegrammer og 32 kr. i kontanter, så jeg 
var en farlig karl.  
 
På katedralskolen i Nykøbing. 
Nå - men den 15. august begyndte jeg så i 4. 
mellem, hvor vi var 24 elever. Det var godt nok 
en barsk omgang. For det første var jeg udstyret 
med et sprog med et umiskendeligt lollandsk 
særpræg, som afstedkom mange muntre ople-
velser - for de andre. Det blev dog gradvis bed-
re, og der var ikke tale om, at jeg blev gjort nar 
af.  
 
Men desuden viste det sig, at deres fundament 
nok var noget mere grundmuret end mit. Jeg hu-
sker, at da vi fik den første tyske stileøvelse for, 
var jeg ganske ude af stand til at skrive den. Jeg 
bad derfor min sidemand om at låne hans klad-
de. Det måtte jeg gerne, og efterhånden fik jeg 
da også bedre tag på det hele. Det, jeg klarede 
mig bedst i, var latin, fordi vi heri alle startede fra 
bunden af, og i engelsk. Det sidste skyldtes, at 
lærer Hansen havde boet to år i England og hav-
de lært mig så godt engelsk, at min senere en-
gelsklærer ved optagelsesprøven påstod, at han 
var villig til at tage sin hat af for ham, da han hør-
te, at jeg kun havde haft ni måneder til at lære 
det. 
 
Efter veloverstået mellemskoleeksamen kom jeg 
i 1. G nysproglig. Vi var kun ni elever i klassen, 
så der var ingen timer, hvor man kunne undgå at 
blive hørt, selv om man også var blevet hørt da-
gen i forvejen. 
 
Når jeg ser tilbage på min gymnasietid, kan jeg 
sige, at jeg stort set var meget tilfreds med forlø-
bet. Det var nogle dejlige kammerater på nær 
een dum tøs, som altid var sig selv nærmest. 

at lade ham læse?" "Tjah, kunne du tænke dig 
det?" spurgte Far så mig. "Det kan jeg da godt", 
svarede jeg, og det var så starten på min akade-
miske karriere. Sagen var den, at han året i for-
vejen havde læst med fætter Hans, således at 
han blev optaget i 4.mellem i Nykøbing Katedral-
skole. Så nu var det lærer Hansens tanke, at 
han måske kunne gøre det samme med mig. 
Blot var Hans to år ældre end jeg, men til gen-
gæld havde vi tre måneder mere til vor rådighed.  
 
Jeg startede så i slutningen af september 1934 
og gik hos ham 5 dage om ugen fra 14,30 til 
17,30, hvor jeg skulle læse op, hvad man nor-
malt lærte i 1.,2. og 3.mellem. Det var godt nok 
lidt strengt, fordi det også omfattede tysk og en-
gelsk og svensk. Imens gik jeg også til præst, for 
hvis jeg kom ind, skulle jeg da ikke konfirmeres i 
Nykøbing, sagde min Mor. Med hensyn til spro-
gene så lånte jeg en rejsegrammofon af læreren 
og et par Linguafonekurser og var ved at drive 
min stakkels Mor til vanvid, når jeg hver formid-
dag sad i stuen og talte udenlandsk med mig 
selv, fordi jeg skulle høre een sætning ad gan-
gen og så gentage den, indtil det sad fast. Lærer 
Hansen fik 30 kr. om måneden i hyre. 
 
I april/maj 1935 gik jeg så til undervisning på 
skolen i Nykøbing hos adjunkt Falslev i kemi og 
fysik og var derefter færdig til at aflægge opta-
gelsesprøve i samtlige fag i løbet af to dage. 
Hvordan det gik til, ved jeg ikke, men bagefter 
blev jeg kaldt til rektor, som meddelte mig, at jeg 
kunne begynde i 4.mellem efter sommerferien, 
men at jeg var nødt til at gøre en indsats med 
matematikken. 
 
Konfirmationen. 
Nu var det da rigtignok godt, at jeg var blevet 
konfirmeret. Det foregik den 14.april 1935, og jeg 
var blevet ekviperet, så jeg var et dejligt syn. 
Sort konfirmationshabit, hvid manchetskjorte 
med løs stivet flip og kraveknapper samt man-
chetknapper. Dertil en grå gabardinefrakke og 
en blød filthat! 
 
Højtideligheden i kirken foregik som en meget 
grundig overhøring i kristendomskundskab. Vi 
havde under forberedelsen lært 24 salmer og 72 
skriftsteder, og dem skulle vi kunne udenad, for 
vi blev hørt i dem under højtideligheden i kirken. 
Det gik nu fint nok, og så var det overstået. 
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I alle disse fire år boede jeg i Nykøbing hos min 
onkel og tante. Det forholdt sig nemlig sådan, at 
min Far engang havde lånt min onkel lidt penge 
for at han kunne købe et lille hus. Og så fandt de 
ud af, at det kunne afskrives, ved at jeg boede 
og spiste hos dem. Det gik overraskende godt, 
og hver weekend tog jeg så med rutebilen hjem 
lørdag kl. 17 og tilbage igen søndag kl.21. Hele 
søndag formiddag gik nu med at forberede mig 
til mandagen. 
 
I løbet af gymnasietiden gik det eftertrykkeligt op 
for mig, at jeg nok var lidt for tidligt på vej, al-
dersmæssigt set. Jeg var således kun 17 år, da 
jeg blev student. I øvrigt var det nu ikke hver 
weekend jeg tog hjem, for det hændte også, at 
nogle af mine klassekammerater inviterede til en 
fest lørdag aften. Det foregik i al ærbarhed med 
lidt smørrebrød og dertil en enkelt øl. Derefter 
dansede vi til en rejsegrammofon og nød af spiri-
tus kun vermouth med sodavand i, så ingen af 
os gik ravende hjem. 
 
Den 21.juni 1939 fik jeg så huen på som den sid-
ste af alle 28 studenter det år. Og så begyndte et 
sandt orgie af studenterfester. Jeg mener, at vi 
var til 11 fester i løbet af 14 dage, og det var vel 
at mærke rigtige fester fra kl. 19 til hen på mor-
genstunden. Så vi lignede vist nok efterhånden 
en samling hængte katte. 
 
Jeg må også nævne, at vi siden hen har været 
en lille trofast skare, der er mødtes til 10, 25, 40 
og 50 års jubilæum. Det forundrer een, at selv 
efter 50 års forløb er der den samme stemning 
og omgangstone imellem os med det samme. 
Sidst vi mødtes, takkede jeg i øvrigt ham, der 
havde lånt mig sin kladde i 4.mellem, men det 
skulle jeg ikke tænke på, sagde han, for han 
havde selv lånt den. Voila! 
 
Tilbageblik. 
Når jeg nu ser tilbage, så står min barndom og 
tidlige ungdom i et slags gyldent skær for mig. 
Min Far og Mor bibragte os en sund fornemmel-
se af, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. 
De prøvede ved deres egen indstilling at lære os 
at opføre os ordentligt, at være taknemlige og 
hensynsfulde overfor andre, og i håbet om, at 
det er lykkedes, er jeg sikker på, at vi drenge al-
tid til mindes vore forældre med taknemlighed. 
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Årsberetning  
for 1992 
 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt torsdag den 23. 
april 1992 og var besøgt af omkring 70 interes-
serede. Karen Lykkegaard Poulsens foredrag 
"På spor af oldtidens mennesker" var illustreret 
af et væld af lysbilleder fra egnen. Foredraget 
var inspireret af det fund af en stor og smuk 
halsring fra bronzealderen, som nogle måneder 
forinden var gjort i arkivets umiddelbare nærhed. 
 
I forbindelse med årsmødet udkom arkivets 9. 
årsskrift med bl.a. en omtale af det nævnte fund, 
en kort beskrivelse af arbejdet i det gamle Vester 
Ulslev sogneråd og en længere omtale af de 
gamle brugsforeninger i Øster Ulslev og God-
sted. Krumsøkrøniken blev bragt for sidste gang, 
idet det ikke har vist sig muligt at få den videre-
ført. 
 
I september måned gennemførte arkivet i samar-
bejde med Borgerforeningen for Vester Ulslev 
Sogn en tredje byvandring i Vester Ulslev by. 
Der deltog omkring 55 personer, som efter van-

dringen hyggede sig i forsamlingshuset med kaf-
fe og lysbilleder - gamle og nye - fra det netop 
gennemvandrede område. Næste byvandring 
bliver formentlig i Sløsse. 
 
Arkivet modtager jævnligt henvendelser, dels 
personlige, dels skriftlige, fra ind- og udland. Det 
er mennesker, der søger oplysninger om deres 
rødder. Det er en vigtig side af arkivets arbejde, 
som man gerne hjælper med. 
Der er i 1992 modtaget 53 indleveringer, store 
og små. 
 
Arkivet har udmærkede lokaler i Krumsø Aktivi-
tetscenter (den tidligere Krumøskole) og støttes 
også i øvrigt økonomisk af kommunen. Desuden 
modtager arkivet støtte fra Lollandsfonden og 
enkelte andre. 
 
Sidst på året fik arkivet stillet en langtidsledig til 
rådighed. Vedkommende har vist sig meget inte-
resseret i arbejdet, og det kan forudses, at regi-
streringsarbejdet, der desværre var kommet 
temmelig langt bagud, i løbet af nogle måneder 
vil være ajour. 
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Endnu en hals-
ring fra Krumsø 
Museumsinspektør  
Karen Løkkegaard Poulsen 
 
 
Den sidste dag i marts 1993 indleverede gård-
ejer Claus Hoffmann en halsring af bronze på 
Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Den var kommet 
frem af jorden ved forårsarbejdet og lå - da den 
blev fundet - i overfladen af den nyharvede muld. 
 
To år tidligere, næsten på den samme dag, hav-
de vi på Stiftsmuseet haft gårdejerens første be-
søg med fund fra denne mark. Også dengang 
var der ved forårsarbejdet fundet en bronzehals-
ring, men af en anden og mere almindelig kendt 
type end den, der nu var fundet. Dette første 
fund fra Krumsø er omtalt i Krumsøarkivet, Års-
skrift 1992, 9.årgang, side 5-7. 
 
De to halsringe. 
På trods af, at de to ringe på denne måde er me-
get forskelligt udformet, er de omtrent lige gam-
le; begge fra den sene Bronzealder, ca. 800-500 
f.Kr. Halsringe af bronze var ret almindelige som 
offergaver i yngre bronzealder på Lolland-Fal-
ster, og det samme gælder i Sydskandinavien og 
det nordlige Tyskland. 
 
De to halsringe fra Krumsø blev formentlig ned-
lagt samtidig, som et offer til de højere magter. 
Om der ved samme lejlighed blev nedlagt flere 
kostbarheder, ved man ikke med sikkerhed. Må-
ske har vi endnu nogle fund til gode fra lokalite-
ten. 
 
Smykkemoden i Østersø-regionen 
Den halsring, som museet sidst har modtaget, 
kan hverken i størrelse eller vægt måle sig med 
den først fundne. Alligevel er den ved at stjæle 
billedet. Både i form og ornamentik repræsente-
rer den en type, som er ret sjælden i Skandinavi-
en, bortset fra Sydøstdanmark og Sydsverige. 
 
Derimod er der på den anden side af Østersøen, 
ved den nedre Oder og i det nordlige Polen, fun-
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det halsringe, der minder om Krumsø-halsring 
nr. 2. De er ikke identiske, men ligheden er tyde-
lig. 
 
Mest ligner halsringen dog de ringe af samme 
slags, der er fundet i andre samtidige offerned-
læggelser på Lolland. F.eks. var der i et fund, 
der blev gjort i 1874 ved Halsted, to halsringe af 
samme form. Desværre kender jeg dem kun fra 
fotografier, hvor ornamentikken ikke lader sig se. 
En tilsvarende halsring fra Vesterborg har jeg 
derimod haft i hænderne. Omend motivet var an-
derledes på den end det mønster, der sås på rin-
gen fra Krumsø, er de to ringe meget ens. 
 
Fundbilledet tyder på, at de sydøstdanske hals-
ringe af samme type som den seneste fra 
Krumsø blev fremstillet lokalt, men inspireret af 
den mode, der herskede i Østersøregionen. På 
denne måde er smykkefundet i Krumsø endnu et 
af de fund på Lolland-Falster, der viser, at Øster-
søen snarere har bundet de områder sammen, 
som lå ud til dette indhav, end den har adskilt 
dem. 
 

Halsringe som offergave 
Som nævnt har det i yngre bronzealder været ret 
almindeligt at bruge halsringe som offergave, 
gerne parvis og ofte sammen med andre smyk-
ker. Alene i den tid, artiklens forfatter har haft an-
svaret for det arkæologiske arbejde på Stiftsmu-
seet, er der kommet fem nye offerfund med hals-
ringe frem af jorden: det første i 1980 på Falster 
ved Brarup, fire andre på Lolland: tre halsringe 
og en armring ved Fuglebæk (Østofte); desuden 
det store og spændende fund med tre halsringe 
ved Vesterborg og nu disse to halsringe ved 
Krumsø. For ganske nylig er der i Våbensted 
fundet en nedlæggelse af kvindesmykker, bl.a. 
en spinkel halsring, en armring, et bæltesmykke 
og et stykke af en bæltedåse. 
 
Det arkæologiske feltarbejde. 
I alle fem tilfælde har Stiftsmuseet foretaget sy-
stematisk undersøgelse ved fundstedet med me-
taldetektor for at spore, om offergaven omfattede 
mere end det, der allerede var fundet, og i givet 
fald med det formål at finde resten. De fleste 
gange har det været en svær opgave. De store 
og ofte kraftige ringe er trukket op af jorden af 
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markredskaberne, på samme måde som fundet 
ved Krumsø, og er ført langt ud over marken, 
førend de faldt af. Hvor skal man søge? 
Tidligere, da landmanden gik bag plov og harve, 
kunne han iagttage, hvor det egentlig var, bron-
zealderens mennesker nedlagde deres offerga-
ve. I dag forekommer markerne ved starten af en 
sådan arkæologisk eftersøgning alt for store, ja. 
uendelige! Det kan føles, som havde man sat sig 
for at finde nålen i høstakken. Og dog er det mu-
ligt at indkredse, hvor tampen brænder. Det 
mønster, som markarbejdet har fulgt, den retning 
og rækkefølge, landmanden har pløjet og harvet, 
sammenholdt med det sted, ringen faldt af red-
skabet, giver et spor at gå efter. 
 
Men nok så vigtigt er det at se på terrænet. Sto-
re sten og undertiden også de stenbyggede 
gravkamre fra bondestenalderen var i enkelte til-
fælde det sted, hvor man nedlagde kostbarhe-
derne. Det almindeligste offersted var dog moser 
og andre vådområder. I denne type natur er der 
sælsomme og mystiske naturfænomener: mose-
konebryg, lygtemænd og bundløse sumpe. De 
har virket dragende på oldtidens mennesker, når 
de skulle foretage aktiviteter af religiøs karakter. 
Som et synligt minde om disse aktiviteter gem-
mer der sig stadig i jorden portioner af de kost-
bare bronzesager, som den dag i dag kommer 
frem, når der drænes, og tidligere vådområder 
tages under plov, eller når de drænede områder 
"brænder sammen", og markredskaberne derfor 
går dybere. 
 
"Da klinger i Muld..." 
Med de moderne redskaber, monteret bag ved 
traktoren, pløjes mange af offerfundene fra oldti-
den i stykker, uden at nogen ser dem. I muse-
umsverdenen fremkalder fund som de to fine 
halsringe i Krumsø derfor altid en følelse af stor 
taknemlighed overfor den årvågne finder. 

Organist i  
Vester Ulslev  
Kirke i 32 år  
J.V. Hansen. 
 
 
 
Som organist i Vester Ulslev kirke efterfulgte jeg 
lærer Laurits Jørgensen, Strandby skole. Lærer 
Jørgensen var en stor kender af insekter. Blandt 
andet fandt han i Dødmosen et insekt, som kun-
ne fremkalde malaria, og som fik hans navn. 
 
Præsten hed Boje Jensen. Han var søn af den 
kendte forfatterinde Thyra Jensen og pastor Boj-
sen Jensen, der var præst i Vigsnæs. Boje Jen-
sen var blevet præst i Vester Ulslev et par år, før 
jeg i 1931 kom til Sløsse skole. Han var en 
egenartet, men egentlig ganske flink mand, når 
blot han fik sin vilje. Han led af en leversygdom 
og var også somme tider lidt mærkelig. Hans 
mor har skrevet en bog om ham. Han var hen-
des eneste søn og rosinen i pølseenden efter en 
hel række døtre. Mit indtryk af ham var, at han 
var en del forkælet. Han havde været i Østen 
hos svogeren, den senere inspektør ved ar-
bejdsanstalten i Sakskøbing, Gerner Nielsen. 
 
Pastor Boje Jensen fik flere gange orlov på 
grund af sygdom. En pinlig episode, som jeg hu-
sker tydeligt, indtraf under en begravelse. Det 
var en mand fra Handermelle, der skulle begra-
ves. Kisten stod i kirken, og bagved stod præ-
sten og talte. Alle i kirken var klar over, at der 
måtte være noget galt med præsten. Jo længer 
han talte, jo mere stille blev der i kirken. Man 
kunne med lethed have hørt en synål falde til jor-
den. Præsten sagde bl.a., at der ikke var nogen i 
kisten. Endelig holdt han op med sin tågesnak, 
og lærer Funch-Hansen, Strandby skole, der var 
kirkesanger på det tidspunkt og var en ældre læ-
rer med en aldeles glimrende og fyldig, men blød 
stemme, der kunne fylde kirkerummet, gik foran, 
da kisten blev båret ud. Da så præsten skulle ka-
ste jord på, nægtede han det. Han skubbede 
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den høje silkehat bag i nakken, hæftede de to 
tommelfingre fast i præstekjolen og gik - åben-
bart sindssyg -frem og tilbage på kirkegården. 
Funch-Hansen prøvede at overtale ham til at fo-
retage jordpåkastelsen, hvilket langt om længe 
lykkedes. 
 
Præsten blev indlagt, men han kom tilbage, og 
det var der mange beboere i sognet, som ikke 
syntes om. Men det var, som om de højere myn-
digheder mere holdt hånden over præsten end 
tog hensyn til menigheden. Pastor Boje Jensen 
var i øvrigt ganske fortrinlig ved vielser og begra-
velser (bortset fra denne ene gang). Kirkegan-
gen i Vester Ulslev var heller ikke ringere end 
andre steder. Og for at belyse dette spørgsmål 
lavede jeg i perioden 1942 til 1948 en dagbog 
over kirkegang, bryllupper og begravelser: 

Som nævnt havde Boje Jensen flere gange sy-
georlov, og jeg har derfor i disse perioder hørt en 
række forskellige præster, der vikarierede for 
ham. Først og fremmest hans far, pastor Bojsen 
Jensen, der som emeritus mange gange prædi-
kede i Vester Ulslev kirke for sønnen. I denne 
forbindelse husker jeg, at han faldt engang, iført 
sin søns præstekjole, der vel nok må have været 
lidt for lang, for da han gik ned ad trappen fra 
prædikestolen, trådte han i kjolen og faldt fra de 
to nederste trin ned på gulvet. Lærer Arhnung, 
der var kirkesanger, sprang hen og hjalp ham 
op, men tilsyneladende havde han ikke slået sig, 
for han gennemførte gudstjenesten upåklageligt. 
 
Der fortælles i øvrigt en del historier om pastor 
Bojsen Jensen og hans distraktion. Således var 
han en gang kørende med hestevogn fra Vigs-
næs til Sakskøbing og kom hjem til Vigsnæs 

præstegård på en damecykel. Han var egentlig 
rar, men jeg erindrer, at han - første gang jeg var 
sammen med ham i præstegården i Vester Uls-
lev - spurgte mig, om jeg var interesseret i at tje-
ne penge. Et ejendommeligt spørgsmål af en 
præst, af hvem jeg, der var ung og uerfaren, 
havde ventet, at han mere ville tale om det ånde-
lig og hinsidige. Han anbefalede mig så at fiske. 
Selv nogle små fisk, som han kaldte skidtfisk, 
kunne jeg spare meget ved at fange og spise. 
 
En anden vikarierende præst var provst Klit-
gaard Sørensen, Slemminge, en levende prædi-
kant og en stor beundrer af Storm Pedersen, om 
hvem han holdt mange foredrag. 
 
En tredje præst var P.M. Konge-Hansen, Errind-
lev, som fik sat et sådant liv i ungdomsarbejdet i 
Errindlev, at det vist ikke blomstrede andre ste-
der så gevaldigt. Konge-Hansen overraskede 
imidlertid alle ved at frasige sig kjolen, lade sig 
skille fra konen og ægte cykelhandlerens datter. 
Errindleverne ville ellers gerne have beholdt 
ham. Konge-Hansen iførte sig imidlertid senere 
det kirkelige ornat igen og blev præst på Lange-
land og er nu (1972) sognepræst i Nørre Alslev 
på Falster. 
 
En anden præst, der vikarierede i Vester Ulslev, 
var sognepræsten i Øster Ulslev, Otto Larsen. 
Han skrev en bog, "Skatten i Lerkar", hvilket be-
virkede, at han senere måtte gå af som præst. 
Han blev derefter bibliotekar i Århus. Affæren 
bevirkede, at Øster Ulslev blev lagt ind under 
Herritslev sogn, der tidligere havde været an-
neks til Nysted, medens Godsted sogn blev lagt 
sammen med Vester Ulslev. Der gik lang tid, 
hvor Øster Ulslev og Godsted var delt, men så 
opdagede de gode Øster Ulslev'ere, at de nu 
skulle køre til Herritslev for at bestille lysning, be-
gravelse m.m. Det var for langt, og man havde 
vel ment, at man slap billigere i kirkeskat. Da 
man opdagede, at det ikke skete, så ville man 
minsandten have sin præst igen. I mellemtiden 
var præstegården dog revet ned og jorden ud-
stykket, men der blev et rend til ministerierne for 
at få en præst igen. Øster Ulslev og Godsted 
blev atter samlet, og en ny præstegård blev byg-
get. Frem og tilbage er lige langt! 
 
Første præst i det genoprettede Øster Ulslev-
Godsted pastorat var en pastor Sølling, der også 

 Kirkegængere vielser begavelser 

1942 1593 8 11 

1943 1840 6 11 

1944 1926 7 10 

1945 1818 10 14 

1946 1468 6 8 

1947 1396 9 12 

1948 1363 8 9 



286 

 



287 

 

kom til at vikariere i Vester Ulslev. Han var en til-
talende og meget behagelig ung, frisk mand. 
Han blev senere præst i Jylland. 
 
Før jeg blev organist i Vester Ulslev kirke, havde 
jeg været organist i Musse kirke, i Heininge Kirke 
ved Slagelse, i Kirke Stillinge på Sjælland, i Vå-
bensted og i Engestofte. 
 
Orglet i Vester Ulslev er bygget af en tysk orgel-
bygger og senere ombygget af orgelbygger Sta-
rup. Stamp føjede pedalspil til, så nu er det dej-
ligt, omend lidt hårdt. Domorganist Ringberg i 
Maribo foretog indvielsen af orglet, og vi spillede 
også sammen ved indvielsen. Jeg spillede violin. 
Ringberg var en mester på orgelet. 
 
Med de to kolleger og kirkesangere, lærer Ar-
hnung og lærer Funch-Hansen, havde jeg det 
mest ideelle samarbejde. 

Da vi "trillede 
hjul" 
Et erindringsbillede 
 

Hans Andersen 
 
 
At "trille hjul" legede vi meget i min barndom i 
1920'erne, specielt efter at vejene var blevet as-
falteret, så kørebanen var nogenlunde jævn. 
 
Legen foregik på den måde, at vi delte os i to 
hold, der anbragte sig på landevejen i en pas-
sende afstand fra hinanden, hver dreng forsynet 
med en såkaldt "hjulstok". En af drengene på 
hold A trillede så med så stor fart som muligt et 
lille hjul mod hold B. Hjulet var en ca. 1½ cm tyk 
træskive, helst skåret af en bøgestamme og om-
kring 8-10 cm i diameter. Det var så hold B:s op-
gave at ramme hjulet med stokken og slå den til-
bage. Trillede hjulet derimod igennem hold B 
uden at blive ramt af deres stokke, måtte holdet 
trække sig tilbage til, hvor hjulet havde lagt sig. 
Derfra var det så hold B's tur til at trille mod hold 
A og forsøge at få hjulet til at gå igennem hold 
A's forsvar og derved få drevet hold A tilbage. På 
denne måde kunne legen somme tider bevæge 
sig flere kilometer den ene eller den anden vej, 
eftersom hvilket hold der var stærkest. 
 
Spillet var drilagtigt. For når hjulet kom trillende 
jævnt og roligt, men i stor fart imod holdet, så 
stødte hjulet måske pludseligt på en lille bitte 
ujævnhed i vejen og hoppede let og elegant hen 
over de stokke og kæppe, der ellers var forbe-
redt så godt til at stoppe det. Og så måtte holdet 
trække sig tilbage til, hvor hjulet lagde sig. 
 
Efter 1930 kom der flere biler på vejene, og så 
var det efterhånden slut med at "trille hjul". 
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de underofficerer eller ældre folk, som ikke hav-
de andet at tage sig til, men som derved kunne 
tjene en hårdt tiltrængt skilling. Det var alt i alt en 
særdeles broget forsamling, som skulle lære un-
gerne "kristendom" og måske lidt læsning. Det at 
blive undervist i regning og skrivning måtte for-
ældrene betale ekstra for. Dog var det ikke alle 
steder, det kunne lade sig gøre. Der er adskillige 
eksempler på,, at underviseren ikke engang kun-
ne skrive. Ganske vist var der bestemmelse om, 
at degne og skoleholdere skulle gøre rede for 
deres egnethed, men! men! men! kunne han ba-
re terpe noget udenadlært "kristendom" ind i 
knopperne på ungerne og gå for en lønning lige 
over eksistensminimum, så var de fleste glade 
eller rettere ligeglade. Vi må ikke glemme, at der 
dengang var folk af de højere klasser, som af 
rent egoistiske grunde ønskede at holde almuen 
så uvidende som overhovedet muligt. 
 
I 1804 skriver selveste N.F.S. Grundtvig:  
"Et vist sogn på Falster har i ti år ingen skolelæ-
rer haft". Men ikke desto mindre var stiftprovst 
Jacob Sidenius (Vester Ulslev) hårdhjertet nok til 
at erklære: "Der er næppe nogen skade ved det-
te arrangement med hensyn til undervisningen". 
 
Det var selvfølgelig ikke kun "Brdr. Reventlow & 
Boisen", der var klar over, at skolevæsenet ikke 
havde det godt, og at der måtte ændringer til. I 
enevoldskongens by nedsatte man både små og 
store kommissioner samt udvalg, der barslede 
med betænkninger, der igen blev sendt frem og 
tilbage til udtalelse hos diverse myndighedsper-
soner. Pengesituationen i riget var mildt sagt mi-
serabel, og alene det begrænsede stærkt de me-
re progressive og faktisk nødvendige forslag. 
Det er to hundrede år siden, og vi kan i dag 
småsmilende konstatere, hvilke enorme frem-
skridt der er sket her i landet, såvel med lovgiv-
nings- og administrationsprocedurer som med 
den offentlige økonomi. 
 
Læreruddannelse 
Noget godt (lidt) kom der dog ud af det, nemlig i 
første omgang det, at man skulle have en egent-
lig uddannelse med afsluttende prøve for at blive 
lærer. Lærerne skulle samtidig tilbydes en no-
genlunde hæderlig indtægt. Uddannelsen skulle 
foregå, på statsseminarier. Allerede i 1790 opret-
tedes Blaagaard Seminarium i København. Det 
var dog tilladt ikke seminarieuddannede at gå til 

Fra degnegård 
til moderne 
landsbyskole 
Fortælling om Godsted skole fra 
1805 til 1925 
 
Flemming Nielsen 
 
Inden selve fortællingen om Godsted skole er 
der nogle generelle historiske kendsgerninger, 
som lige må på plads først. 
 
Skolehistorie 
I året 1787 fik Vesterborg og Birket på Vestlol-
land en ny sognepræst. Det var den da 25 år 
gamle sønderjyske teolog Peter Outzen Boisen. 
Han var uddannet i Kiel; men måtte også aflæg-
ge embedseksamen ved universitetet i Køben-
havn, da han ellers ikke kunne virke som præst i 
Danmark. Begge steder bestod han med ud-
mærkelse.  
 
Det var greve C.D.F. Reventlow (ham  med 
stavnsbånd og reformer), der kaldte Boisen til 
Vesterborg. Den måske vægtigste grund var Boi-
sens indstilling og interesse for skole og under-
visning. C.D.F. Reventlow, Christianssæde, Pe-
derstrup m.m. på Lolland, havde sammen med 
sin broder J.L. Reventlow, Brahetrolleborg m.m. 
på Fyn, oprettet deres egne skoleordninger på 
deres store besiddelser. Gode skolebygninger, 
uddannede lærere havde de for egen regning or-
ganiseret. Det var noget på det tidspunkt helt 
uhørt. Grunden var, at undervisningen langt de 
fleste steder lå på et særdeles miserabelt ni-
veau. Det første, største og vigtigste for børnene 
var at få lært "katekismus" og det i "ordret anført 
tale", så man kunne blive konfirmeret og komme 
ud af skolen for at tage sig noget nyttigt til. 
 
Underviserne dengang var degne og/eller skole-
holdere af vidt forskellig uddannelse eller mangel 
på samme. Der var fallerede teologer, do. stu-
denter, småhåndværkere (bierhverv), afskedige-
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"privateksamen"; men det skulle foregå på et 
statsseminarium. 
 
Der kom selvfølgelig kritik af disse "Københav-
ner-Seminarister", som de blev kaldt. En sådan 
lød: "Efter nogle Aar paa Seminariet nærede de 
efter deres Uddannelse overdrevne Forestillinger 
om deres personlig Værd som Fremtidens mest 
betydelige Samfundsstøtter. Samtidig var de ble-
vet fremmedgjort for Landbefolkningen. Det gjor-
de det heller ikke bedre, at de saa hen over Ho-
vedet paa Almuen, ja i mange Tilfælde ogsaa 
paa selve Sognepræsten". 
 
Præstegårdsseminarier 
Der har været noget om snakken, for det lykke-
des pastor Boisen med hjælp fra statsminister 
Reventlow og ligesindede at få vedtaget en lov 
om en alternativ læreruddannelse. Loven bygge-
de på en 30 paragraffers plan om præstegårds-
seminarier. Den blev stadfæstet ved kgl. reskript 
30.oktober 1801. Disse seminarier skulle uddan-
ne lærere, der havde "begge ben på jorden", så-
ledes at de kunne begå sig, blive accepteret og 
respekteret af de mennesker, der skulle leve og 
arbejde imellem. Pastor Boisen oprettede i sin 
egen præstegård Vesterborg Seminarium. Un-
dervisningen påbegyndtes 1.oktober 1802. 
 
Pastor Boisen blev tilbudt bispestolen i Akershus 
stift (Norge), men bad sig høfligt fritaget på 
grund af sin "lærerskole". Biskop blev han allige-
vel. Han ordineredes 18.august 1805 som bi-
skop over det kun to år gamle Lolland-Falster 
stift. Småøerne havde indtil udgangen af 1803 
været underlagt biskoppen over Fyn. Biskop Boi-
sen fik endvidere tilladelse til at blive boende i 
Vesterborg og ydermere beholde sit sognekald. 
Han fik det, som han ville have det. Det var et re-
sultat af flid, dygtighed og særdeles gode og ikke 
mindst indflydelsesrige forbindelser til den ene-
vældige magthaver. Da biskop Boisen dør den 
10.oktober 1831, var ikke mindre end tre fjerde-
dele af Lolland-Falsters lærere udgået fra Ve-
sterborg Seminarium. 
 
Godsted Skole 
I året 1805 (så vidt vides 20.juni) ansattes en ty-
veårig seminarist som sognedegn for Øster Uls-
lev og Godsted sogne. Han blev samtidig ansat 
som skolelærer i Godsted skoledistrikt, som sim-
pelthen var Godsted sogn. Han hed Rasmus 

Knudsen og var en af de første lærere, udgået 
fra Vesterborg Seminarium. 
 
Fra 1806 begyndte man at nedlægge degneem-
bederne over hele landet. Det skete dog på den 
humane måde, at de eengang udnævnte kunne 
beholde deres embede og dettes indtægter. 
Rasmus Knudsens indtægter ved hans tiltræden 
var efter tidens forhold ikke helt ringe. Den årlige 
indkomst beløb sig til 1 skæppe byg og l skæppe 
rug (gammelt mål) af hver gård i begge sogne 
samt 1 mark i skolepenge af hver gård i Godsted 
sogn. Dertil kom småredsel fra begge sogne, 
nemlig en halv gås, en halv snes æg og 2 brød 
pr. gård. De 4 tønder land degnejord i Øster Uls-
lev bortforpagtede han til præsten for 20 rigsda-
ler årligt (netto). De "løse" degneindtægter var 
højtidsoffer tre gange om året og accidenser 
(honorarer for særlige kirkelige handlinger som 
dåb, konfirmation, bryllup og begravelser). Deg-
negården (lige over for Godsted kirke), som hav-
de en jordlod på små 10 tdr. land, fulgte også 
med embedet. 
 
Den 18.juli 1852 frasiger Rasmus Knudsen sig 
sit degnekald i Øster Ulslev; men han beholder 
embedet som skolelærer i Godsted. Han bliver 
samtidig kirkesanger (ny betegnelse for degn) 
ved Godsted kirke. Hans indtægter bliver dog ik-
ke ringere af det. Fra 1852 var hans årlige ind-
tægter: som lærer 30 tdr. byg, udbetalt i penge-
løn omregnet efter kapitelstaksten, 6 tdr. rug og 
10 tdr. byg in natura og anordningsmæssig fou-
rage (hø og halm). Af småredsel oppebærer han 
en halv gås, en halv snes æg og 2 brød af hver 
af Godsteds 13 gårde. På en eller anden måde 
er det også lykkedes ham at beholde indtægten 
fra degnejorden i Øster Ulslev (de nævnte 20 
rigsdaler pr. år). De "degnemæssige indtægter" 
for kirkelige handlinger gik lige så stille over på 
kirkesangerembedet, som han derudover fik be-
talt med 10 rigsdaler pr. år. Brændsel skulle han 
også have (ungerne skulle jo ikke fryse i skole-
stuen). Det var 6 læs om året; læssene var dog 
meget små dengang. Degnegården med jordlod 
var stadig hans som en væsentlig del af indkom-
sten. En yderligere fordel var det, at hele hans 
indkomst var skattefri. Sognet betalte endog 
jordskatten for lodderne. 
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Undervisningen 1805 
Hvordan selve undervisningen på. Knudsens tid 
er foregået, har vi ikke stor viden om. Skolema-
teriel har det sikkert været så som så med (det 
kostede jo kontanter). Vi ved, at på læsebøger 
var der stor mangel; men man brugte det, man 
altid havde ved hånden, bibelhistorien. Biskop 
Balles lærebog fandtes faktisk i alle skoler; den 
skulle tilmed for den største dels vedkommende 
læres udenad. (Balles lærebog i den evangelisk-
lutherske religion til brug i de danske skoler var 
absolut uforståelig for børn og for de fleste voks-
ne også). Om denne så udbredte publikation 
(pestilens) går der mange faktisk enslydende hi-
storier om, hvordan små forgrædte børn har an-
bragt den under hovedpuden for om ikke uden-
adslæren ad denne utraditionelle vej kunne liste 
sig ind i hovedet. 
 
Et militaristisk tabel-indlæringssystem, kaldet 
den indbyrdes undervisning, forsøgtes indført i 
den danske skole af den soldater-glade Sjette 
Frederik. Systemet indførtes mange steder i ri-
get, men meget lidt på Lolland og Falster, fordi 
det absolut ikke passede grev Reventlow og bi-
skop Boisen. Sidstnævnte havde jo også "egen 
avl" placeret på de fleste af landsdelens skoler, 
og biskoppen var jo også øverste skolemyndig-
hed. Undervisningen har været stærkt præget af 
individuel indlæring, da børn af forskellig alder 
og standpunkt var i skolestuen på samme tid. 
 
Ved skoleloven af 1814 kom der mere styr på al-
mueskolen. Man stilede højt. Ikke alene blev 
skolegang obligatorisk, men undervisningen 
skulle omfatte: religion (stadig vigtigste fag), læs-
ning, regning, skrivning, historie, geografi og 
sang. Som noget nyt indførtes gymnastik. Det 
var dog kun i skoler, hvor læreren var seminarist. 
Gymnastik må have været tidsspilde for landsby-
skolernes vedkommende. Ungerne fik i dagligda-
gen rørt sig rigeligt. Det var jo kun skoledag 
hveranden dag, resten af tiden måtte de jo hjæl-
pe til med fysisk arbejde hjemme.  
 
Lærerne var på dette område heller ikke op-
tændt af den hellige ild. Hvis man skal tro lærer-
nes bemærkninger og undskyldninger, og det er 
der selvfølgelig ingen grund til ikke at gøre, så 
har vejret i tiden fra gymnastikkens indførelse og 
helt op til 1960, i hvert fald der hvor landsbysko-
lerne har ligget, nærmest været syndflodsagtigt. 

"Ingen Gymnastik, Regn!" og "Pladsen pløret!" er 
de mest almindelige bemærkninger i skoledag-
bøgerne. 
 
Der var på mange områder virkelig fornyelse i 
skolereformen fra 1814. Det var bare meget van-
skeligt at føre den ud i livet. Det var som sæd-
vanlig penge, der manglede. Riget var gået ban-
kerot i 1813, og tiden der fulgte blev meget dårlig 
for landbruget, som dengang var landets abso-
lutte hovederhverv. 
 
Dannebrogsmand (det blev han i 1840), lærer og 
kirkesanger Rasmus Knudsen døde i Godsted 
18. januar 1855 efter at have virket ved Godsted 
skole i næsten 50 år. Om Rasmus Knudsen skri-
ver hans efterfølger, lærer Andreas Christian An-
dersen: 
 
"Han bestyrede sit Embede til det sidste, uagtet 
han kun manglede et Par Maaneder i 70 Aar, ik-
kun det sidste halve Aar kunde han siges at væ-
re svagelig. 12 af Sognets 13 Gaardmænd have 
bekostet et støbt Gravkors og sat det ved Knud-
sens Grav; den Mand der undlod at bidrage her-
til var Fæsteren af den saakaldte Aalevadsgaard 
Jørgen Jensen". 
 
Ny lærer i 1855 
Godsted skole får 19.marts 1855 ny lærer. Det 
er Andreas Christian Andersen, født 9. novem-
ber 1818 og dimitteret fra Lyngbye Seminarium 
1838, hvor han bestod med førstekarakter og et 
"Ja" i kirkesang. En bestemmelse i den ny skole-
lov fra 1856 forlangte, at der fremtidigt ved sko-
lerne skulle føres en såkaldt kaldsbog (embeds-
bog). En sådan påbegyndte lærer Andersen i 
1857, og i den kan vi følge med i det meste af, 
hvad der skete omkring skolen i hans tid. Senere 
lærere har været mere eller mindre oplysende. 
Det er er dog deres skyld, vi i dag kan danne os 
et indtryk af i hvert fald rammerne om skolen før 
i tiden. Lærer Andersen er den mest skrivende 
og her gengives hans personlige "Fuldstændige 
Oplysninger": 
 
"Efter min Confirmation opholdt jeg mig 1½ Aar 
paa en Herregaard for, efter min Formynders 
Bestemmelse, at lære Landvæsen. Dog tror jeg 
der hengik omtrent en Maaned efter min Confir-
mation før jeg ankom i nævnte Plads, og til hvad 
Livsstilling dette Tidsrum fuldstændig skal hen-
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alle Kørsler, leverede frit alle Grundsten på Plad-
sen ligesom alle Tækkematerialer, Halm, Vidier 
og Kæppe. Bygningernes Opførelse kostede 
saaledes Sognet, efter Fradrag af de med de 
gamle Bygningers Salg indkomne 217 Rdl, ialt 
2248 Rdl, foruden ovennævnte Naturalpræsta-
tioner. 
 
Foruden de af Sognet opførte 10 Fag Udhus lod 
skolelæreren (A.C. Andersen) for egen Regning 
opføre 1 Fag, der af ham indrettedes til Rulle-
stue og Sulekammer; da der blev lagt Loft og 
Gulv i dette Fag kostede samme ca. 100 Rdl. 
Udhuset kom altså til at bestaa af 11 Fag. Ifølge 
Licitations-conditionerne gipsedes Lofterne i 
Dagligstuen og Sovekammeret. Storstuen blev 
senere den samme Sommer gipset for Sogne-
præsten, Hr. Pastor Dahlerups egen Regning, 
der ligeledes overtog den gamle Kakkelovn i 
Skolestuen, og for egen Regning anskaffede en 
ny. Loftet over Gjæstekammeret ved Siden af 
Sovekammeret lod Skolelæreren for sin regning 
gipse, og bleve saaledes samtlige Værelser i 
den nye Skole gipsede. For at kunne udbetale 
Bygmesteren de foran anførte manglende 2248 
Rdl optoges 11.juni 1858 et Laan af Lollands 
Sparekasse til Beløb 2200 Rdl, der tilbagebeta-
les med 1/20 Del aarlig, og vil Capitalen saale-
des ved en aarlig Afbetaling af 110 Rdl være til-
bagebetalt 11.juni 1876". (Der findes umiddelbart 
intet om rentefoden. Fl.N.) 
 
Det var ikke kun skolebygninger, det drejede sig 
om. Den skrivende lærer Andersen oplyser vide-
re: 
 
"Ved bopælen er to gode Haver, en Køkkenhave 
på den østre Side af Husene, hvori tillige findes 
nogle faa Frugttræer, og paa den vestlige Side 
en god Frugthave. Gaarden findes en god 
Brønd, der altid er rigelig forsynet med Vand, og 
hvortil anskaffedes en Jernpumpe i Efteraaret 
1856. 
 
I Mosen syd for Udhuset og tæt ved Stalddøren 
er et stort Vandsted, hvori saa vel Sommer som 
Vinter er fuldt op med Vand til Kreaturerne. I 
Sommeren 1857 opkørtes af dette Vandsted 600 
Læs Dynd og Leer (det må have været små læs! 
Fl.N.) der anbragtes paa Lodden og et Stk af 
Mosen ved Haven, hvilken Del af Mosen for 
Fremtiden agtes dreven i Forbindelse med det 

regnes, forstaaer jeg ikke, undtagen man ellers 
kunde kalde det, "jeg var hjemme hos min Mo-
der". 
 
Den øvrige Tid, 2 Aar, indtil jeg optoges paa Se-
minariet, var jeg dels paa et Godscontoir, dels i 
Hjemmet for at forberedes til Optagelse paa Se-
minariet; men da jeg ei optegnede hvor lang Tid 
jeg var paa hvert Sted, saa er det mig nu umuligt 
herom at give en fuldstændig Oplysning.Efter Di-
missionseksamen var jeg Informator i 5 Maane-
der. Fra 1ste April til 1ste Nobr.1839 var jeg 
Hjælpelærer ved Hunseby Skole. Fra 1ste 
Nobr.1839 til Marts 1841 var jeg Andenlærer ved 
Østofte Skole. Fra Marts 1841 til Marts 1855 var 
jeg Skolelærer i Sløsse. Fra 19-Marts 1855 til 
Dato, Skolelærer og Kirkesanger i Godsted. 
 
Godsted Skole d: 9de Juli 1858 
Andersen (sign.)" 
 
Ny bygning i 1856 
Ved lærer Andersens tiltræden blev skolen 
"holdt" i den såkaldte Degnegård - matr.nr.l God-
sted by - som lå på sydsiden af vejen, lige over-
for kirken. Degnegården var en lille trelænget 
ejendom med sydvendt gårdsplads. Lærer An-
dersen har skrevet følgende i embedsbogen - 
med sine svært læselige gotiske flueben - om 
bygning af en ny skole m.m.: 
 
"Da samtlige Bygninger, der endnu gik under det 
Navn Degnegaarden ved Knudsens afgang, be-
fandtes i en saa daarlig Forfatning, at en Repa-
ration på ingen Maade kunne betale sig, beslut-
tede Sogneforstanderskabet at sælge de gamle 
Bygninger til Nedbringelse og opføre en ny Sko-
le og Ladehus, hvilket iværksattes i Sommeren 
1856. De gamle Bygninger ved den saakaldte 
Degnegaard indbragte ved Auktion 217 Rigsda-
ler. (En dagløn for en arbejdsmand var på det 
tidspunkt omkring 70 skilling. Salgssummen var 
altså ca. een årsløn, Fl.N's bem.) 
 
De af Sognet i Sommeren 1856 opførte nye Byg-
ninger bestod af et grundmuret Stuehus på 11 
Fag, beqvemt indrettet, samt et Udhus på 10 
Fag. 
 
Ved Licitation overdroges Opførelsen af disse 
Bygninger til Murermester Oppenlænder for den 
Summa 2465 Rdl, imod at Sognet præsterede 
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øvrige Pløjeland ved Haven, og skulle saa 
udgjøre een Lod. 
 
Embedets Jordlod ligger paa tvende Steder, og 
indeholder det største Stk, der ligger lidt fra Sko-
len ca. 6 Tdr. Land, og det andet Stk tæt ved Ha-
ven ca. 3 Tdr. Land, hvoraf omtrent Halvparten 
er Eng. NB af det sidstnævnte Stk. Paa den stør-
re Jordlod blev i Sommeren 1857 den vestligste 
af de 2 nederste Lodder mærglet med 725 Læs 
(!) Det større Jordstk. er nu inddelt i fem Lodder, 
og ved Haven haves den sjette. 3 Lodder drives 
med Korn, 2 ligge med Kløver og den sjette i 
Brak." 
 
Lærer Andersens indtægter i 1855 svarer nøje til 
hans forgængers fra 1852. De "løse degneind-
tægter" svinger meget lidt fra år til år.  
 
Undervisningen 1855 
Hvordan undervisningen er foregået, eller om 
der overhovedet har været nogen i selve bygge-
perioden, ved vi ikke ret meget om, fordi dagbog 
(protokol) først findes fra 1877; men så er den til 
gengæld også komplet lige til skolens nedlæg-
gelse i 1960. Da man dengang heldigvis hverken 
havde løsbladesystem, fotokopiering eller elek-
tronisk databehandling, var man nødt til med pen 
og blæk af afskrive cirkulærer, tjenstlige medde-
lelser, kopi af afsendte indberetninger m.m. i 
denne bog. I dag er det utænkeligt, men det 
gamle system er i sin alt-i-een opbygning fanta-
stisk rationelt. Tag bogen og sæt dig ned, og du 
kan blive siddende, du har det hele samlet. 
 
I kaldsbogen (embedsbogen), som arkivet er i 
besiddelse af, kan man se afskrifter af de årlige 
indberetninger. F.eks. har lærer Andersen i året 
1862 afgivet den indberetning, der er gengivet 
på side 32 med transkription på side 33. 
 
En sådan indberetning fortæller os næsten alt 
om skolens materielle forhold. Der er een ting, 
som lærer Andersen garanteret har glemt. Det 
vigtigste kort: Palæstinakortet. Grunden til, at 
han opgiver rumindholdet af skolestuen, er, at 
1856-loven forlangte 90 kubikfod rum pr. elev. Et 
andet sted bemærker han: Ingen frihed i pløjeti-
den beregnet for børnene, hvad enten disse var 
over eller under 10 år. Alt er medregnet til for-
sømmelse uden lovlig grund med undtagelse af 
sygdom. 

Selvfølgelig har skolen haft den lovbefalede 
samling af salmebøger, bibelhistorier m.m.; men 
selve undervisningen må vi gå ud fra, har været 
udenadslære og "kridt og det levende ord". 
 
Lærer Andersen påbegynder den 1.januar 1877 
det, almindelige mennesker vil kalde en skole-
protokol. Skoleterminologien betegner den en 
dagbog; men lærer Andersen kalder den for at 
gøre forvirringen total - "Flids Journal". Bogen er 
købt i Maribo hos "F.C.E. Olsens Bog-, Papir-, 
Musik- og Galanterihandel samt Bogbinderi" for 
kr. 4,25. Dette beløb svarer til ca. 21 timers ar-
bejdsfortjeneste for en ufaglært arbejder den-
gang. På forbladets inderside begynder han 
(skrevet med hans sædvanlige gotiske flueben) 
med to bestemmelser fra lov af 2.maj 1855. 
 
♦ Par. 3 fastslår, at et barn kan udskrives af 

skolen, når det er fyldt sit 13.år. 
♦ Par. 4 indeholder en bestemmelse om ud-

skrivning af skolen, når barnet er fyldt 15 
år uden hensyn til kundskaber. 

 
Lærer Andersen skriver videre om undervis-
ningstiden:  
♦ Fra 1.marts til sidste oktober fra kl. 8 til 11 

om formiddagen og fra kl. 1 til 4 om efter-
middagen.  

♦ Fra 1.november til sidste februar fra kl. 9 
til 12 om formiddagen og fra kl.1 til 3 om 
eftermiddagen. 

 
På side 2 til 5 i mødeprotokollen har vi det, som 
man i dag kalder indskrivningsprotokollen, nem-
lig en fortegnelse over forældre, børn, fødselsda-
to, vaccinationsdato, hvornår de er konfirmerede 
og har forladt skolen. Da mødeprotokollen påbe-
gyndtes, havde skolen ialt 34 børn. Øverste klas-
se 11 drenge og 8 piger (9 1/2-13 år), nederste 
klasse 5 drenge og l O piger 6 1/2-11 år). 
 
Lærer Andersen fører sin protokol meget for-
nemt, men man bliver lidt sur over, at han i den-
ne fine nye bog godt kan skrive let læseligt og 
med latinske bogstaver (gad vide, om han som 
60-årig har været på skrivekursus?). 
 
Protokollen fortæller også lidt om læreren, idet 
det er nøje indført, hver gang han har måttet luk-
ke skolen, f.eks. for at "rejse" til Maribo. Hans 
egne sygedage føres punktligt, og vi kan læse, 
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efter fik jordstykket ned til skoven "forædlet til 
ager" ved at påføre flere hundrede læs jord. I 
1893 får han drænet den 6 tdr. land store lod, 
der ligger lidt væk fra skolen. For at få dette la-
vet, må han optage et 4% ti-årigt lån (det var 
dengang!) i Maribo Amts Skolefond. 
 
Som sine foresatte har lærer Rasmussen 
(ganske som sine forgængere) haft: 1) sogne-
præsten, der iflg. lov var født formand for skole-
kommissionen, 2) provsten (amtsprovsten), født 
formand for amtsskolerådet (skoledirektionen) 
og 3) og højest på ranglisten selveste Hans Høj-
ærværdighed Biskoppen. 
 
Der var kontrol med lærerens arbejde, især hvor 
meget han fik terpet ind i ungerne af udenadlært 
religionsstof. Det kan måske undre, hvorfor det i 
det store hele var præsteskabet, der havde tilsy-
net. Forklaringen må være, at det havde en or-
ganisation og var det rent bogligt mest kvalifice-
rede. Man må stadig regne med, at det "vigtig-
ste" fag i skolen år 1885 var kristendomsunder-
visningen. Kunne man ikke sin "børnelærdom", 
kunne man jo ikke blive konfirmeret. 
 
Der er adskillige afskrifter af meddelelser i em-
bedsbogen, og her gengives en, som har van-
dret hele vejen ned ad kommandovejen for til 
sidst at blive indført i bogen af lærer Rasmussen 
5 1885: 
 
"Underretning om, at Hs. Højærværdighed Bi-
skoppen agter at visitere i Ø. Ulslev Pastorat d. 
9. Juni. Kl. 8 i Godsted Skole og Kl. 10 i Ø. Uls-
lev Skole og den 10. Juni kl.10 i Øster Ulslev Kir-
ke. 
 
Disposition til Catekisationen, Læreren agter at 
holde, henlægges, i det Værelse, der er bestem-
met til Hs. Højærværdighed i Præstegaarden. I 
Skolerne vil være at fremlægge Liste over Bør-
nene, og hvad der er læst siden sidste Foraars-
examen, Salmemelodierne derunder indbefatte-
de; og de sidst confirmerede Børn anmodes om 
at være til Stede ved Visitatsen i Skolerne. De 
siden sidste Visitats confirmerede bedes særligt 
anmodet om at give Møde ved Overhøringen i 
Kirken. Dette undlader jeg ikke herved tjenstlig 
at meddele Deres Velærværdighed (provsten, 
Fl.N.) til behagelig Efterretning og videre Foran-
staltning." 

at de tiltager i slutningen af 1881. Hele novem-
ber og december måned er skolen lukket, og 
dermed ingen undervisning. Lærer Andersen har 
dog indført eleverne for december. Der var da 
ialt 45 børn, 25 i øverste klasse og 20 i nederste. 
 
Skolelærer og kirkesanger Andreas Christian 
Andersen døde i sit embede 21.december og 
blev begravet 28.december 1881. Han blev kun 
63 år gammel, men nåede dog at være lærer i 
Godsted i 26 år. Jeg tror ikke, lærer Andersen 
(hvor han end befinder sig) vil have noget imod 
følgende lille barske historie: En gårdmand i 
Godsted møder midt i skoletiden en knægt på 
vejen og spørger: "Er skolelæreren syg?" Hvortil 
ungen svarer: "Nej, bæjr - ha' æ´ dø." 
 
Ny lærer i 1882 
Hans Jørgen Rasmussen, der efterfølger lærer 
Andersen i Godsted, oplyser i "flidsbogen", at 
han begynder at undervise "de Godsted-unger" 
mandag den 9.januar 1882. Om lærer Rasmus-
sen skriver senere lærer i Godsted Søren Krogh 
i embedsbogen: 
 
"Lærer Hans Jørgen Rasmussen var født i Ny-
sted den 5te December 1850 og Søn af Møller-
svend Rasmus Hansen og Hustru Ane Larsdat-
ter. Rasmussen var dimitteret fra Lyngby 1870. 
Hovedkarakter "Duelig" (første karakter. Fl.N.) 
Efter at have vikarieret forskellige steder: Slem-
minge, Hillested og i et Par Maaneder undervist 
Børnene hos Herredsfoged, Justitsraad L. Smith 
i Rødby blev han i 70erne kaldet til Andenlærer 
ved Øster Ulslev Skole, hvor han giftede sig. I 
Begyndelsen af Aaret 1882 blev han kaldet til 
Lærer ved Godsted Skole og Kirkesanger ved 
Godsted Kirke. 
 
Rasmussen var en rar og venlig Lærer, som var 
- efter en kort Notits i en stedlig Avis - meget af-
holdt i sit Skoledistrikt, ligesom han ogsaa var en 
meget habil Kirkesanger. Da han 25.Mai 1912 
fungerede ved en Begravelse, ramtes han af et 
apoplektisk Anfald, som for den stærke Mand 
medførte Døden 30.Mai; han efterlod sig Enke 
og Søn. S. Krog (sign)" 
 
Som sin forgænger var lærer Rasmussen ved si-
den af sin undervisning også stærkt optaget af 
sin skolelod. Han fortæller, hvordan han i 1886 
lod "Jeppes Hul" syd for skolen oprense, og året 
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Efter sidste visitats var der ifølge kirkebogen ble-
vet konfirmeret 67 børn i Øster Ulslev-Godsted 
pastorat. Biskoppen, der agtede at visitere i 
1885, var "helten fra 1864" D.G. Monrad. 
 
Man kan forestille sig, at såvel præst som lærere 
har været ved at lade vandet gå i bukserne. Det 
var jo i realiteten dem, der skulle til eksamen. 
Præst og lærer skulle have fat i de tidligere kon-
firmerede, der for langt de flestes vedkommende 
havde glemt den indterpede katekismus. Kirke-
sangeren (læreren) havde også ansvaret for, at 
kirken var i orden, messeklæderne var rene og 
hele, kirkebogen var ført "up to date", og kirke-
sølvet var pudset og perfekt (ingen buler). 
 
I præstegården skulle forberedes en komfortabel 
indkvartering af Hs. Højærværdighed. Der skulle 
sørges for "mad og drikke rigeligen". Det var ikke 
kun biskoppen, der skulle beværtes, men såvel 
lærere som andre af sognets honoratiores. 
Sidstnævnte har garanteret stået på tæerne af 
hinanden for at komme til bords med biskoppen. 
Lærerne har sikkert i god tid suspenderet under-
visningen - den normale - og holdt "katekismus 
og salmesang" samt koncentreret sig om de om-
råder i almene fag, som man (selvfølgelig) vid-
ste, var biskoppens kæpheste. 
 
Hvor må lærer Rasmussen have åndet lettet op, 
når hs. højovervægtighed under fjedrenes kna-
gen steg til vogns for at lade sig transportere til 
middag i præstegården. Rasmussen kunne nu 
nyde sin middag, men hvor megen nydelse det 
har været for de to lærere i Ø. Ulslev - der havde 
skærsildens klart brændende luer foran sig - kan 
man kun gisne om. Monrad var just ikke kendt 
for at være specielt overbærende. 
 
Efter denne visitats har skolen haft fri den føl-
gende dag. Der kan gættes på, at det mest var 
læreren, der trængte til en fridag. 
 
Efter ovennævnte visitats har Rasmussen ikke 
indført noget om de følgende. Hans føring af em-
bedsbogen er meget beskeden. Et par skrivelser 
fra præsten, hvor denne anmoder om indførsel, 
klarer Rasmussen ved simpelthen af klistre dem 
ind. Regnskabet for offer og accidensindtægter 
er for hans første 12 år kun opført med et årligt 
"ialt-beløb". Da han så kommer under vejr med 
forberedelserne til en lov om, at offer i (fremtiden 

skal bortfalde og erstattes med et fast årligt be-
løb under hensyntagen til den hidtidige indtægt, 
begynder han at føre det mest udførlige, specifi-
cerede regnskab over såvel offer som acciden-
ser. 
 
At loven senere bliver gennemført, kan man se 
af en kopi af en officiel skrivelse fra sognepræ-
sten, der på det tidspunkt hedder J.L. Schou-
gaard. Denne præst var for øvrigt også formand 
for sognerådet. Og da præsten samtidig var født 
formand for skolekommissionen, udøvede han 
på det skolemæssige område en form for ene-
vælde i pastoratet. 
 
Lærer Rasmussen kommer efter den ny lov til at 
oppebære 80 kr. om året i stedet for de tre gan-
ge højtidsoffer. Han fortsætter dog sit specifice-
rede regnskab for accidenserne. 
 
Noget meget væsentligt ved lærer Rasmussen 
er, at han er den første lærer, der skriftligt har la-
vet en skole- og undervisningsplan, der indføres 
i embedsbogen. Det sker i år 1900. Planen om-
fatter undervisningsdage, undervisningsmål for 
hvert enkelt fag, ugentlig fagtimetal samt eksa-
menstids-punkt,! 1911 lyder planen i sin helhed 
således: 
 
Undervisningsplan 
"Forslag til Undervisningsplan for Godsted Sko-
le. Undervisningen er fælles for Drenge og Piger. 
Skolen har to Klasser, som hver undervises i 
mindst 738 Timer om Aaret fordelte paa 41 
Uger, hvorunder Gymnastikken ikke er medreg-
net. Hver Klasse søger Skolen 3 hele Dage om 
Ugen, ældste Klasse Mandag, Onsdag og Fre-
dag, yngste Klasse Tirsdag, Torsdag og Lørdag. 
Skoletiden er for begge Klasser i Maanederne 
November, December, Januar og Februar fra 8½  
til 11½ Formiddag og fra 12½ til 3½ Eftermiddag, 
i de øvrige Maaneder fra 8 til 11 Formiddag og 
fra l til 4 Eftermiddag. I Sommermaanederne 
skal der desuden, naar Vejret tillader det, under-
vises ½ Time daglig i Gymnastik. 
 
Eksamen afholdes aarlig i April Maaned og om 
Efteraaret tillige en særlig Prøve over de Børn, 
der ønskes udskrevne til dette Tidspunkt. 
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keaaret og Palæstinas Geografi. Den kristelige 
Lære i Sammenhæng efter Balslevs Forklaring. 
Ét af de 3 første  Evangelier læses og 12 Sal-
mer læres. 
 DANSK: Læsning af Stykker som staar i rette 
Forhold til Elevernes Alder uden Fejl og med rig-
tigt Tonefald samt med Forstaaelse af det læste. 
Der lægges Vægt paa mundtlig Genfortælling og 
Samtale over det læste. Gengivelse af en For-
tælling uden større Fejl i Sætningsbygning, tegn-
sætning og Bogstavering. Kendskab til Ordklas-
serne og Hovedtrækkene af Form- og Sætnings 
læren. Kendskab til nogle af vore betydeligste 
forfattere og Digtere. Øvelse i at læse Haand-
skrift. Digte læres. 
 REGNING: De 4 Regningsarter i Brøk. Regu-
ladetri, Rentesregning og Decimalbrøk. 
 SKRIVNING: Tydelig og ordentlig Skrift. 
 HISTORIE: Fædrelandshistorien i Sammen-
hæng efter en mindre Lærebog. Nogle Grund-
træk af Verdenshistorien. 
 GEOGRAFI: Hele Geografien efter en mindre 
Lærebog. 
 SANG: Efter Regulativet. 
 
Planen blev godkendt af skolekommissionen 
med enkelte bemærkninger (pastor Schougaard) 
og sognerådet (pastor Schougaard). Skoledirek-
tionen approberer den også, dog med bemærk-
ning om, at hver klasse skal have mindst 2 ti-
mers gymnastik ugentlig om sommeren (den gik 
ikke, Rasmussen -provst Faartoft havde øjnene 
åbne!) 
 
Det er morsomt at se, at de to fag, der i den dan-
ske folkeskole først fik rejseinspektører, er de to 
mindste - sang og gymnastik. Der kan opstå den 
dog ikke sandsynlige mistanke, at der fra både 
lærere og præster på disse områder har været 
en berettiget slendrian. Ungerne lærte jo at syn-
ge salmer, og de fik i hvert fald på landet rørt sig 
rigeligt. 
 
Embedet i Godsted 
Selve embedet som enelærer, kirkebylærer og 
kirkesanger i Godsted var et af de bedst aflagte i 
hele Lolland-Falster Stift. Af stiftets 104 skoler 
med tilhørende jordlod var der kun to, som var 
større, nemlig Bursø og Arninge. Ganske vist fik 
læreren trukket en fast sum (afkortning) i kon-
tantlønnen, alt efter jordloddens størrelse. Men 
da hans overskud på jorden plus alle diverse-

Undervisningsfagene og disses ugentlige 
Timetal. 
 
 Ældste Klasse Yngste 
1. Religion ............................... 3 3 
2. Dansk.................................. 7 7 
3. Regning............................... 3 3 
4. Skrivning ...........................3/2 2½ 
5. Historie..............................2/2 ½ 
6. Anskuelsesundervisning .....½ ½ 
7. Geografi ..............................½ ½ 
8. Naturkundskab....................½ 0 
9. Sang.................................... 1 1 
 18 18 
 
Ferieplan: 
Søndagene ................................................ 52 
Juleferien ..................................................... 9 
Fastelavns-Mandag...................................... 1 
Paaskeferien ................................................ 5 
Almindelig Bededag ..................................... 1 
Christi Himmelfartsdag................................. 1 
Pinseferien ................................................... 5 
Kongens Fødselsdag ................................... 1 
Grundlovsdagen........................................... 1 
Roeferien ................................................... 12 
Høstferien .................................................. 24 
Valdemarsdagen (15. Juni) .......................... 1 
Til Lærerens Disp......................................... 7 
I alt ..................................................119 Dage 
 
Skolens Maal. 
Yngste Klasse. 
 RELIGION: Et Udvalg af Fortællinger fra Bi-
belhistorien. De ti Bud, Trosartiklerne og Fader-
vor. 6 lette Salmer læres. 
 DANSK: Læsning af lette Stykker uden bety-
delige Feil med Forstaaelse af det læste. Fejlfri 
Afskrivning efter Bog: let Diktat: Navneord, Til-
lægsord og Udsagnsord kendes. Nogle lette 
Smaavers læres. 
 REGNING: De 4 Regningsarter med hele Tal 
saavel ubenævnte som de  almindeligste 
benævnte. 
 HISTORIE: Enkelte Sagn. Udvalgte Fortællin-
ger af Danmarks Historie. 
 GEOGRAFI: En kort Oversigt over Danmark.  
 SANG: Efter Regulativet. 
 
Ældste Klasse: 
 RELIGION: Bibelhistorien i Sammenhæng 
samt en kort Oversigt over Kirkens Historie, Kir-
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indkomster og naturalieydelser var skattefri, kun-
ne det faktisk være en ret god forretning. Det må 
heller ikke glemmes, at på. de gamle præste-
gårdsseminarier var faget jordbrug og havedyrk-
ning obligatorisk. Det ses også af det foregåen-
de, hvor meget lærerne har gjort ud af jordfor-
bedringer. Det eneste, der findes om dyrehold, 
er fra omkring 1860, hvor lærer Andersen oply-
ser, at han har 4 malkekøer, 14 får og lam samt 
en enkelt gris. 
 
Et tydeligt bevis på, at embedet i Godsted har 
været fedt, er at ingen lærer - når han først var 
ansat - søgte andre steder hen. Eksempelvis 
kan nævnes, at naboskolen i Sløsse i den 120-
årige periode, som fortællingen her omhandler, 
havde 11 lærere mod Godsted Skoles kun 4. 
 
Som tidligere nævnt har lærer Rasmussen ikke 
været den flittigste skribent i embedsbogen. Om 
han har haft et andet sted at føre bispe- og prov-
stevisitatser, vides ikke. Han kan jo også have 
haft den rationelle tankegang, at det fører præ-
sten jo alligevel, og vil man vide noget, så er det 
jo i menighedsrådets arkiv. Hans efterfølger i 
embedet bemærker dog skriftlig "forsømmelsen", 
og derefter bliver bogen igen ført punktligt. 
 
Hans Jørgen Rasmussen nåede at være lærer i 
Godsted i 30 år, før han som tidligere nævnt dø-
de 30.maj 1912. 
 
Ny lærer i 1912 
Lærer Rasmussens efterfølger blev Søren Krog. 
Han var født i Godsted 5.maj 1864 og døbt i 
Godsted kirke 23.oktober samme år. Hans foræl-
dre var parcellist Mads Pedersen og hustru Ane 
Olsen fra. Godsted. Hans døbenavn er Søren 
Madsen; men han er konfirmeret som Søren 
Madsen Krogh. Hans far har på dette tidspunkt 
også fået "en Krogh" på navnet. Siden er Mad-
sen droppet, og han kalder sig derefter Søren 
Krog, men nu uden h. Ved hans konfirmation i 
Godsted kirke den 6.oktober 1878 får han iflg. 
kirkebogen følgende "dom": Kundskab mg - Op-
førsel sædelig. 
 
Oplysningerne er en tydning af lærer Andersens 
"flueben" i både embedsbog og kirkebog 
(Kontraministerialbog 2 for Godsted Sogn - hvis 
det skal være helt korrekt). Det allerførste navn, 
som er indført i den af lærer Andersen startede 

flidsbog i 1877, er Søren Krog. I embedsbogen 
kan man se, at Sørens far har måttet betale læ-
rer - nej i denne situation kirkesanger - Andersen 
1 rigsdaler og 4 mark for at få Søren døbt, og se-
nere yderligere 4 kroner for at få ham konfirme-
ret. (Danmark gik over til kroner/øre i 1875). Fre-
dag eftermiddag den 4.oktober 1878 går Søren 
Krog ud af Godsted skole. Gad vide, om han den 
dag drømte om, at han 34 år senere skulle gå 
ind ad samme dør som lærer. 
 
Fra tiden mellem konfirmationen og til han får sin 
lærereksamen fra Blågård seminarium i 1886, 
har vi intet, og det rager jo for så vidt heller ikke 
skolen. Vi ved, at Søren Krog i 1901 var enelæ-
rer ved Udstolpe skole, og at det er derfra, han 
kommer til Godsted i 1912. 
 
Lærer Krog begyndte at undervise i Godsted 
skole tirsdag den 18. juni 1912. Der havde da in-
gen undervisning været siden 24.maj. Ved hans 
tiltræden var der 22 børn i yngste, 21 i ældste 
klasse, i alt 43 børn i skolen. Ved sin tiltræden 
laver lærer Krog en materielliste i embedsbogen, 
som han fører ajour lige til 1926. Også om hans 
første eksamen i Godsted skole har lærer Krog 
givet nøjagtig meddelelse i embedsbogen. 
 
Da Krog blev lærer i Godsted, hed biskoppen 
over Lolland-Falster  Stift C.F.J.Wegener. Han 
visiterede skole og kirke regelmæssigt og med 
punktlighed; det tog ham nøjagtig 4½ år at kom-
me samtlige stiftets 68 pastorater igennem, hvor-
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efter han startede forfra. Biskoppen var altid vel 
forberedt og gav personligt hvert barn karakter i 
hovedfagene, og det var ikke kun kristendoms-
kundskab, han lagde vægt på. 
 
Lærer Krog indfører i embedsbogen i 1916 en 
meddelelse fra pastor Schougaard om en kom-
mende visitats, og hvilke foranstaltninger der i 
den anledning skulle foretages: 
 
"I henhold til. Skrivelse af i Gaar fra Biskoppen 
meddeles herved, at han agter at visitere i God-
sted Skole Lørdagen den 11te Marts d.Aar. I den 
Anledning bemærkes følgende: 
I Ældste Klasse møder Kl.9 - yngste Kl.12. 
II Der indsendes direkte til Bispegaarden in-
den Visitatsen Fortegnelse over det med Børne-
ne i indeværende Halvaar i de forskellige Fag 
gennemgaaede Pensum. 
III Et eksemplar af de ved Undervisningen i 
de forskellige Fag benyttede Lærebøger bedes 
ved Visitatsen fremlagt paa Kathederet tillige-
med en 
IV Fortegnelse over Børnenes Navne i den 
Orden, hvori de findes anbragte i de respektive 
Klasser. 
V Ministerialbøgerne konfereres Fredag Af-
ten. 
VI Tillysningsbogen og Kommunionsbogen 
medbringes. 
VII Søndagen den 12. Marts Visitats i Ø. Uls-
lev Kirke Kl. 10. 
VIII Det forventes, at den konfirmerede Ung-
dom - de sidste 4 Aargange og hvem af tidligere 
Aargange, der maatte ønske at komme til Stede 
- giver Møde. 
IX Ved Visitatsen i Skolen ønsker Biskoppen 
at bese Kirken. 
X Vasa sacra (kirkesølvet, Fl.N.) og Messe-
klæderne ønskes til Stede paa Alteret. 
 
Ø. Ulslev Præstegaard, 29 Februar 1916 J.L. 
Schougaard." 
 
Det er helt sikkert, at både præst og lærere selv 
så sent som i 1916 har været på tæerne. Der har 
nemlig kun været 11 dage til at få hele "forestil-
lingen" til at klappe. Det største ansvar var 
egentlig pålagt sognepræsten, der jo som tidlige-
re nævnt var født formand for skolekommissio-
nen. Denne bestemmelse blev først afskaffet så 
sent som i 1933. 

Hvis præsten skulle følge reglementet nøjagtigt, 
var det hans pligt at besøge skolen hver 14.dag 
for at kontrollere undervisningen. Det var såle-
des ham, der i sidste lokale instans havde an-
svaret for indlæringen.  
 
Ny skole i 1920 og 1925 
Da lærer Krog tiltrådte, havde Godsted skole et 
bekvemt antal elever, lå et fredeligt sted og gav 
et rimeligt afkast. Læreren har kunnet se frem til 
en rolig "skolemestertid". Børnetallet kunne imid-
lertid forudsiges at ville stige, og sognerådet be-
sluttede derfor i 1916 at bygge en ny skole på en 
grund ca. 1.000 alen øst for den gamle skole. 
Grunden blev eksproprieret af gårdmand H.G. 
Clausens mark, men ekspropriationssagen trak 
længe ud og måtte igennem ikke mindre end to 
landvæsenskommissioner og to overlandvæ-
senskommissioner. Opførelsen af den nye skole 
kunne derfor først påbegyndes i foråret 1920, og 
da var børnetallet steget til 52 elever, fordelt 
med 29 i yngste og 23 i ældste klasse. Indflytnin-
gen i den nye skole fandt sted allerede i sidste 
uge af oktober samme år. Selve indvielsen fandt 
sted den 29.oktober og foretoges af provst, dr. 
teol. P. Johs. Villtoft fra Hunseby. 
 
Det varede imidlertid ikke længe, før skolen var 
for lille, I 1923 blev der fra Ulriksdal udstykket 15 
statshusmandsbrug. Disse hørte under Godsted 
skoledistrikt, der således blev forøget med 15 fa-
milier. Der kom antallet af skolesøgende børn i 
1924 op på 71. Sognerådet vedtog så. at opføre 
en forskole ved Godsted skole. Opførelsen af 
denne forskole påbegyndtes i oktober måned 
1924 og blev endelig afsluttet i juli 1925. I juni 
måned samme år konstitueredes forskolelærer-
inde, frk. Alma M. Hansen fra Sjælland i embe-
det fra 1. juli. 
 
Et par dage ind i juli inddelte skolekommissionen 
sammen med lærer Krog børnene i fire klasser. 
Det var også på høje tid; børnetallet var i ældste 
klasse da. oppe på 42. 
 
Forskolen opførtes på gymnastikpladsen, der 
derved blev for lille. Sognerådet og læreren traf 
så den overenskomst, at læreren mod et be-
stemt vederlag afgav så megen jord af køkken-
haven, at gymnastikpladsen fik den foreskrevne 
størrelse på 1.500 kvadratalen (ca.600 kv. m). 1 
juli måned 1925 starter Godsted skole som en 
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Det kan jo være, at der senere vil komme en an-
den "tosse", der vil løse billet til det tog, der for-
længst er kørt - nemlig historiens - og fortsætte 
fortællingen. 

moderne fireklasset landsbyskole med førstelæ-
rer og forskolelærerinde og nu med et børnetal 
på 74. 
 
Epilog 
Nu lukker vi bøger og protokoller, lægger dem 
sammen med alle de løse ark, notater m.v. på 
rette plads og under korrekt registreringsnummer 
i arkivet. Materiale lige op til skolens nedlæggel-
se i 1960 er registreret; men det er faktisk mo-
derne, tør statistik, som ikke rigtig "fortæller". Vi 
er også. så tæt på i dag, at morsomme og enkel-
te sjove episoder og oplysninger måske kunne 
virke stødende på enkelte nulevende personer, 
og det er der ingen, hverken mening i eller grund 
til. Arkivet har også sine klausuler m.h.t. tavs-
hedspligt (heldigvis), som lovmæssigt skal over-
holdes. 
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Fortegnelse over anvendt kildemateriale. 
♦ Lolland-Falsters historiske Samfund, år-

bog 1960, side 344-393. 
♦ Lehman: Haandbog i Lovgivningen i Den 

danske Folkeskole 1930 
♦ Ottesen: Vor Folkeskoles Oprindelse og 

Udvikling 1894  
♦ A. Petersen: Sjællands Stifts Degnehisto-

rie 1899  
♦ Holm og Sauter: Skolelovene 1882  
♦ Høgsbro m.fl.: Lolland-Falsters Stift i 150 

År 1955  

♦ Danmarks Lærerforen.: Den danske Fol-
keskole gennem 100 Aar 1914 

♦ Danmarks Lærerforen.: Folkeskolen i 
Danmark 1.og 2.Hæfte 1902 

♦ Danmarks Lærerforen.: Af Landsbysko-
lens Saga 1964 

♦ Krumsøarkivet: Diverse arkivalier vedr. 
Godsted skole. 

♦ Kopi af kirkebøger. 
 
 
Alt anvendt kildemateriale er dels arkivets arki-
valier og dels arkivets håndbibliotek. 
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Årsberetning  
for 1993 
Lars Topsøe-Jensen og Hans 
Andersen 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt mandag den 17. 
maj. Alle tidligere årsmøder har været afholdt i 
den nu nedlagte Krumsøskole, hvor arkivet fort-
sat har til huse, men da det til årsmøde hidtil an-
vendte lokale nu er indrettet til andet formål, 
måtte mødet henlægges til Øster Ulslev forsam-
lingshus, der i øvrigt viste sig at være ganske 
velegnet til formålet. 
 
Jørgen Skafte fra Frejlev fortalte levende og en-
gageret i et foredrag betitlet "Af Stubbekøbing-
Nykøbing-Nysted banens saga" om banens an-
læggelse og om livet på banen og de små lokal-
stationer. Frejlevarkivet havde udlånt en fyldig 
udstilling af fotos fra banen. Bagefter viste arkiv-
lederen lysbilleder fra Øster Ulslev før og nu.  
 
Årsmødet var besøgt af ca. 60 mennesker. 
 
Tirsdag den 7.september gennemførte arkivet i 
samarbejde med Borgerforeningen for Vester 
Ulslev Sogn en byvandring i Sløsse. Byvandrin-
gen samlede 62 deltagere, der bagefter hyggede 
sig i Vester Ulslev forsamlingshus med kaffe og 
lysbilleder - gamle og nye - fra det netop gen-
nemvandrede område i Sløsse. 
 

Der har i årets løb jævnlig været henvendelser til 
arkivet, skriftlige såvel som personlige, de fleste 
vedrørende slægtsforskning. Det er en vigtig 
side af arkivets arbejde, som man gerne hjælper 
med. 
 
Der er i året 1993 modtaget 57 indleveringer, 
store og små. 
 
Som oplyst i årsberetningen for 1992 var vi ved 
dette års udgang temmelig langt bagud med re-
gistreringen af de indkomne arkivalier. Samtidig 
fik arkivet dog stillet en langtidsledig til rådighed, 
og i løbet af hans funktionstid nåede registre-
ringsarbejdet praktisk talt at komme ajour med 
indleveringerne. Samtidig nåede den langtidsle-
dige et stykke forskningsarbejde, der bl.a. ud-
møntede sig i den artikel om Godsted skole, der 
bringes i dette årsskrift på side 17. 
 
Arkivets lokaleforhold på det, der nu kaldes 
"Krumsø Aktivitetscenter", er fuldt tilfredsstillen-
de for tiden. Det må dog forudses, at den dag 
det bliver økonomisk overkommeligt at anskaffe 
og etablere et EDB-anlæg til registrering og 
tekstbehandling, vil der opslå et pladsbehov, 
som ikke kan tilfredsstilles med de nuværende 
lokaleforhold. 
 
Foruden med lokaler, varme og lys støttes arki-
vet også økonomisk af Nysted kommune. Desu-
den modtager arkivet støtte fra Lollandsfonden 
og enkelte andre. 
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Oluf Søderq-
ren fortæller 
om sit liv  
til Nanna Thygesen. 
 

Interviewet er optaget i oktober 1994 
på Oluf Sødergrens nuværende bo-
pæl, Charlottenlundvej 2, i Skottemar-
ke. Nedenfor bringes et uddrag af in-
terviewet. 

 
Min mor var polak. 
 Oluf: Jeg er født den 2.april 1917 i 
Beldringe ved Præstø. Jeg var nummer tre. 
Nummer to døde. Min mor måtte have os 
små mennesker med i stalden, når hun mal-
kede. 
 Nanna: Ja, hvad lavede din mor? 
 Oluf: Hun malkede, lugede roer og la-
vede alting. Der var altid arbejde til hende. 
Det var mest det arbejde, andre ikke ville ha-
ve: sprede møg og sådan noget. Dengang 
kørte de møget ud på marken og hakkede 
det af i små bunker, og så kunne polakkerne 
gå ud og strø det. 
 Nanna: Og din mor var polak? Hvor 
kom hun fra? 
 Oluf: Fra Krakow. Lidt uden for Kra-
kow. Og hun havde en søster med herop det 
første par år, men så blev min mor gravid, og 
siden har hun aldrig været i Polen. Hun skrev 
sammen med søsteren indtil anden verdens-
krig. Og før anden verdenskrig døde deres 
mor. Men der havde jo aldrig været råd til at 
rejse til Polen. 
 Nanna: Har I nogen kontakt med fami-
lien? 
 Oluf: Nej, overhovedet ikke. Jeg ved, 
jeg havde to morbrødre dernede. Den sø-
ster, min mor havde, døde, da hun var gan-
ske ung. Jeg har set 
billeder af de to morbrødre, men billederne 
er nu forsvundet. Det er jeg lidt ked af. 
 
 



308 

 

Min far var svensker. 
 Oluf: Far var fra Ystad i Sverige. Han 
rejste fra Sverige under den første verdens-
krig, fordi han ikke ville være soldat. De skul-
le ligge inde i fire år. Det ville han ikke. 
 Nanna: Havde han noget familie tilba-
ge i Sverige? 
 Oluf: Masser. Og jeg tænker tit på, 
min barndom blev lidt ligesom ham Pelle 
Erobrerens. De kom til at arbejde på store 
gårde, hvor man måtte finde sig i alt muligt. 
De flyttede omkring efter arbejdet og boede i 
de huse, der hørte til gårdene. 
 
En tidlig erindring. 
 Oluf: Jeg har en enkelt erindring, fra 
jeg var tre år. Der var jo ingen til at passe på 
os. Engang røg jeg ned i en ajlekumme. De 
kørte ajle ud fra gården. Men fruen på går-
den så, jeg røg ned, og hun fik stoppet kar-
len, der kørte ajle, og de fik fat i en rive og 
hev mig op fra ajlen. Jeg vågnede ved, at de 
rullede mig i et tæppe, til ajlen kom ud af 
mig. Det er noget af det første, jeg kan hu-
ske. Så flyttede de derfra ned til en anden 
gård, der hed "Overdrevsgården". Det må 
have været i 1921/22. 
 
Flere søskende kommer til. 
 Oluf: Så fik jeg en lillesøster til - ja, der 
kom to piger efter mig. 
 Nanna: Fem søskende, ikke? 
 Oluf: Ja, men vi har været syv. Da jeg 
var otte år, fik de tvillinger, og jeg og min sø-
ster, som var halvandet år yngre, vi skulle 
passe de yngste, mens mor gik over at mal-
ke klokken fire om eftermiddagen. Sådan var 
det. 
 Nanna: I skulle altså passe de tre 
små. 
 Oluf: Ja, vi vuggede dem lidt. Den ene 
lå i en kurv med hjul, kan jeg huske. Den an-
den var med gænger. Og de fik så nogle tu-
re, når de skreg. Men drengen blev vel ikke 
uden et halvt års tid. Han døde hen på som-
meren. Han blev et halvt år. 
 
Hvad vi fordrev tiden med. 
 Nanna: Hvad fik I tiden til at gå med? 
 Oluf: Legetøj havde vi jo ikke, men vi 
havde da grankogler og sådan noget. Så sat-
te man tændstikker i og legede, at det var 

ens dyr. Vi var overladt til os selv, men det 
gik såmænd meget godt. Der var min søster, 
der var halvandet år yngre end mig, og så 
blev der født en lille en til. Og så min bror. 
Han var tre år ældre. Vi skulle selvfølgelig 
passe hinanden. Jeg kan huske, vi engang 
rendte og legede med nogle penge i mun-
den. Dem var der ellers ikke mange af. Men 
jeg fik en femøre i halsen. Den stod på høj-
kant i halsen, og man skulle kaste op og alt 
det dér. Der var vel en halv kilometer ned til 
gården. Min mor stod oppe på tærskeværket 
og skar bånd og lagde negene hen til ham, 
der "lagde i", som man sagde. Men der var 
da ikke tale om, at hun kunne få fri og køre 
med til lægen. Nej, der blev sat en gammel 
hest for en vogn, og så gik det - fire kilometer 
til Præstø. Det var fruen på gården, der kørte 
mig ind til doktoren. Og han fiskede femøren 
op. Der var lidt blod på den. Men det fik jeg 
da tørret af og gik ned til apoteket, hvor fruen 
holdt med vognen. Og fruen sagde: "Nu kan 
du rende ind på apoteket og få bolcher for 
femøren". Og derinde fortalte jeg, hvordan 
det hele var gået, til - jeg har vel været om-
kring fem år. De gav mig en stor pose bol-
cher. Jeg kan se posen for mig endnu. Det 
var Svaneapoteket, og der var tre svaner på 
posen. 
 
Nyt arbejdssted for forældrene. 
 Oluf: Den gård, vi så kom hen på, blev 
drevet af fem søskende, en broder og fire 
søstre. Broderen drev gården, og pigerne 
havde hver sit arbejde: en var køkkenpige, 
en var kokkepige, en var stuepige, og en sad 
og syede og reparerede tøj. Så mange eksi-
sterede der dér. De var forfærdelig indremis-
sionske. 
 Nanna: Hvordan var det så at bo der? 
 Oluf: Ja, far var jo fagforeningsmand. 
Men det gik nu meget godt i nogle år. Men 
så, da de dårlige tider kom, og det raslede 
nedad, så sagde proprietæren: "Nu giver jeg 
ikke mere end tre kroner om dagen" 
 Nanna: Hvad var lønnen ellers? 
 Oluf: Far havde fået fire kroner om da-
gen, og mor fik i alle de 17 år hun malkede 
dér, to kroner om dagen. Det var for at malke 
18 køer to gange om dagen. Men bare de 
havde arbejde, så var de såmænd tilfredse. 
Men det var nogle elendige huse, de boede i. 
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Der var kun et sted, der kunne fyres. Det var 
i en kakkelovn. Så der var kun varme i ét 
rum. I soveværelset sov vi alle sammen, de 
to drenge i én seng, de to piger i én, og de 
bitte små lå vel ved siden af far og mor. Vi 
havde det egentlig meget godt, synes jeg. 
 
Faderen arbejdsløs i 1928. 
 Oluf: Men da far blev arbejdsløs, kneb 
det. 
 Nanna: Hvorfor blev han det? 
 Oluf: Jo, for han ville ikke gå for tre 
kroner om dagen. Han stod jo i fagforenin-
gen. Men dengang var de ikke så solidari-
ske, som de er i dag. Der var såmænd man-
ge, der ville have jobbet i stedet for ham. 
Men så slog de lidt sten og sådan noget. 
Småting. 
 Nanna: Og din mor? Beholdt hun sit 
arbejde? 
 Oluf: Ja, og huset hørte jo til gården. 
Og det var ikke så nemt at få malkekoner. I 
1928 var jeg blevet 11 år. Så rendte man da 
og gjorde lidt gavn rundt omkring. Jeg har 
faktisk aldrig manglet arbejde. Så var man 
lidt hos slagteren og stod og trak kødmaski-
ne og så lidt hos bageren og holde ved he-
stene. Jeg har såmænd aldrig lidt nogen 
nød. 
 
Skole og arbejde. 
 Nanna: Du begyndte tidligt at arbejde? 
 Oluf: Ja, jeg brød mig ikke om at gå i 
skole. Min søster derimod, som var halvan-
det år yngre end mig, hun vrælede, hvis hun 
ikke kunne få lov at komme i skole. Men jeg 
ville hellere blive hjemme og luge roer end 
gå i skole. Det har aldrig interesseret mig så 
meget. Men min søster havde også let ved 
det. 
 
Problemer med sproget. 
 Oluf: Vi drenge havde ikke så let i sko-
len, især sproget ... de snakkede jo ikke rig-
tig dansk nogen af dem, men noget gebrok-
kent. Ja, far var jo svensk, men han snakke-
de helt godt dansk. Men min mor lærte al-
drig ... Hun kunne ikke skrive dansk. Lærte 
for øvrigt heller aldrig at cykle. De gik altid. 
 Nanna: I snakkede ikke polsk med je-
res mor? 
 Oluf: Nej ... jeg ville godt lære det, 

men desværre nåede jeg det aldrig. Det var 
forresten ikke sådan at være polsk, eller af 
polske forældre. De råbte "polakker" efter os. 
 Nanna: Hvem råbte det? 
 Oluf: Det gjorde de andre børn. Det 
blev til "polak-unger" og den slags. 
Nanna: Også i skolen? 
Oluf: Ja, men jeg har ikke lidt noget. Jeg 
kunne godt klare mig. 
 
Mere om skole og arbejde. 
 Nanna: Gik I i skole hver dag? 
 Oluf: Nej, kun hver anden dag. Og jeg 
gik kun, når der ikke var noget at lave nogen 
steder. Men det var der jo tit, især om som-
meren, så jeg gik ikke ret meget i skole. Jeg 
kan huske skolelæreren. Og han var nok 
dygtig til at regne og alt det dér, men jeg 
kunne ikke rigtig følge med, så han sagde tit 
til mig: "Du ender på fattiggården, men din 
søster ..." Og hun kunne også både regne og 
skrive. Men vi har da klaret os til nu! I det 
hus, hvor vi boede på Jungshoved, var der 
som sagt kun én kakkelovn, og al maden 
blev lavet inde i den kakkelovn. Jeg fatter ik-
ke, mor kunne hitte ud af det. Og brændet 
var ikke altid lige tørt. 
 
Vask og renlighed. 
 Oluf: Vi blev selvfølgelig kun vasket én 
gang på hele vinteren. 
 Nanna: Var det til jul? 
 Oluf: Ja, det var til jul. Så blev der sat 
en balje ind ved kakkelovnen, og så fik vi en 
omgang. Undertøj fandtes ikke. 
 Nanna: Hvad havde man da på af tøj? 
 Oluf: Vi fik hvert forår, når der var ek-
samen, et sæt tøj med korte bukser og 
strømper, lange strømper med en elastik om-
kring. Nogle drenge havde et livstykke med 
stropper til at holde strømperne oppe. Jeg 
har aldrig haft en undertrøje eller et par un-
derbukser, før jeg blev voksen. 
 
Seksualundervisning m.m. i borgestuen. 
 Oluf: Vi fik ingen seksualundervisning. 
Det spilder de en masse tid på i skolen i dag. 
 Nanna: I fandt selv ud af det? 
 Oluf: Ja, det foregik ovre i borgestuen. 
Dér sad man og lyttede. 
 Nanna: Den dér borgestue - hvad var 
det for noget? 
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 Oluf: Det var dér, hvor arbejderne på 
en gård samledes - en stue med bænk og 
bord og et ølkrus på midten, som vi drak af 
alle sammen. Det var et himmerige, når man 
kom derover og fik lov at drikke af øllet, for vi 
havde aldrig smagt øl derhjemme. Far var i 
øvrigt meget glad for at spille kort ... så karle-
ne ovre fra gården kom tit over til os og sad 
og spillede kort og røg langpibe. Det var mit 
arbejde som dreng at stoppe piber, og når 
der så var fire mand, der sad og røg pibe, 
var det et helt arbejde. Til sidst fik jeg da og-
så stoppet piberne så hårdt, at de blev trætte 
af at have mig til det. Ved sådan en lejlighed 
kom vandøsen ude fra vandspanden ind på 
bordet. Den drak de af alle sammen. 
 Nanna: Men i borgestuen, det var dér, 
man fik seksualundervisning? 
 Oluf: Ja, der fik man alt at vide, ikke? 
Og når man var sådan 8-10 eller 10-12 år, så 
lyttede man jo. Jeg kunne godt lide livet på 
sådan en gård. Jeg husker en røgter på går-
den, der var meget beskidt. Han var ikke til 
at have med, når de andre - seks mand om-
kring det store bord - sad og spiste. Han 
måtte sidde i en krog for sig selv. Han lugte-
de heller ikke godt. Han drak ugelønnen op 
næsten hver uge. Dengang handlede de i 
brugsen, der holdt åbent til klokken ni lørdag 
aften, og når de så gik hjem, var de skideful-
de. Men det slog mig en dag, at han sagde: 
"Min søn Ejner skal giftes med en gård-
mandsdatter nede på Lolland". Jeg undrede 
mig. Der var så stor standsforskel dengang, 
at den slags var utænkeligt. Kom man fra et 
arbejderhjem, så var der en kold skulder. Så-
dan var det dengang. 
 Nanna: Hvis man kom fra et arbejder-
hjem, hvor kom den kolde skulder så fra? 
 Oluf: Det kom fra gårdmandshjemme-
ne. Der var stor forskel de fleste steder. Den 
slags tålte de altså ikke. Men det var sgu da 
ellers mærkeligt, tænkte jeg. Kan det lade sig 
gøre nede på Lolland? 
 
Konfirmationen. 
 Nanna: Blev du konfirmeret, da du var 
12? 
 Oluf: Nej, da jeg var 14. Men da havde 
jeg været ude at tjene i to år. Og så fik jeg 
min første cykel. Det var en damecykel. De 
havde på gården en damecykel stående op-

pe på loftet. Den fik jeg lov at købe, når jeg 
havde arbejdet næsten en vinter for den. 
Men jeg var også i skole. Det sidste halve år, 
inden jeg blev konfirmeret, gik jeg i skole tre 
dage om ugen og var til præst to halve dage 
om ugen, så de havde altså ikke megen 
hjælp af mig. Men jeg måtte da op og lave 
noget, inden jeg gik i skole, og lige sådan, 
når jeg kom hjem om eftermiddagen, så de 
havde da lidt gavn af mig. 
 Nanna: Hvornår startede din dag så? 
 Oluf: Vi startede klokken fem om mor-
genen. 
 Nanna: Så arbejdede du et par timer 
og gik derefter i skole? 
 Oluf: Ja. Og jeg var hjemme ved to-tre 
tiden, og så i gang igen til klokken seks-syv 
stykker. Sådan var det! Men jeg havde det 
godt. Jeg kunne godt lide at være der. Går-
den hed Bredager. Der var jeg fra jeg var 12 
til jeg var 15. Så har jeg været på nogle an-
dre bøndergårde på Sjælland indtil 1934. 
 
Jeg flytter til Lolland. 
 Oluf: Jeg flyttede til Lolland i 1934, så 
til november er det 60 år, siden jeg kom her-
til. 
 Nanna: Hvordan kan det være, du 
kom til Lolland? 
 Oluf: Jeg havde en kammerat, der var 
på Bremersvold. Ham var jeg nede for at be-
søge. Jeg måtte arbejde lidt nogle dage for 
at få kosten og have et sted at være. Så kør-
te jeg ud og kikkede på pladser her omkring. 
Jeg ville gerne på Kærstrup, hvor de havde 
foderelever. Det har altid været mit speciale 
at have med dyr at gøre. Men jeg fik ikke no-
get svar. 
 Nanna: Men hvor blev du så ansat 
henne? 
 Oluf: Nede i Torpe. Hos nogle vældig 
flinke folk. Dér kom jeg ned, da jeg var 17½ 
år og blev der i halvandet år. Det var nogle 
prægtige mennesker. Og det var helt ander-
ledes arbejdsforhold end på min hjemegn. 
Når man var sådan en knægt på en gård - ja, 
eller også en karl -så når manden kom hjem 
om aftenen klokken tolv, så blev man da ja-
get ud af sengen for at spænde hestene fra 
og sætte dem på stald. 
 Nanna: Men ikke i Torpe? 
 Oluf: Nej. I øvrigt havde de bil. Det var 
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der ikke ret mange bønder, der havde den-
gang. Jeg tror kun, der var to i Jungshoved, 
da jeg var barn, der havde bil. 
 Nanna: Men i Torpe? Hvad skulle du 
lave dér? 
 Oluf: Jeg passede køer. Jeg kom der 
den første november - sådan en rigtig regn-
vejrsdag ligesom i dag - kom cyklende fra 
Jungshoved. Det var en drøj cykeltur, men vi 
fik noget forfærdelig god mad, den første af-
ten vi kom. Det fik vi for resten altid hos de 
folk. Og så var der kommet en ny karl. Han 
kom fra Kettinge. Han havde en kasse ciga-
rer med. Ja, jeg havde ald... Da vi så havde 
spist, sagde han: "Vil du ikke ha' en cigar?" 
Jeg tænkte, ja hvorfor ikke? Men der gik ikke 
ret længe, før jeg måtte af med al den gode 
middagsmad, og resultatet blev også, at jeg 
sov alt for længe den første morgen. Og så 
kom gårdejeren. "Jeg tænkte godt på", sag-
de han "sådan en knægt, når han ikke er æl-
dre og større ..." Men det blev kun denne 
ene gang. 
 Nanna: Boede I så på samme rum? 
 Oluf: Nej, der var to. Det var lige under 
kornmagasinet. Om sommeren var der så 
mange skadedyr oppe i kornet. De kravlede 
ned i vores seng, og der var halm i sengen. 
Men der lå man da godt. Der var en god dy-
ne. Og så var der noget koldt vand at vaske 
sig i.., Sådan var det alle steder på bønder-
gårdene. Jeg var der halvandet år. De ville 
have mig meget længer, men nu ville jeg en 
tur til Fyn. 
 
Jeg ville en tur til Fyn. 
 Oluf: Jeg fik en plads oppe ved Bo-
gense. Men det varede ikke ret længe. 
 Nanna: Det var også på en gård? 
 Oluf: Ja, men det blev jeg hurtigt ked 
af. Vi skulle passe en forenings-tyr, og mens 
de malkede om aftenen, så kom alle parcelli-
sterne trækkende med deres køer. Dengang 
havde de køer på alle ejendommene. Og så 
kom de og skulle have løbet deres køer. Det 
var lige i maj måned, når de var kommet på 
græs. Så bliver de jo hurtigt brunstige. Det 
tog somme tider to timer at få løbet køer om 
aftenen, så jeg sagde til karlen, da jeg havde 
været der en lille månedstid: "Det her det vil 
jeg altså ikke". "Jo, du må ikke flytte", sagde 
han, "for så kommer jeg til at passe køerne". 

"Ja, jeg er ligeglad, hvem der passer dem", 
sagde jeg, "her vil jeg altså ikke være", men 
så sagde han: "Ta' nu og kør med i biografen 
i aften". Vi nåede 10-forestillingen oppe i Bo-
gense. Der var ikke så langt, men jeg havde 
vist ikke siddet i biografen i ret mange minut-
ter, før jeg faldt i søvn. Hele biografen var 
fyldt. Lige med et vågnede jeg. Ham, der 
skulle slukke lyset, han kom hen og ruskede 
i mig. Da sad jeg midt i denne her tomme bi-
ograf. Så sagde jeg til karlen: "I morgen bli-
ver jeg liggende, så bliver manden nok gal 
på mig". Og det blev han også. Jeg havde 
anbefaling, at jeg var dygtig til at komme op 
om morgenen. Det var jeg også! "Jamen, ik-
ke her", sagde jeg, "når jeg skal gå og rode 
her til klokken ni om aftenen". Jamen, nu 
skulle han nok kalde ad mig. "Ja, det er pænt 
af dig", sagde jeg. Så da jeg den næste mor-
gen havde ordnet mit morgenarbejde og mal-
ket køerne, og bonden gik et andet sted hen, 
cyklede jeg min vej. Så var det forbi. 
 
Igen på Sjælland. 
 Nanna: Hvad skete der så? 
 Oluf: Jeg tog til Sjælland. Og pudsigt 
nok: dér, hvor mine forældre havde været, 
fra jeg var tre, til jeg var seks. De manglede 
en mand til at passe køer. Det job fik jeg. 
Men dengang vi var der fra 1921 til 1924, var 
de så store på det. De havde alt muligt og 
tjente en masse penge. Det var jo lige efter 
den første verdenskrig. Da jeg så kom dertil 
igen omkring 1937, var manden så fattig, at 
han engang, jeg ville have fem kroner, måtte 
sige: "Det kan du altså ikke få, Oluf. Men du 
kan køre op og købe dig lidt sæbe og sådan 
lidt, men så vil jeg have de penge, du får til-
bage". Så fattige var de. 
 Nanna: Det var efter de dårlige år med 
den store arbejdsløshed. 
 Oluf: Ja, det havde jo varet lige fra før 
1930. Men så var det, at Hitler begyndte at 
ruste, og så kom der priser på alting. Bøn-
derne var også nazister, mange af dem. Det 
var jo et fuldt lovligt parti. Jeg tror da, de sto-
lede på det dér. Dér var jeg så et års tid. Så 
var jeg ude ved Fakse. På en gård dér. 
 
Værnepligten aftjenes. 
 Nanna: Du må nu være blevet omkring 
de 20 år. Hvornår var du inde og aftjene din 
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værnepligt? 
 Oluf: Jeg kom ind som soldat i foråret 
1938. Jeg blev hjemsendt til november, og 
på det tidspunkt var der ikke noget arbejde at 
få nogen steder. Men en soldaterkammerat, 
der var fra Skottemarke, foreslog mig at cyk-
le med til Lolland, og vi fik faktisk plads beg-
ge to på en herregård ved Pederstrup. Det 
var godsejeren på Pederstrup, der havde for-
pagtet gården, hvor vi fik arbejde. 
 
Iska kommer ind i billedet. 
 Oluf: På den gård var Iska kommet til 
november som husholdningselev. 
 Nanna: Aha, så kommer hun ind i bil-
ledet. 
 Oluf: Jamen, jeg havde kendt hende, 
fra hun var 15 år. Hun gik jo og var lidt bar-
nepige oppe i Errindlev. Der var hun barnepi-
ge hos ... ja, han blev siden sparekassebe-
styrer. Og hun og drengen, de var lige tykho-
vedede og søde begge to, så hende lagde 
jeg da mærke til. Siden var jeg på Gammel-
gård i Søllested, og mens jeg var der, kom 
godsejeren ovre fra Sjælland, den herregård, 
hvor jeg havde været, og spurgte, om jeg ik-
ke ville være fodermester hos dem. Det var 
to brødre, der havde herregården. 
Fodermesterfolk på Sjælland. 
 Oluf: Det var en ret god fodermester-
stilling. Vi havde tre til at hjælpe os inde i 
stalden. Der var over firs malkekøer, og 
malkningen foregik med håndkraft. Men det 
var en betingelse, at jeg skulle være gift, for 
fodermesterens kone skulle holde værelser-
ne. Men da det var en ret god stilling, og vi 
var godt forelskede i hinanden, flyttede Iska 
med. Jeg sagde, der var et nyt hus. Hun hav-
de ikke set det. Så hun blev meget skuffet, 
da vi kom derop. De havde ikke sat det i 
stand, som de havde lovet. Et forfærdeligt 
hus. Men dengang var min mor levende end-
nu, og hun hjalp til, så de fik da skrubbet lidt 
af det værste møg ud. Så fik jeg da sagt til 
godsejeren, at det måtte vi altså se at få la-
vet, for vi ville ikke sætte vores møbler ... de 
var sendt derop. 
 
Hjemmet indrettes. 
 Oluf: Se, da vi blev gift, skulle konen -
altså pigen - købe soveværelset. 
 Nanna: Var det sådan dengang, at pi-

gen kom med soveværelset? 
 Oluf: Ja, og vi sover i det endnu. Jeg 
havde ikke så mange penge. Jeg var hjem-
sendt fra militærtjenesten i 1938 og traf så 
Iska. Tyskerne gik ind i Polen i sommeren 
39, og så blev jeg indkaldt igen. Det var no-
get ubelejligt, når jeg nu var nyforlovet og 
tjente en god løn. Vi fik kun l krone om da-
gen. 75 øre som rekrut, og som menig l kro-
ne. 
 Nanna: Hvad tjente man på gårdene 
på det tidspunkt? 
 Oluf: Da var jeg oppe på at få 125 kro-
ner om måneden, 750 kroner for en sommer. 
Men så var det, vi blev gift og flyttede ind i 
det hus, som ikke var, som det skulle være. 
Iska var ikke så glad for at være der. Men jeg 
havde en meget selvstændig plads. Så vi 
blev der i fire år. Men det var ikke særlig 
sjovt i den tid. Det var de fire krigsår fra 40 til 
44. Snevintre. Og Iska skulle op og holde 
disse værelser.  
 
To børn havde vi fået på det tidspunkt. I 43, 
da Peter blev født, var der så meget sne, så 
doktoren ikke kunne komme frem. Peter blev 
født 15. januar. Jeg var gået op på gården at 
malke. Jeg gik klokken fire hver dag. Så kom 
Iska gående op til mig og sagde: "Det er alt-
så galt nu. Vandet er gået. Det løber ned i 
mine gummistøvler". Og så skulle jeg altså 
have fat i en telefon og ringe efter jordemo-
der og hitte en kone, der kunne hjælpe til. Og 
vand skulle de have. Men der var ikke nogen 
pumpe. Vi smed en spand ned i brønden og 
fiskede vand op med den. Jeg fik så fat i en 
hest og en kane og var ude at hente lægen. 
Jordemoderen gik derop. 
 Nanna: Det var så Peder? 
 Oluf: Ja, der var kun to år imellem 
drengene, og dem måtte hun så slæbe med 
op på gården, når værelserne skulle ordnes. 
Der var ti unge mennesker, to på hvert væ-
relse, op ad en trappe, koldt vand. Der var 
en vaskekumme af cement. Der stod de un-
ge mennesker og vaskede sig. Det skete og-
så sommetider, at jeg ikke havde nogen til at 
hjælpe mig og måtte hjem og hente Iska. 
Men hun var meget ked af at være på sådan 
en herregård. Vi boede ellers i et dejligt hus, 
da det var sat i stand. Det var forholdsvis nyt. 
Men da så Annelise var på vej, sagde jeg: 
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"Nu må vi heller se at få flyttet. Det med at 
have tre børn og så skulle ..." Så søgte vi an-
dre steder hen. 
 
Fodermester på Rosenlund. 
 Oluf: Og jeg fik så en plads på Rosen-
lund ved Sakskøbing, og det var en god 
plads. 
 Nanna: Var det også som foderme-
ster? 
 Oluf: Ja, og vi havde frit hus samt 
mælk, brænde og det hele. Og Iska skulle 
overhovedet ikke bestille noget. 
 Nanna: Bare passe børn og hus. 
 Oluf: Ja, og vi fik 400 kroner om må-
neden. Så på det tidspunkt kunne vi spare 
100 kroner om måneden. Men de første fire 
år ville man godt have en lænestol eller så-
dan lidt, hvis man fik lidt til overs. Så vi købte 
lidt efterhånden. Ja, og ny barnevogn skulle 
vi jo da også have. Den kostede 100 kroner. 
Den første holdt ikke uden et år ... det var 
syntetisk gummi, og så var det slidt af. Næ-
ste gang måtte Iska bære drengen i en hø-
kurv et langt stykke tid. Jeg synes, vi havde 
det meget godt. Men det var lidt besværligt. 
Iska havde sin familie hernede på Lolland, 
og når vi skulle herned, var det også på cy-
kel. Jeg havde den største af drengene, Ole, 
i en cykelstol foran, og så havde vi lejet en 
"babycar" hos cykelsmeden i Tappernøje. 
Den hang bagefter. Der lå Peder og sov, og 
jeg havde så den store dreng på ... 
 Nanna: Nå, det var altså, inden I fik 
Annelise? 
 Oluf: Ja, vi flyttede inden. Hun er født 
på Rosenlund. Vi havde kun de fire dage på 
en hel sommer. 
 Nanna: Så I kunne lige nå ned og til-
bage igen? 
 Oluf: Ja, men vi blev da sat i arbejde, 
når vi kom derned. Vi tog turen med de to 
knægte. Og det var langt at cykle med to 
børn. 
 
En pinlig punktering. 
 Oluf: Det skete engang, da vi var nået 
omkring ved Udby kro, at et hjul på den lille 
anhænger punkterede. Nu var det jo ikke til 
at få dæk under krigen, så det var et dæk til 
et stort hjul, som var hugget over, og den 
ene ende lagt ind over den anden, så det 

gav et lille bump for hver omdrejning. Dæk-
ket blev slidt op, lige før vi nåede Udby og 
eksploderede med et knald. Klokken var otte 
om aftenen. Der var dybe grøfter langs ve-
jen, og i nærheden lå en gård. Jeg lagde 
cyklen på skrænten og kravlede ned i grøf-
ten, så jeg kunne få dækket på det lille hjul 
af. Derefter gik jeg ind på gården, idet jeg 
tænkte, at de måske havde et gammelt cy-
keldæk derinde. Jeg havde taget stumpen 
med, så jeg kunne måle. Der var ikke et 
menneske hjemme. Jeg gik rundt og kikke-
de, for på sådan en gård var der som regel 
et huggehus, og jeg tænkte, at der måtte da 
være et sted med en gammel cykel eller så-
dan noget. Der var ikke noget, men der hang 
et helt nyt dæk. Ja, du kan tro . . . men hvad 
skulle jeg gøre? Jeg stod længe med stum-
pen og havde fat i det her nye dæk. Det var 
altså ikke så sjovt. Jeg kikkede ud ad vindu-
et. "Kommer der ikke nogen?" Så kuttede jeg 
et stykke af det nye dæk og skyndte mig ud 
og lagde det på. 
 
Forpagter af en ejendom i Hyldager. 
 Oluf: Vi havde det rigtig godt på Ro-
senlund, synes jeg. Men på et tidspunkt ... 
Iskas kusine og hendes mand havde en lille 
ejendom, men så skulle han pludselig hjem 
og have sin faders gård, for hans far var syg, 
og han kunne ikke få solgt sin egen ejen-
dom, der var på 10-12 tønder land. Så 
spurgte han os, om vi ikke kunne forpagte 
ejendommen. Jo, men jeg havde kun 800 
kroner, og jeg ville være nødt til at købe en 
hest. Men han lod de fire køer og den ene 
hest stå. Så jeg skulle betale 2500 om året 
for at leje det hele. Og så lånte han mig tu-
sind kroner, for en hest kostede lige ved 
2000. De var dyre dér under krigen og lige 
efter. Men jeg fik da købt, så jeg havde to 
heste. Jeg havde arbejdet ved alt muligt ved 
landbruget, men selvstændig havde jeg ikke 
før været, og jeg havde aldrig været på skole 
eller sådan noget. Det der med sådan for-
skellige ting 
 Nanna: Med regnskaber og sådan no-
get? 
 Oluf: Nå regnskaber, det var nu ikke 
så galt. De regnede med, at man brugte så-
dan en 6-7.000 kroner at leve for om året. 
Det blev man sat til. 
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At slagte gris ... 
 Oluf: Jeg har også lært at slagte gris. 
På gården på Sjælland slagtede vi en stor 
gris hver måned, og første gang jeg skulle 
stå for det selv, da plumpede grisen - den 
vejede 400 pund - lige ned i karret. Og van-
det var kogende. Vi kunne ikke få grisen op 
igen. Og så brændte det fast, så han var næ-
sten ikke til at få skrabet heller. Vi fire mand 
slagtede gris fra klokken to om morgenen og 
var knap færdige til middag. Ejerne af herre-
gården var to brødre. De kikkede. Jeg vil 
regne med, at de har taget dem et billigt grin. 
Og da vi langt om længe havde fået slagtet 
grisen, sagde den ene af brødrene da også 
til mig: "Ved De hvad ..." - dengang sagde 
man jo De til hinanden - "Ved De hvad, næ-
ste gang vi skal slagte gris, så tager vi Ole 
Olsen!" Det var en lille gårdejer, der tog ud 
og slagtede. "Så tager vi ham til hjælp, og så 
skal De bruge øjnene godt". Ja, og så slagte-
de jeg da i de år, jeg var fodermester dér. 
Jeg brød mig nu ikke om det, men slagtede 
da både ko og alt muligt. 
 Nanna: Så længe du var fodermester. 
Også på Rosenlund? 
 Oluf: Jaja, det hørte med. 
 
Aldrig har jeg følt mig så fattig! 
 Oluf: Nå, vi flyttede så ud til Hyldager, 
og aldrig har jeg følt mig så fattig i hele mit 
liv, som da jeg kom ud på den lille ejendom i 
januar måned. Der var helt koldt i kostalden. 
Fire køer og to små kvier, og jeg var vant til 
at komme ind i stalden, hvor der stod 200 el-
ler flere. Jeg måtte have alt det tøj på, man 
ejede og havde, for at holde varmen. Og det 
var ikke mange mælkepenge, vi fik. 125 kro-
ner om måneden. Man var vant til få 400 kro-
ner i løn, og så skulle der endda købes foder 
til dyrene. 
 Nanna: Og der var tre børn nu? 
 Oluf: Jo, der var tre børn, så da vi nå-
ede hen på sommeren ... men ellers så fik vi 
jo roepenge. Det talte! Men der gik ligegodt 
lang tid, fra man havde sået roerne, og til 
roepengene kom. Det kneb med at leve af 
den ejendom, men så begyndte jeg at køre 
tørv for brændselsnævnet . 
 
Jeg kører tørv. 
 Oluf: Og jeg kunne have 7.000 tørv på 

vognen. Vi fik 3 kr. pr. 1.000 tørv. Så det var 
21 kroner hver gang. Og jeg kunne nå tre tu-
re til Errindlev, hvor de skulle afleveres. Så 
jeg havde 63 kr. om dagen. Men så kom jeg 
til at køre til flygtninge. Vi havde jo mange 
flygtninge efter krigen. Kan du huske, der 
lå ... 
 Nanna: Ja, på Bremersvold. 
 Oluf: Ja, der var mange dernede i ho-
vedbygningen, der nu er revet ned. Dem kør-
te jeg tørv til. Der var litauer, polakker og alt 
muligt, og de ville gerne med ud at hente 
tørv. Jeg hentede dem nede på Lanters 
gård. Der gravede de tørv, og der kunne jeg 
køre fire gange om dagen, så jeg havde 84 
kr. om dagen. 
 Nanna: Det har været en flot fortjene-
ste! 
 Oluf: Det kan du tro. Den almindelige 
dagløn - høstdagløn og sådan noget - var 14 
kr. Men der skulle selvfølgelig sko til hestene 
og sådan noget. Så jeg nåede at køre ... jeg 
tror da, vi kørte en tre år eller sådan. Så fik 
jeg noget mælkekørsel. Vi tjente lidt penge. 
Vi sparede 5.000 kroner sammen. Dengang 
var 5.000 kroner ... 
 Nanna: Ja, det var mange penge. 
 
Jeg bliver selvejer. 
 Oluf: Så sker der det, at ham, jeg for-
pagtede af, hans far døde, og så skulle han 
overtage gården. Han havde én søster. Og 
de skulle jo dele arven. Der var kun de to sø-
skende. Så han manglede lidt penge og 
spurgte, om jeg ikke ville købe ejendommen. 
"Jamen Tage, du ved jo, jeg har da ikke ..." - 
han hjalp mig nemlig med skatteskemaet - 
"Jo, du har da 5.000 i sparekassen", sagde 
han, "og hvis så jeg kautionerer for dig". Og 
med sådan et lån kunne han få femten tusind 
i udbetaling på ejendommen, der kostede 
40.000. Sådan gik det til. Nu var jeg selvejer. 
Ja, jeg kørte mælk to steder, afløste to mæl-
kekuske skiftevis. Vi havde fået nogle flere 
køer.  
 
Jeg kostede en hel del på ejendommen. La-
vede nye affaldskuler, cementaffaldskuler. Vi 
havde virkelig fået lavet en dejlig ejendom. 
Men der var ikke noget videre jord, hvor 
ejendommen ligger. Vi skulle hen omkring 
ved Studhaveskoven og så ned til ... så jeg 
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blev lidt træt af det. Jeg havde lyst til noget 
mer. Vi så på flere gårde og hørte så om 
Sløsse Møllegård. 
 
Vi flytter til Sløsse. 
 Oluf: Den kørte vi hen og så på. Den 
var forpagtet ud dengang. De havde været 
tre ugifte søskende deroppe, og der var ikke 
kostet noget. De tre søskende boede i et hus 
på Sløssevej. Nu skal jeg vise dig, hvordan 
stuehuset så ud ... (finder et fotografi) 
 Nanna: Det ser da meget godt ud på 
billedet. 
 Oluf: Ja, men det var meget forfaldent. 
Hele forsiden var møgrådden. Så jeg måtte 
love min kone, at hvis vi købte det, skulle der 
sættes en ny forside i det første år. Og så 
slog vi os lidt i tøjet. Iska turde ikke rigtig gå i 
gang med det stuehus. Så resultatet blev, at 
vi sagde nej, men så kom de kørende ud til 
os, den ene søster og manden, og spurgte, 
om vi dog ikke kunne hitte en ordning. De 
ville gerne sælge det til os, så de slog lidt af i 
prisen og på udbetalingen, så jeg kunne ha-
ve lidt penge til at sætte ejendommen lidt i 

stand. Ja, og så blev det sådan. Vi fik for det 
første 10 tønder land mere, og så lå al jorden 
lige uden for gården. Og så byggede vi en ny 
forside, og siden har vi taget et stykke ad 
gangen hele vejen rundt. 
 
Om livet på Sløsse Møllegård. 
 Nanna: Jeg vil godt høre, hvordan det 
var, da du startede. Hvor meget jord var der i 
alt? 
 Oluf: 28 tønder land. 
 Nanna: Og hvad var der så af besæt-
ning på gården? 
 Oluf: Ingen. Jeg tog alt, hvad jeg hav-
de, med ude fra Hyldager, 8 køer og lidt kvier 
og så et par heste. Der var en lille smule red-
skaber og et nyt tærskeværk, men ellers ikke 
noget, der var noget værd. Man kunne godt 
se, det havde været forpagtet ud. 
 Nanna: Så de første år var lidt stram-
me? 
 Oluf: Ja, men vi havde de to drenge, 
den ene på 10 og den anden på 12, og de 
hjalp jo til. 
 Nanna: Hvor mange børn havde I, da I 
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flyttede ind i Sløsse. 
 Oluf: Vi havde fire. Det er kun Birgitte, 
der er født i Sløsse. Ja, så har vi jo også haft 
Siver, min søsterdatter. Hun er også opfødt 
hos os. Hun var 13 år, da hun kom her. Hun 
hedder egentlig Marianne Siversen, men vi 
kaldte hende aldrig andet end Siver. Hun mi-
stede sin mor, og fem år før havde hun mi-
stet sin far. Så kom hun her. Hun var på al-
der med Birgitte, og de to kusiner var altid 
meget for hinanden. 
 Nanna: Der har været en stor flok at 
tage sig af. 
 Oluf: Det har vi aldrig tænkt over. 
 Nanna: Men der var mange, der skulle 
have mad hver dag. 
 Oluf: Børnene var ikke så skoleinte-
resserede, så de hjalp til. Smed skoletasken 
ind under divanen, når de kom hjem, og så 
ud at hjælpe mig. Det var en dejlig tid. 
 
Jeg har købt jord til. 
 Nanna: Du har jo købt en hel del jord 
til. I flyttede til Sløsse i 1953, og det var no-
get forfaldent noget, som du begyndte at 
sætte i stand. Hvor mange år gik der så, før 
du begyndte at købe til? 
 Oluf: Det var i 1958. Der boede en, 
der hed Slebo på Krumsøgård. Det var hans 
barndomshjem. Og han solgte et stykke jord, 
hver gang han manglede penge. Blandt an-
det ejede han jorden, hvor skolen blev byg-
get, Krumsøskolen. Så en dag kom Slebo 
hen til mig. Jeg havde lejet lidt græsning af 
ham, og jeg havde skrevet på en veksel for 
ham, og den skulle fornys. Han havde det al-
tid lidt småt og manglede penge, hver gang 
han skulle betale lidt skat. Så kom han hen 
og sagde til mig: "Du, min gamle ven, vil du 
købe min skovpart? Det er fire tønder land." 
Jeg bød ham 11.200, og så havde jeg 32 
tønder land. Det var det første, jeg købte til. 
Så blev ejendommen, der lå på Sløssevej 
over for det, der nu er nr. 46 og 48, til salg, 
og den kostede 73.000.. Der var 13 tønder 
land, der gik helt ned til åen. 
 Nanna: Det lyder af meget. 
 Oluf: Ja, men ved du, hvorfor jeg køb-
te den? Det var for at kunne benytte de mo-
ser ude bagved. Så skulle mine malkekøer 
gå op og blive malket dér på den ejendom. 
Men vi havde ikke haft den uden et par år, så 

kom de og lavede den nye vej, bygningerne 
blev eksproprieret og brændt af, og den nye 
vej blev ført lige hen over stedet, hvor de 
havde ligget. 
 Nanna: Men du fik erstatning. Var det 
en god forretning? 
 Oluf: Ja, jeg fik 67.000. 
 Nanna: Tak skal du ha'! Så kunne du 
købe ny jord? 
 Oluf: Ja, og så solgte jeg Sløssevej 40 
til Flemming og tjente også lidt, men det var 
ikke meget. Men så var det her på Charlot-
tenlundvej til salg. Det hedder Lille Skovnæs. 
Navnet er tinglyst. Det er nu 22 år siden. Og 
så døde Arne Borre, og hans ejendom blev 
til salg. Det er nummer 34 på Sløssevej. Den 
gav jeg alt for mange penge for. Der er 10 
tønder land. Jeg havde altså købt 27 tønder 
land agerjord og et par tønder land mose. 
Det var det samme, som der oprindeligt hør-
te til gården. Plus det her på Charlottenlund-
vej. Så vi havde omkring ved 70 tønder land. 
Nu har jeg så solgt Møllegården og kun be-
holdt Lille Skovnæs. Men Jan passer jorden 
for mig. 
 Nanna: Lille Skovnæs er altså en selv-
stændig ejendom? 
 Oluf: Ja, med 13 tønder land. 
 Nanna: ... og resten - er så én ejen-
dom med al den jord, der er købt til? 
 
Sløsse Møllegård overtaget af sønnesøn-
nen Jan. 
 Oluf: Ja, og den er solgt til Jan. Der er 
30 hektar. 
 Nanna: Så det er blevet en god stor ... 
 Oluf: Nej, det regner de jo ikke for no-
get i dag. 
 Nanna: Går du så på aftægt? 
 Oluf: Nej, det skal jeg da vel heller ik-
ke. Jeg har da stadigvæk mine 20 kreaturer. 
Det er ren Limousine. Og jeg udstiller med 
dem på dyrskue hvert år. Det er mine store 
dage. Det har jeg gjort i 50 år. Forskellige ra-
cer. Men disse Limousiner er altså blevet en 
slags hobby. Heste har vi også haft. Langt 
op i halvfjerdserne. Og får. Og masser af gri-
se. Jeg synes, det var en dejlig tid med alle 
de levende dyr. Men da jeg var blevet 70 år, 
så sagde ]eg, at nu kunne det være nok. 
 Nanna: Du skulle til at tage den lidt 
med ro?  
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 Oluf: Ja, men vi har da holdt fire dage 
engang imellem. Ellers har vi ikke haft ferie 
Og så er det jo arbejde både søndag og 
mandag  men vi har haft et rigt liv. Når man 
så tænker på, hvor fattige vi var! Det kunne 
man slet ikke forestille sig, vel? Det er bare 
sådan kommet lidt efter lidt. Men det er også 
tiderne, der har været med os. 

Fiskeri og 
havne på Syd-
østlolland 
Helge Clausen 
 
Fiskeriet før 1900. 
I 1848 havde en Salling-fisker, Jens Laur-
sen Væver, udtænkt en ny måde at fiske 
på. Som model brugte han det såkaldte 
kratvod, hvor fiskerne satte en pæl i fjorbun-
den og brugte den som ophalingssted. Jens 
Væver erstattede pælen med et anker, så 
kunne han fiske på dybere vand, og hale 
voddet hjem. Hidtil havde man ved brug af 
pulsvoddet trukket båden hen til voddet, og 
samtidig "pulse" d.v.s. skræmme ålene ind i 
voddet, ved at slå i vandet med køller. 
 
Da det nye redskab, "snurrevod", blev taget 
i brug, gik der ikke længe, før der blev kla-
get over, at det ødelagde bunden og der-
med fiskeriet. Det var derfor et redskab, der 
burde forbydes. Inden forbudet kom, var der 
imidlertid andre, der havde anskaffet sig et 
snurrevod, og da der efterhånden kom flere 
snurrevodsfiskere i Limfjorden, begyndte 
man at søge andre steder hen for at fiske 
med snurrevod. Således kom der en del til 
Kallehave på Sydsjælland, men at jyderne 
ikke var velset, kan man blandt andet se af 
en artikel skrevet af en Carl Hansen fra Kal-
lehave: "Da de jyske fiskere i halvfjerdserne 
holdt deres indtog her i sundet med såkald-
te håndvod eller snurrevod, strømmede be-
boerne her i store skarer til Kallehave Fær-
gegård, hvor jyderne havde landgang, for at 
forsøge at jage dem væk, hvilket dog ikke 
lod sig gøre. Man sendte så andragende til 
regering og rigsdag om at få disse vod for-
budt. Dette lod sig dog ikke så hurtigt gøre. 
I mellemtiden fik en del fiskere her anskaffet 
sig redskaber af samme slags. Man indså, 
at det var et langt bedre redskab at bruge 
end det, man hidtil kendte, og man skyndte 
sig at ansøge regeringen om, at der ikke 



322 

 

måtte blive taget hensyn til det første andra-
gende. - Nogle år senere kom en del tyske 
drivkvaser her i sundet, og man blev atter 
forskrækket og mente, at nu ville fiskeriet 
om kort tid gå til grunde. Der blev gjort store 
anstrengelser for at få de forhadte redska-
ber fjernet, en borgmester støttede endogså 
sagen ved at give bidrag til at indkøbe garn 
til at spærre af for tyskerne, så de ikke kun-
ne få fiskeplads. Men det gik med tyskerne 
som med jyderne, de lod sig ikke jage væk. 
I mellemtiden indså vi fiskere, at drivvoddet 
var et godt redskab, at bruge i disse vande, 
bedre end dem man hidtil havde kendt, en 
efter en skaffede de sig drivkvaser, og om 
nogen nu ville forsøge at forbyde disse, da 
ville fiskerne sætte sig imod med hænder 
og fødder." 
 
Og så fortsætter Carl Hansen: "Forunderligt 
så kortsynet vi fiskere kan være! - Nu kom-
mer motorerne, man kan høre deres tøf, tøf, 
og trods de tidligere erfaringer farer man nu 
forskrækket op igen og råber Væk med mo-
torerne! uden dog først at kende og vide, 
hvad man gør. Når nyt og mere tidssvaren-
de redskaber opfindes i landbrugets tjene-
ste, så støtter man disse, giver tilskud dertil, 
præmierer dem og fremhæver de mænd 
som foregangsmænd. Hvad gør vi fiskere? 
Vi ser skævt til sådanne mænd, vender dem 
ryggen, forsøger at jage dem væk og er 
nær ved at betragte dem som forbrydere. 
Kan vi fiskere dog ikke nå dertil, at vi kan 
komme til at se mere ret på tingene, ikke se 
skævt til en kollega, fordi han bruger et an-
det redskab end det, vi selv bruger, og ikke 
råbe ned med ham, og væk med det red-
skab. Lad dog enhver fiske med det red-
skab, der tjener ham bedst, og som han 
mener, han bedst kan ernære sig med, så-
fremt det ikke er redskaber, der bevisligt i 
væsentlig grad er skadelig for fiskebestan-
den. Ingen vil kunne påvise, at et drivvod 
skulle være mere skadeligt ved at blive truk-
ket med motor, end når det trækkes med 
sejlkraft. En del fiskere har anskaffet sig 
motorer, som jo egentlig er beregnet på at 
skulle bruges til sildefiskeri, som varer hen-
ved et par måneder. Skulle man nu formene 
disse fiskere i stille vejr at benytte deres 
motor, når de måske kunne fortjene lidt der-

ved? Skulle de være tvungne til i stille vejr, 
at trække vod med håndkraft, medens mo-
toren ligger stille?" 
 
Gårdejer Jørgen Frederiksen fra Strandby-
gård i Vester Ulslev, der var folketings-
mand, valgt for Ærø, interesserede sig me-
get for fiskernes vilkår og havde i mange år 
opfordret til sammenhold mellem fiskerne. I 
1887 blev Dansk Fiskeriforening stiftet ved 
sammenslutning af to hidtil eksisterende fi-
skeriforeninger. Jørgen Frederiksens ønske 
var at få samlet landets fiskere i kredse un-
der Dansk Fiskeriforening, idet han fremhæ-
vede, at hvor den enkelte fisker står mag-
tesløs, kan foreningen slå til lyd for spørgs-
mål, som angår flere, f.eks. anlæg af fiskeri-
havne, anlæg af læmoler og en række an-
dre spørgsmål. 
 
Jørgen Frederiksen udtalte på et møde i 
Skælskør i 1904: "De fiskerilove vi har er 
forældede, og de forslag til fiskeriloven, der 
er kommet frem siden 1888, har man ikke 
kunnet føre igennem. Den daværende rege-
ring fremsatte 1897 et lovforslag om åle-
gårdsfiskeriet, men forslaget tilfredsstillede 
hverken fiskerne eller ålegårdsejerne. Ret-
ten til ålegård er lovhjemlet allerede af Kong 
Hans, senere af Kristian den Tredje, og en-
delig gentaget i Kristian den Femtes danske 
lov. I forslaget ser vi lidt om, hvor mange 
måder der er at fiske på. Der står: "Fiskeri 
med vod eller lignende redskab, der drages 
langs bunden, befæstet til båd eller større 
fartøj, som bevæges fremad ved hvilken 
som helst Kraft, er forbudt på dansk søterri-
torium." 
 
På et møde i Guldborg den 20 September 
1902, hvor omtrent samtlige egnens fiskere 
var kommet til stede, indrømmede folke-
tingsmand Jørgen Frederiksen, at de man-
ge modstridende interesser gjorde det van-
skeligt, at lovgive på dette område. Men 
Folketinget havde dog i 1897 efter mange 
forarbejder vedtaget en lov, som imidlertid 
blev slået ned af Landstinget. Nu var der 
nedsat en kommission, hvoraf bl.a. taleren 
var medlem. I følge sagens natur kunne den 
kun arbejde langsomt, men der var dog alle-
rede holdt en del møder, og kommissionen 
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havde nylig foretaget en inspektionsrejse 
med "Havørnen" og sat sig i personlig for-
bindelse med fiskerne selv, særlig langs 
Limfjorden. 
 
Den særlige interesse for Limfjordsfiskerne 
skyldes naturligvis det fiskeri med vod, der 
først var taget i anvendelse i Limfjorden, og 
som ville være blevet forbudt, hvis lovforsla-
get var gået igennem. 
 
I den lille bog "Samlinger til De danske Øer 
Laalands og Falsters Historie" skriver pa-
stor P. Rohde ca. 1785, at lollænderne - 
selv om de er helt omgivet af vand - "vide 
næppe at nævne det Navn: en Fisker; men 
fra Fyen, Ærøe og flere Steder komme Fi-
skere, som tage Fiskene under vort Land og 
sælge os dem. Gud velsigne deres Flid og 
Vittighed! Med Fiskerie bliver det her ikke 
bedre, førend om maaske den høiste Øvrig-
hed forpagtede Fiskeriet under Landet bort 
til Lysthavende (her er Plads nok til Huse 
rundt om Stranden, og det vilde indbringe 
en stor Forpagtnings-Kapital); det Folk, som 
Laaland nu har, synes endog, at have med-
født Frygt for at leve paa Søen." 
 
Det var på den tid de store Godser med jord 
ud til stranden, der havde fiskeretten. Kun 
de steder, hvor der ikke var blankålsfiskeri 
var der frit fiskeri, og det var de husmænd 
med en jordlod, som var blevet løsarbejde-
re, der kunne tillade sig at fiske. Derfor blev 
der lavet en del små naturhavne ved Lol-
lands kyster. 
 
Høvænge 
Høvænge Havn lå oprindelig 4-500 m læn-
gere mod Øst, omtrent ved enden af sko-
ven. Den nuværende havn er bygget om-
kring århundredskiftet. Det var på den tid fi-
skerne bosatte sig ved kysterne, og der blev 
bygget større både til sildefiskeri i Østersø-
en. Det blev siden til fiskeri med drivvod, 
kroge og rusefiskeri efter ål og rejer. De, der 
fiskede fra Høvænge, boede derimod langt 
fra havnen. Alligevel var der altid folk ved 
havnen. Når man fiskede med drivvod, hav-
de man en del af dagen fri, og den blev ger-
ne brugt ved havnen. I skoven blev der 
holdt fester, kapsejlads, hjorteskydning eller 

andet, og DSU havde sin Årlige cykeltur 
ned til engen vest for skoven.  
 
Den gang kunne man cykle på diget fra 
Handermelle til Høvænge. Men tiderne har 
forandret sig, fiskere er der ikke mange af 
mere, diget kan man ikke cykle på, og det 
meste af skoven er væk. Der er kun den 
store Høvængesten tilbage, selv om den så 
meget større ud, da jeg var barn. Før krigen 
blev der sejlet lystture til andre havne. Hø-
vænge havn var også tit målet for sådanne 
ture. 
 
Sandager 
Sandager havn blev udbygget og restaure-
ret i 1960'erne. Tidligere blev den kaldt 
"Rylehavnen", og den smukke sten, der 
blev rejst på havnen i 1985 i forbindelse 
med en slags genindvielse af havnen er da 
også prydet med et udhugget tegning af en 
ryle. Det ser nydeligt ud, men det tidligere 
navn "Rylehavnen" har efter al sandsynlig-
hed intet som helst med rylefuglen at gøre. 
De gamle fiskere fortalte, at der havde boet 
en mand ved navn Karl Ryle i Sandager. 
Han var efter sigende formand på diget, da 
det blev bygget. Folketællingen 1880 har 
imidlertid ingen af det navn. Derimod findes 
navnet Karl Ferdinand Rødel i folketællin-
gen 1901. Han kom til sognet fra Fyn, hvor 
han var født, i 1891 og ernærede sig som 
fisker fra Sandager havn. Da efternavnet 
Rødel på lollandsk næppe kan udtales, må 
det blive til "Rylle" eller"Ryle". Rødel kan 
imidlertid ikke have været formand på diget, 
da det blev bygget, men meget vel da det 
blev forhøjet. Det skete i 1905-06, samtidig 
med at hullet til Errindlev havn blev udgra-
vet. 
 
Efter Karl Rødel kom August Jensen, kaldet 
Jyde-August. Han købte hus i Sandager 
1911 og sejlede grus fra havnen. I 1914 
druknede han, fordi han havde lastet pram-
men, så den sank. Hans enke fik 100 kr. fra 
Fiskeriforeningen, og foreningen gav en 
krans til 10 kr. 
 
Bjernæs 
Errindlev-Olstrup kommune havde før 
stormfloden to havne, den ene lå ved Bjer-
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næs husby og blev kaldt "Laderne". Det er 
den havn, hvor bjergelaget holdt til, det bjer-
gelag, hvorom der fortælles, at de blev fan-
get på Hyllekrog under stormfloden 1872. 
 
Da diget blev bygget, og Lungholm ind-
dæmning blev udtørret, blev Bjernæs havn 
flyttet til Krambes. Beboerne ville gerne ha-
ve en havn ved Stubbeodde, men det fik de 
ikke. Til gengæld fik de lov til at gå ud til 
Stubbeodde og derfra om ad diget til Lunde-
høje havn. Der blev senere givet tilladelse 
til, at de i sommertiden måtte lægge mindre 
fartøjer ved Stubbeodde, men bådene skul-
le fjernes om efteråret, og de måtte ikke lig-
ge på diget. Efter inddæmningen var udtør-
ret, og Lundehøje havn var bygget, skulle 
der gøres noget ved de mange strandinger 
ved Hyllekrog. I 1904 begyndte man så at 
bygge et fyr på Hyllekrog.  
 
Hyllekrog 
Byggegrunden gik ud til Østersøen, ikke ind 
til fjorden. Derfor blev alt materiale sejlet ind 
til øen fra søsiden. Der var lavet et lad af 
brædder til at sætte mursten på. Murer Lar-
sen fra V. Ulslev, senere Fuglse, har fortalt, 
at en morgen de kom på arbejde, var alle 
stenene skyllet i havet. Hvis man går langs 
kysten, kan man stadig se rester af gule 
mursten. Fyret skulle være sat i gang i au-
gust 1905, men der var noget galt med hej-
seværket, så starten blev udsat. Da så en-
delig det nye fyr blev sat i drift, var det ikke 
alle, der havde et søkort, hvor fyret var mar-
keret. Når skibene så kom fra vest, og fyret 
blev observeret, troede de, at det var Ged-
ser, og holdt nord på, lige ind på Knolden, 
så der blev ikke færre strandinger, fordi der 
var kommet et fyr. 
 
Lundehøje 
Den anden havn i Errindlev-Olstrup kommu-
ne før Stormfloden hed Vaase Vig. Hvor ve-
jen går op over diget mod Krambes, går en 
vej til højre mod Thorsø mose, og for enden 
af vejen er der til højre rester af denne 
havn. Det var en havn for Sjælstofte og de 
få beboere, der var på Lundehøje. Lunde-
høje havn blev bygget i 1880, og de første, 
der benyttede den, var husmænd med jord. 
Først omkring 1900 kommer der fiskere til, 

som f.eks. fisker Chr. Madsen og fisker Frits 
Larsen. Lundehøje havn har gennem tider-
ne været hjemsted for sten- og grusfiskere. 
 
Sydlollands Fiskeriforening. 
Ved et fiskerimøde i Errindlev den 16.januar 
1905, hvor folketingsmand Jørgen Frederik-
sen var taler, blev Sydlollands Fiskerifor-
ening stiftet. Kort tid efter blev der startet et 
havneudvalg, hvor Jørgen Frederiksen også 
var med. Man havde hidtil benyttet en lille 
naturhavn lidt nord for Errindlev fælled, hvis 
man da ikke fiskede fra åben kyst. Om vin-
teren blev de store både sat på land på en-
gen vest for Handermelle. Som før fortalt 
blev Errindlev havn bygget, da digerne skul-
le forhøjes. Digelaget havde i 1902 købt et 
stykke jord af Lars Andersen, beregnet til 
havn og bådeplads, så da der skulle bruges 
jord til diget, blev det taget der, hvor havnen 
skulle være. Skovrider Iversen, Bremers-
vold, fik Aalholm til at give træet til bolværk, 
så havnen blev ikke så dyr. Den blev indviet 
i 1907. 
 
Handermelle 
I flere hundrede år har der været havn i 
Handermelle, men hvor den oprindeligt lå, 
ved man ikke. Mursten fra 1200-tallet og en 
tilladelse til udskibning fra 1591 og igen i 
1634 fortæller, at der har været havn eller 
ladeplads, men ikke hvor. Den nuværende 
havn er begyndt efter 1900, måske 1908-
10, for da Sydlollands Fiskeriforening blev 
stiftet, var der flere medlemmer fra Vester 
Ulslev bl.a. forpagter L.Pedersen, K. J. Mik-
kelsen, Skovgård, folketingsmand Jørgen 
Frederiksen, Strandbygård, fisker Thorvald 
Rasmussen og fiskehandler Løje, der i øv-
rigt i 1912 flyttede til Errindlev Fælled. Der 
var fiskere fra Vester Ulslev med både, ind-
registreret i Errindlev. 
 
Hvem var Jørgen Frederiksen? 
Folketingsmand Jørgen Frederiksen, 
Strandbygård, V. Ulslev, kom til at spille en 
stor rolle for fiskeriet, og for flere af havnene 
på Sydlolland. Han var medvirkende ved 
oprettelsen af Sydlollands Fiskeriforening 
og ved anlægget af Errindlev havn. Han var 
medvirkende til vedtagelsen af fiskeriloven i 
1907, og også Syltholm havn (senere be-
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nævnt: Rødby havn) var et af Jørgen Frede-
riksens store arbejder. I Dansk Fiskeritiden-
de kunne derfor med rette i nummeret af 30. 
marts 1908 skrives:  
 
"Tak til Jørgen Frederiksen. Vi anerkender 
og påskønner folketingsmand J. Frederik-
sens virksomhed for dansk fiskeri i det ar-
bejde, han har udført på Rigsdagen for lo-
ven om fiskernes ulykkesforsikring, for lo-
ven om statslån til fiskere, for selve fiskerilo-
vens gennemførelse og for alle de oplysen-
de foredrag, han i årenes løb har holdt for 
fiskerne rundt om i Danmark. Men når vi nu 
føler trang til at sige tak, er det for arbejdet 
med anlæg af Syltholm Havn."  
 
Man fremhævede herefter, at han på Syd-
lollands Fiskeriforenings vegne havde ind-
sendt andragende til Rigsdagen om bevil-
ling til sådan en havn. Og så hedder det vi-
dere i bladet:  
 
"Vi ved alle, at uden folketingsmand Frede-
riksens arbejde ville det ikke have kunnet 
lade sig gøre at få dette længe nærede håb 
og ønske opfyldt. Det er ikke hans valg-
kreds interesser, som har bragt ham til dette 
offer. Den ligger jo langt herfra. Heller ikke 
har han personlig interesser i denne sag, da 
hans gård ligger så langt fra Syltholm, at 
den ikke forøges i værdi ved anlæg af den-
ne havn." 
 
Udtalelsen er dateret den 19. marts 1908 og 
underskrevet 
 
 "Flere fiskere og landmænd på Sydlol-
land." 

Musse Herreds 
konvent fylder 
150 år 
Nils C. Roland (provst) 
 

(Artiklen er skrevet til "Stiftsbog og lan-
demode-akt for Lolland-Falsters stift 
1994", men med forfatterens tilladelse 
let forkortet af redaktionen) 

 
Musse Herreds konvent består af fungerende 
præster med ægtefæller i Lollands østre prov-
sti, og konventets historie kan følges tilbage 
helt til starten den 5.november 1844. 
 
Det er meget gammel skik, at præster mødes 
"til brødrenes indbyrdes samtale og trøst", og i 
følge vedtægterne for "Sønder-herreds Kalent" 
fra 1388 skulle der ved sammenkomsterne læ-
ses sjælemesse for de afdøde brødre samt 
sluttes med "2-3 Timers Samdrik". 
 
Ved midten af 1800-tallet blev det almindeligt, 
at præsterne mødtes for som stand at drøfte 
tidens problemer. Det var jo stænderforsamlin-
gernes tid (1836), forløberne for vort demokra-
tiske folkestyres institutioner, og præsterne var 
ivrigt optaget af mange sager, men naturligt 
nok især af kirkens stilling på overgangen fra 
statskirke til folkekirke og senere af de kirkeli-
ge spørgsmåls forhandling på rigsdagen. 
 
Konventet stiftes 
Der fandtes i 1844 ganske vist et såkaldt "al-
mindeligt præstekonvent", men det synes at 
have haft en kort levetid. Anderledes livs-
kraftigt blev "Nørre Musse Herreds Convent", 
der blev stiftet ved initiativ fra Majbøllepræ-
sten, pastor Andreas Krogh. 
 
På det stiftende møde den 5.november 1844 
behandledes bl.a. spørgsmålet om, hvilke mu-
ligheder der kunne tages i anvendelse mod 
den overhåndtagende uterlighed og løsagtig-
hed i sognene. Det var ikke blot det moralske, 
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men i høj grad også det økonomiske aspekt, 
der optog præsterne. De havde nemlig også 
med fattigforsørgelsen at gøre, og det var jo 
sognet, der skulle forsørge alle de uønskede 
børn, der kom. Man ønskede sig tvangsmidler-
ne fra Frederik VI's tid genindført - med kor-
porlige straffe etc. 
 
Endvidere drøftedes spørgsmålet om en ny 
salmebog. Baggrunden var en efterhånden 
overalt i landet udbredt utilfredshed med 
"Evangelisk-Kristelig Psalmebog". Biskop 
Mynster havde foreslået, at der udarbejdedes 
et tillæg til den, og i den kommission, han ned-
satte, søgtes Grundtvig holdt uden for indfly-
delse. Dette var blevet Kjøbenhavns Præste-
konvent (stiftet 1843) for broget, og man ned-
satte et udvalg med bl.a. Grundtvig som med-
lem, og dette udvalg fremkom med forslag til 
en helt ny salmebog. Dette blev sammen med 
andre forslag, bl.a. af D.G. Monrad, indarbej-
det i den salmebog, der i 1855 blev autoriseret 
under navnet "Psalmebog til Kirke- og Huus-
Andagt". Men i Musse Herreds Konvent var 
man vist kun meget tøvende med på det nye. 
 
"Der er ej heller grundlovsfester, dagblade 
eller lollandske præster" 
Grundtvig havde i øvrigt ikke nogen høj stjerne 
i konventet. Det noteres et sted, at "Conventet 
morede sig over denne gamle Prædikants og 
Kirkesangers Gemytlighed og Vittighed, men 
beklagede tillige hans store aandelige Hov-
mod." 
 
10 år senere var det biskop Monrads afsættel-
se, der optog sindene. D.G. Monrad, der var 
begyndt som sognepræst i Vester Ulslev, hav-
de været kultusminister indtil 1848. I januar 
1849 blev han biskop over Lolland-Falsters 
stift, og i 1850 medlem af folketinget, valgt af 
Maribo amts Nykøbing F kreds, idet han dog 
holdt sin gerning i stiftet og politikken i Køben-
havn skarpt adskilt. I 1854 afskedigede rege-
ringen ham som biskop, formentlig fordi han 
havde været ordfører for en mistillidsadresse 
mod ministeriet. Ministeriets leder var konse-
ilspræsident A.S. Ørsted, som han ofte havde 
været i politisk opposition til.  
 
At afskedigelsen blev drøftet på konventet, 
fremgår af følgende citat fra protokollen: "Efter 

at der ved Aftensbordet var bleven Tale om Bi-
skop Monrads Afsættelse, fortsattes Konven-
tet siden paa en meget tumultarisk Maade, 
saa at der udbrød en Explosion, som ikke lod 
sig dæmpe." (Grunden var, at det mindretal af 
stiftets præster, som ikke havde demonstreret 
for Monrads afsættelse, her var i flertal). 
"Conventet sluttede dog nogenlunde godt og 
broderligt med Afsyngelsen af Psalmen: Klok-
ken slaaer, Tiden gaaer, Evigheden 
forestaaer ...", men tre meldte sig ud." 1) 
 
Konventet sygner hen og dør 
Pastor Andreas Krogh, Majbølle, holdt sam-
men på konventet. Han var også rigsdags-
mand, og i 1853 diskuteredes det meget, om 
præster bør - og tør - være medlemmer af 
rigsdagen. Konklusionen er selvfølgelig posi-
tiv. Da Krogh i 1863 flyttede til Arninge, der var 
et økonomisk bedre embede, sygnede kon-
ventet hen og ophørte helt i 1867 - og proto-
kollen forsvandt! 
 
Et genoplivet konvent 
15 år senere dukkede protokollen lykkeligvis 
op igen, og blev taget i brug af et genoplivet 
konvent, der nu havde alle herredets præster 
undtagen én som medlemmer. Samtidig var 
der kommet en anden ånd over konventet: En 
ny præstetype kom til, som var optaget af 
evangeliets rette forkyndelse, men også an-
fægtet af afstanden mellem kirke og folk og af 
"fritænkerne" (den brandesianske kulturradika-
lisme). 
 
Grundtvigs kirkelige anskuelse spores her og 
der. Vækkelserne kommer inden for horison-
ten, og man fremhæver Indre Mission som et 
værn mod "extravagante og farlige Bevægel-
ser" som f.eks. "Frelsens Hær", men det hele 
er ligesom set på afstand, fra en forholdsvis 
upåvirket lolland-falstersk dagligdag. Nogle af 
præsterne kunne længes efter større åndelig 
modtagelighed hos deres menigheder. Men da 
taleren på et konvent i Vester Ulslev i 1898 
udbredte sig om de skønhedsindtryk, præsten 
modtager fra det rige menighedsliv særligt i 
Vestjylland, fremhævede Jacob Møller, der var 
præst i Radsted, "stærkt, i Modsætning til Ind-

1) Om Monrad og de "lollandske præster" se 
nærmere Krumsøarkivets Årsskrift 1990. 
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lederen, at man ogsaa paa Lolland - og hos 
Lollikerne -kunde faa gode og stærke Skjøn-
hedsindtryk". 
 
Systemskiftet 1901 - kvinderne kommer 
med 
Efter flere tilløb tidligere holdtes der i 1901 en 
afstemning blandt medlemmerne, om præste-
fruerne også skulle være medlemmer. Forsla-
get blev vistnok knebent vedtaget, men 
sprængte konventet! Adskillige var imod et så-
dant "androgynt" konvent og udmeldte sig, 
bl.a. i frygt for, at den faglige forening nu skul-
le blive en blot selskabelig forening. Først fra 
1911 kan det ses i protokollen, at præstefruer-
ne deltog i konventerne. Men siden har vist 
heller ingen været i tvivl om, at de var fuldgyl-
dige medlemmer - ud fra den betragtning, at 
hun er præstens allerbedste støtte og hjælp, 
og at det alene er de to i forening, der kan gø-
re præstehjemmet til sognets åbne hus. Ja, 
det kunne have stået i protokollen, men gør 
det rent faktisk ikke! 
 
Indadvendt og udadvendt 
Den ydre verdens begivenheder mærkes sta-
dig forholdsvis lidt. Første verdenskrigs ud-
brud omtales ikke, men under 22.juni 1915 be-
mærkes: "Den høiere Geistlighed mødte i Bil -
den lavere - hvor længe varer det? - i alminde-
lig Befordring." Og igen 8.november 1916: "De 
moderne Biler i den gamle Præstegaard 
(Vigsnæs) frembød et ejendommeligt Skue." 
Man glemmer dog ikke, hvad man er kommet 
for, konvents-referaterne kan udarte til hele af-
handlinger, f.eks. syv sider om begrebet ka-
rakter og karakterdannelse. 
 
Den praktiske præstegerning kommer efter-
hånden mere og mere ind i billedet i konvents-
foredragene. I 1934 har man en forhandling 
over emnet "De døde Sogne, de tomme Kir-
ker". Den nye sognepræst i Døllefjælde-
Musse, Skjøt-Pedersen, udtaler her bl.a.: 
"Man møder som Præst megen Venlighed i 
disse Sogne, men det er ikke Skik at gaa i Kir-
ke." I 1938 havde man inviteret en svensk 
præst til at holde foredrag i Sakskøbing, og 
pastor Lindqvist bemærker i protokollen: "Af 
Foredraget fremgik det, at de svenske Kirker 
heller ikke stormes af den saakaldte Menig-
hed." 

100-års jubilæum under krigen 
Danmarks besættelse den 9.april 1940 gik ik-
ke sporløst hen over konventet. På grund af 
mørklægningen gik man over til at mødes til 
konvent kl. 11 medbringende egen madpakke. 
De før omtalte moderne automobiler blev snart 
klodset op, så man cyklede så godt det lod sig 
gøre på de mere og mere skrøbelige dæk. 
Tidligere havde enkelte foredrag handlet om 
"den kristne og krigen", men jo ganske teore-
tisk. Nu kom der kød og blod på! 
 
I Nysted den 11.september 1940 indledte pa-
stor Karl Jensen en diskussion over emnet: 
"Er krig Guds straf?" I 1943 noteres, at kon-
ventet "på forskellig vis var præget af landets 
og kirkens aktuelle situation, og vi er glade 
ved under disse forhold, hvor større møder så-
ledes som det årlige præstemøde i Søllested 
netop var blevet forbudt, så dog på denne må-
de at kunne samles med hverandre". 
 
100 års jubilæet fejredes i Radsted præste-
gård den 26.september 1944. Det var Christi-
an X's 74 års fødselsdag, og ved den i dagens 
anledning særligt festlige middag blev der 
holdt tale for kongen, og efter middagen holdt 
pastor Skjøt-Pedersen, der nu var forflyttet til 
Kettinge, et foredrag om konventets historie. 
 
Ind i en ny tid 
De første 100 år var indrammet af to bevæge-
de perioder, den frie forfatnings - og folkekir-
kens - indførelse i 1840'erne og det vel nok al-
vorligste angreb på frihed, sandhed og ret i 
1940'erne. I disse år forandredes Danmark fra 
et feudalt agrarsamfund til en demokratisk in-
dustristat, men på Lolland slog forandringerne 
senere og svagere igennem. 1840'ernes ratio-
nalistiske præster afløses af vækkelsernes 
folk, grundtvigske og indremissionske, men 
også her mindre markant end andre steder. 
De første år, fra 1844 til 67, er de mest inte-
ressante, fordi de kirkepolitiske diskussioner 
er så heftige - og temperamenterne 
ligeså! 
 
Om de næste 50 år, fra 1944 til i dag kan kort-
fattet siges: Konventerne formede sig stadig 
som det var skik fra begyndelsen af århundre-
det, et forårs- og et efterårskonvent for præ-
ster med ægtefæller, strækkende sig over næ-
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sten en hel dag (i de seneste år dog indskræn-
ket til om aftenen, for at også udearbejdende 
ægtefæller kan være med). Også foredrags-
emnerne og forhandlingerne lignede de fore-
gående årtiers, men en statistik over emner og 
deres hyppighed er måske ganske talende:  
 
Langt de fleste foredrag, nemlig 37, handler 
om gudstjeneste, forkyndelse, sjælesorg, kon-
firmandundervisning og præstetjenesten som 
sådan. Bibelforedrag, kirkehistoriske foredrag 
og foredrag om troslære og etik udgør 25. Kun 
5 foredrag udspringer af aktuelle anledninger, 
således et foredrag af Cajus Madsen, Dølle-
fjælde, i 1953 om "den nyligt stedfundne dis-
kussion om det evige liv, dens årsager og virk-
ninger" (om professor P.G.Lindhardts berømte 
Askov-foredrag).  
 
Hvad der næsten ikke kommer inden for hori-
sonten er det økumeniske (fælleskirkelige). 
Kun ét foredrag herom er holdt - og det var af 
biskop Høgsbro, der ivrede meget for det øku-
meniske arbejde. Kristendommen og verdens-
religionerne: l foredrag. Kirke og skole: l fore-
drag (holdt af Jeff Beck, Øster Ulslev 1979). 
Kirken og det sociale system: l foredrag.  
 
Netop disse fire sidstnævnte emner, som bli-
ver mere og mere betydningsfulde i disse år, 
vedrører kirkens forhold til det omgivende 
samfund, og de er altså yderst sporadisk be-
handlet. Det er dog forhastet at konkludere, at 
konventets medlemmer så gik med skyklapper 
på og kun interesserede sig for interne forhold. 
For det første kan ethvert emne føre udad 
mod tidens udfordringer, ikke mindst i den ef-
terfølgende drøftelse (hvori ægtefællerne for 
øvrigt i stigende grad deltog). For det andet er 
det jo det daglige arbejde i sognet, med for-
kyndelse, konfirmander og sjælesorg, der teg-
ner og præger præstens og præstefamiliens 
hverdag. Det er her, der er brug for "Brød-
renes indbyrdes Samtale og Trøst" i konven-
tet. 
 
Afslutning 
Musse herreds konvents historie er spænden-
de, men jeg skal ikke fortabe mig yderligere i 
den. Det skulle nødig - uden sammenligning i 
øvrigt - gå som dengang i 1964 i Øster Ulslev, 
hvor pastor Boysen havde holdet foredrag om: 

Ordet blev kød - ordene blev klicheer. Da ville 
han ovenpå det som sædvanlig fra hans hånd 
vægtige foredrag spille for konventets med-
lemmer Händels Messias in extenso! Man be-
takkede sig. Men det var dog ellers en flot tan-
ke. 
 
Lad mig til slut sige, at et præstekonvent ikke 
kun er en privat, selskabelig forsamling af 
præster. Det må også komme menighederne 
til gode, om præsterne indbyrdes har et tillids-
fuldt og godt forhold, hvor de i fællesskab får 
talt om det at være præst og menighed i dag, 
og hvor alle ordene ind imellem får lov til at vi-
ge for sagen selv, det ord, vi er sat til at for-
kynde. 
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Årsberetning  
for 1994 
Lars Topsøe-Jensen og Hans 
Andersen 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt i Øster Ulslev for-
samlingshus den 14.april 1994. Omkring 75 
mennesker, der den aften havde fundet vej til 
forsamlingshuset, hørte lærer Henri Bitch Johan-
sen fra Horslunde læse den lille enakter "Ras-
mine", som Kaj Munk skrev, mens han gik på 
gymnasiet i Nykøbing. Han kaldte det dengang 
"Landligt Interiør". Senere omtalte han stykket 
som et "narreværk". Stykket er skrevet på Kaj 
Munks modersmål, lollandsk, og på dette mål 
blev det gengivet af Bitch Johansen, så hele sa-
len var med. Arkivlederen viste derefter lysbille-
der, gamle og nye, omkring Vester Ulslev kirke 
og den tidligere præstegård dér. 
 
Den i arkivets umiddelbare nærhed fundne bron-
zering (ring nummer to samme sted!) er omtalt i 
en artikel af museumsinspektør Karen Løkke-
gaard Poulsen i arkivets nye årsskrift, der samti-
dig blev præsenteret. Årsskriftets hovedartikel er 
en artikel om Godsted skole. 
 
Arkivet har i årene 1990 - 1993 sammen med 
Borgerforeningen for V. Ulslev Sogn gennemført 
en byvandring hvert år med efterfølgende arran-
gement i forsamlingshuset. Dette har af forskelli-
ge grunde ikke kunnet lade sig gøre i 1994, men 
man håber i 1995 at kunne genoptage traditio-
nen. 
 
Der i årets løb været omkring 40 indleveringer, 
nogle store, andre små. 
 
Nysted kommune støtter arkivet, dels med loka-
le, varme og lys, dels økonomisk. Desuden mod-
tager arkivet støtte fra Lollandsfonden og enkelte 
andre. 
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Hans Nymand 
Jørgensen 
Interview ved Jørn Ringsing 

 
Den 22.februar 1988 optog Jørn Ringsing 
et længere interview ned den dengang 93-
årige Hans Nynand Jørgensen, der var en 
af de featen, der i 1923 fik tildelt statsjord 
på Ulriksdals jorder. Nedenstående er en 
forkortet gengivelse af interviewet. 

 
Jørn R.: Du er født på Fattiggården, ikke sandt? 
Nymand: Nej, jeg er født oppe, hvor Herman 
Olander bor. Det var et gammelt hus, som far 
rettede op, da han blev gift. Og så gik han på ar-
bejde. Han tog alt det arbejde, han kunne få. 
Han havde fast høstplads på Hulbækgård. 
Jørn R.: Og din far, han hed...? 
Nymand: Anton Jørgensen, og vi blev holdt til. 
Vi skulle lære at bestille noget. Ja, jeg kan sko 
en hest. 
Jørn R.: Jamen, hvornår kom I så til Fattiggår-
den da?  
Nymand: I 1907. 
 
Fattiggården 
Jørn R.: Ja, og du er født i ...? 
Nymand: Jeg er født i 1895, så jeg er nu fyldt 
93. Det kom sig sådan, at forpagteren på gården 
var for gammel, og hans kone var også for gam-
mel. De kunne ikke passe de gamle mennesker. 
Der var seks gamle mennesker, som skulle pas-
ses hver dag. De havde en søn, som hjalp til 
med at drive gården. Han boede omme i et hus 
ved Vilhelm Jørgensens gård i Karleby, men han 
ville ikke fortsætte, så de skulle lige pludselig ha-
ve en ny forpagter. 
Jørn R.: Og det var jo kommunen, der ejede 
gården? 
Nymand: Ja. Og far og mor snakkede om det. 
Mor sagde: "Jamen vi har jo ikke nogen penge, 
så vi kan da ikke ..." Men ved du, hvad far gjor-
de? Han kørte ned på mejeriet hos Dam. Og 
Dam kendte ham jo. Han vidste, at han kunne 
bestille noget: oppe klokken fire om morgenen 
og somme tider ikke hjemme før klokken var ti 
om aftenen - for tre kroner om dagen - og på 

egen kost. Mere fik de ikke! Så han kørte ned på 
mejeriet til Dam og sagde til ham, som det var. 
"Jeg har lyst til at søge, men jeg mangler 2.000 
kr." - "Dem kan du låne af mig", sagde Dam. Ja, 
og så gik far ud til sognerådsformanden. Det var 
pastor Schougaard. Og da han kom derop, så 
blev Schougaard tosset. Han sagde: "En mand 
med så mange børn, han skal ikke om og for-
nærme de gamle". "Jamen det kommer heller ik-
ke de gamle ved". Så måtte sognerådet stemme 
om det, og der var ikke andre ansøgere, så de 
var nødt til at tage ham, hvis de ville have no-
gen. På den måde fik han pladsen. Og de gamle 
mennesker, de var lykkelige. Ja, vi behandlede 
dem som ... de hørte til os alle sammen, og far 
var sådan, at han kunne hjælpe dem i alle må-
der, ligefrem som en sygepasser. De var så gla-
de for ham. Og så fik vi noget god mad. Det hav-
de de aldrig fået. 
 
Jørn R.: Det skulle din mor lave? 
Nymand: Ja, men mine store søstre hjalp til. Der 
var mange at lave mad til. 
Jørn R.: Så fik I penge for at have dem? 
Nymand: Ja, men så skulle far jo betale forpagt-
ningshyre. Det kunne de fleste tider gå lige op. 
På den måde fik han så begyndt at samle en be-
sætning. Så efterhånden havde vi alt det, vi skul-
le bruge. Jo, det gik godt. 
Jørn R.: Havde I hjælp på gården?  
Nymand: Nej, vi var kun os selv.  
Jørn R.: Men også de gamle?  
Nymand: Jaja.  
 
Søskende 
Jørn R.: Hvor mange søskende var I? 
Nymand: Vi var ti. Den sidste blev født på Fat-
tiggården. Det var Sigfred. 
Jørn R.: Men I var da ikke hjemme alle ti på én 
gang? 
Nymand: Nej nej. Jeg havde to søstre, der var 
ældre end mig. Den ene hun blev gift med en sa-
delmager i Kettinge, sadelmager Henriksen. Han 
stammede også fra Øster. Og den anden boede 
ude i Tårs Skovby. Hun var gift med en fisker 
derude. Så er jeg nummer tre. Jeg var vant til at 
bestille noget. Jeg har siddet på landevejen og 
slået sten sammen med min far. Vi skulle ud og 
tjene noget alle sammen. Og var det så koldt, og 
man frøs, så sagde far: "Du må rejse dig op, 
dreng, og løbe en lille tur". Sådan var det den-
gang. 
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Jørn R.: Men da først han fik Fattiggården i for-
pagtning, så havde han vel ikke arbejde ved si-
den af mere? 
Nymand: Nej nej, vi havde rigeligt at gøre dér. 
Der var jo 36 tønder land at passe. Der var pile-
hegn mellem hver evige mark. Dem var jeg som 
knægt med til at rydde alle sammen. Og gården 
var ikke drænet. Jeg har været med til at grave 
dræningsgrøfter over hele ejendommen. Det fik 
jeg også lært som dreng.  
 
Soldat 
Så var jeg soldat i fire år, og bagefter var jeg 
hjemme i fem måneder. Det var under den første 
verdenskrig. 
Jørn R.: Var du soldat i fire år? 
Nymand: Ja. 
Jørn R.: Hvor var det henne? 
Nymand: Det var i Vordingborg. Jeg kom lige fra 
højskole og i tjenesten, og så havde kaptajnen jo 
opdaget, at den dér var i orden. Jeg havde også 
gået meget til gymnastik, og jeg havde virket lidt 
som gymnastiklærer herhjemme omkring. Jeg 
var kun 18 år, men jeg havde ligegodt prøvet at 
være gymnastiklærer. Så kaptajnen gik på mig 
og spurgte: "Vil De ikke på korporalskole?" Det 
havde jeg ikke lyst til. Men han blev ved. Så da 
krigen brød ud, udnævnte han mig til underkor-
poral. Det gjorde de jo med så mange. 
Jørn R.: Uden at du havde været på skole? 
Nymand: Ja. Men så kom der en skole, og så 
sagde han: "Nu bliver der stillet borde op nede i 
gymnastiksalen, og dér skal I ned alle sammen, 
så jeg kan høre, hvad I duer til." Vi var 70 derne-
de ved bordene og skulle skrive en stil. Men jeg 
havde ikke lyst, så jeg fik skrevet en stil, der var 
rigeligt med fejl i. Så sagde han: "Vil De ikke 
komme op og skrive en stil oppe hos mig?" sag-
de han. 
Jørn R.: Du prøvede, om du kunne slippe? 
Nymand: Ja. Men så gik jeg op hos ham og 
skrev stilen om og gav ham en undskyldning. Så 
måtte jeg på skole i Roskilde. 1915. Tre måne-
der. Da så de tre måneder var gået, blev jeg ud-
nævnt til korporal. 
Jørn R.: I Vordingborg igen? 
Nymand: Ja. Og jeg blev hjemsendt som ser-
gent i reserven i 1917. Så sagde jeg: "Nu vil jeg 
ikke mere". For vi fik ikke noget i løn. Kunne ikke 
leve på den.  
 
 

Landbruget igen 
Jørn R.: Så kom du tilbage til landbruget igen? 
Nymand: Ja, egentlig havde jeg lyst til at blive 
politibetjent, men de havde ikke brug for nogen 
nogen steder dengang. Så jeg gik over til land-
bruget igen, tog plads og tjente. Og et år var jeg 
bestyrer på Ålevadsgården, da Jensen lå i Kø-
benhavn og var syg. Og så blev det et halvt år 
nede hos Valdemar Juul på Juulsgård. Vi kendte 
hinanden fra gymnastikken. 
Jørn R.: Hvornår købte I så ejendommen her? 
 
Nymand: Ja, jeg fik jord - altså statsjord - i 1923. 
Og så byggede jeg. 
Jørn R.: Var du da blevet gift? 
Nymand: Nej, jeg byggede i 23, og vi blev gift i 
24. Og vi er de sidste af de 15 statshusmand, 
der byggede her på Ulriksdals jorder, og her vil 
vi gerne blive, så længe vi lever. Jeg synes, vi 
har haft det godt her. Vi har haft meget arbejde, 
men arbejde dør man ikke af. 
 
Øster Ulslev-minder 
Jørn R.: Men hvis vi vender tilbage til Øster Uls-
lev, så var der jo både brugs og købmandsforret-
ning? 
Nymand: Ja, købmanden hed Jørgensen lige-
som sin far. Lige ovre på den anden side, hvor 
posthuset kom til at ligge, lå der et meget langt 
hus, og dér var maltgøreri. Og lidt længere hen-
ne var en snedkerforretning. Snedkeren hed 
snedker Gregersen. Og Christian Olsen, han bo-
ede lige op til ... 
Jørn R.: Ja, han boede lige op til posthuset .. 
.dér, hvor der er posthus nu. 
Nymand: Ja, der ligger et hus lidt bagved. Jeg 
ved ikke, hvem der bor der nu, men det var 
snedker Gregersens. Og så det, der ligger helt 
ude ved vejen, dér boede den rigtig gamle sned-
ker. 
Jørn R.: Dér, hvor der har været skrædderforret-
ning også i mange år? 
Nymand: Ja, han var skrædder. 
Jørn R.: Og så var der jo bager - og slagter og-
så? 
Nymand: Ja, dér hvor Helge Nielsens søn nu er 
begyndt som tømrer ... der var slagterforretning. 
Det var slagter Mortensen. I strædet lige overfor 
- Brugsstrædet kaldte vi det - der boede vogn-
mand Schwartzlose. Det var med heste i de ti-
der. Og længere nede lå Grængegården, og den 
gamle Frederik Grænge kom med mælkevog-
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nen. Han skulle op og hente mælkespandene 
oppe i sognefogdens stræde. Sognefogdens 
stræde lå lige overfor Brugsen. Og så var der 
den gamle bypark. Der stod et midsommertræ. 
Det har du kas set? 
Jørn R.: Jeg har set billedet af det. Det er jo det, 
der er på scenetæppet oppe i forsamlingshuset. 
 
Skole 
Nymand: Nede ved korsvejen lå den gamle sko-
le, hvor jeg gik i skole. 
Jørn R.: Nå, har du gået I skole dér? Det er da 
rigtigt, ja, den nye blev jo først bygget i 1904. 
Nymand: Førstelæreren hed Elm. Han hed el-
lers Johan Peter Larsen, men tog navnet Elm. 
Han var fætter til min far. De stammede fra El-
melunde på Møn. Så var der en andenlærer. 
Han hed Andersen. Han havde ikke uden én 
hånd. Men han kunne godt give én af kæppen. 
Han var også en dygtig skolelærer. 
Jørn R.: Var der så to klasseværelser i bygnin-
gen? 
Nymand: Ja, der var to klasser i skole hver dag. 
Det var sådan lidt provisorisk - men det gik. 
Jørn R.: Man kunne godt lære noget alligevel. 
Nymand: Ja, det var et par dygtige lærere - det 
vil jeg love for. Og så gik den ene halvdel i skole 
mandag, onsdag og fredag, og den anden halv-
del tirsdag, torsdag og lørdag. 
 
Øster Ulslev-minder 
Jørn R.: Der var jo også bageri i Øster Ulslev? 
Nymand: Ja, og bageren hed Jensen - altså 
gamle Jensen. Der var én før hans tid. Han hed 
Larsen. Han havde en søn, der var lige gammel 
med mig. Og vi gik i skole sammen. Og så kom 
Jensen og købte det - altså den gamle Jensen, 
Aage Jensens far. Han byggede bageriet op - 
der var nyt bageri over det hele. Ellers var der 
bageri i det gamle. Men så flyttede bageren - de 
gamle - over dér, hvor maleren nu bor. Det hus 
har de bygget. De byggede dér på ... ja, det hør-
te til sognefogdens. Der lå et gammelt hus lige 
op mod sognefogdens gård, hvor der var en stor 
have til. Her blev der bygget to huse. De ligger 
der jo endnu. Det ene byggede vognmanden, 
Kaj Jørgensen, og det andet byggede bageren, 
og dér flyttede han så over - nej, deres søn Aage 
var det, der flyttede derover, og så skiftede de, 
da den gamle døde. Sådan var det. 
Jørn R.: Og skomager var der også? 
Nymand: Ja, han hed Olsen ... og træskomager 

- han hed Jens Pedersen ... de boede lidt længe-
re henne. 
Jørn R.: Ja, det var Ejvind Olsens far.  
Nymand: Ja. Han hed Mads Olsen.  
Jørn R.: Og så var der hjulmændene. Nymand: 
Ja, de boede nede bagved smedjen. 
Fru Nymand Jørgensen: ... og den gamle træ-
skomager -Pedersen. 
Jørn R.: Hvor boede han så henne? 
Nymand: Han boede ved siden af skomageren 
der henne ved ... vi kaldte det Nystedvejen den-
gang. Han lavede en god træsko ... et par træ-
sko for 35 øre ... ja, det er ikke så galt! 
Jørn R.: Og sadelmageren. Han boede derovre, 
hvor den lille sadelmager altid har boet. 
Nymand: Ja. Jeg kan huske den rigtig gamle sa-
delmager. Han var far til min svoger, Hans Peter. 
Han slog sig ned i Kettinge og var sadelmager 
der, til han døde. Hans Jørgen lærte hos sadel-
mageren. Så var der ikke nogen til at overtage 
forretningen, så Henriksen - sadelmager Henrik-
sen - beholdt den. Han var gift med smed Peder-
sens datter nede fra smedjen, og hun var enke i 
flere år, men Hans Jørgen han blev da - han sør-
gede for hende. Hans Jørgen han kom nede fra 
Dødemosen. 
Jørn R.: Han var ikke i familie med ...? 
Nymand: Nej, ikke spor. Men han var hos dem 
altid. Han tog sig af hende, så længe hun leve-
de, og så fik han det hele efter hende. 
Jørn R.: Og så var der jo posthuset. 
Nymand: Jamen, det ligger længere henne. Det 
var dér, hvor der var Tatol. Dér boede de rigtig 
gamle postmænd fra min tid, og postvognen kom 
hver morgen fra Nysted -en hestevogn - og når 
de så havde fået posten ind og havde sorteret 
den, så ... han hed Lars Mortensen ... så gik han 
Musse-tur. Han gik ind til Musse by, og så kom 
han ud over Karleby-mosen og hjem om efter-
middagen ved fire-tiden, og så skulle han til Ny-
sted. Den tur kørte han hver dag med hesten, 
enten det var snevejr eller regnvejr. Det gamle 
postbud Rasmus Larsen købte den gamle skole 
dernede ved Korsvej. Der var lidt jord til. Ellers 
boede han oppe ved alderdomshjemmet i Øster 
Ulslev, henne bag ved kirken, i det gamle hus. 
De havde en søn, der hed Peter. Han var et år 
ældre end mig. Han døde pludselig. Han boede i 
Sakskøbing og var murerhåndlanger. Han kom 
til skade med den ene hånd. Der gik blod-
forgiftning i, og han døde. Han blev ikke 30 år. 
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gartner Nielsen nu bor - der er to lejligheder i det 
gamle hus - der boede en gammel, gammel 
mand - de kaldte ham for "Skæl-Hans", og dér 
holdt de til og drak: Husum, Jordefar og Skæl-
Hans. Og så var der en gammel mand nede fra 
Fattiggården - de kaldte ham "Pers-Hans" - han 
hørte også til. Og så drak de, lige til de kunne ik-
ke se hverandre. Somme tider måtte vi hente 
Pers-Hans på en hjulbør og køre ham hjem. En-
gang da vi kom med hjulbøren og skulle hente 
ham, da stod de alle sammen ude ved stengær-
det ind til kirkegården og lod deres vand op mod 
stengærdet. Det var hen i august måned, og ug-
leungerne, der boede oppe i kirkegavlen, gav sig 
pludselig til at hvæse. Så bøjede én af mænde-
ne sig ind over stengærdet, hvor en, der blev 
kaldt "Smede-Johan", lå begravet lige indenfor, 
og spurgte: "Er det dig, der snorker, Johan?" Ja, 
vi oplevede jo noget som børn. Så kørte vi Pers-
Hans hjem på hjulbøren og fik ham afleveret.  
 
Præsten - pastor Schougaard - havde inspektion 
på gården. Så han kom tit. Og jeg som dreng ... 
jeg var ikke uden ti år - jeg måtte på arbejde op-
pe hos præstegårdsforpagteren. Han hed Kirke-
gaard. Han stammede fra Herritslev, hvor hans 
far var skolelærer. Og jeg skulle så op og køre 
harve om foråret, ja, vi blev jo holdt til. De havde 
ti malkekøer. De stod helt oppe bagved. Og dem 
skulle jeg køre vand op til med en hest, som Kir-
kegaard havde lånt af sin far. Vi kaldte ham 
"skolelærerhesten". Det var sådan en satan til at 
løbe. Og jeg kan huske den 5. august 1905 kl. 
tre om eftermiddagen. Da var jeg oppe og skulle 
vande kvæg og flytte dem, og det blev sådan et 
tordenvejr. Det slog ned i Lars Olsens gård i 
Sløsse, der ikke ligger ret langt væk. Bange blev 
jeg, og hesten kunne jeg ikke styre. Det var nok 
dumt, hvad jeg gjorde. Men jeg sprang op på 
ryggen af hesten, og så rendte han hjemad i fir-
sprang og ind i gården. Tønden bagefter på to 
hjul. Og da hesten kom ind på stenbroen i går-
den, lød der sådan et rabalder, som om lynet var 
slået ned i præstegården. De kom styrtende ud 
ad døren allesammen, og der sad jeg arme 
dreng på hesteryggen, mens hesten rendte ned 
til stalddøren og ville ind. 
Jørn R.: Det var da godt, den ikke rendte ind i 
stalden. 
Nymand: Jamen, han kunne ikke komme ind, 
for døren var lukket. Men da jeg kom hjem og 
fortalte det her, sagde far ligegodt til Kirkegaard: 

Præstestrid 
Jørn R.: Kan du huske, der var en præst i Øster 
Ulslev, som hed Larsen. Det var ham, der skrev 
"Skatten i Lerkar". Var du i menighedsrådet, da 
han var præst? 
Nymand Nej. Jeg kom først efter. 
Jørn R.: Kan du huske, om det gjorde noget ind-
tryk i befolkningen, at han blev afskediget. Var 
der meget ...? 
Nymand: Nej, det synes jeg ikke, man kunne 
mærke noget. 
Jørn R.: Det var ikke noget, folk interesserede 
sig meget for. 
Nymand: Nej. Det tror jeg ikke. 
Jørn R.: ... eller vidste, hvad det gik ud på.  
Nymand: Nej, for vi blev af med ham, og så ... 
Fru Nymand Jørgensen: Vi havde jo her noget, 
vi kaldte "læsekredsen". Vi var en halv snes fa-
milier, som en gang hver fjortende dag samledes 
til en kop kaffe, og så læste lærer Jørgensen op 
af forskellige bøger, og vi sang efter Højskole-
sangbogen. Det var nogle pragtfulde aftener. Og 
der kan jeg huske, at vi havde bogen "Skatten i 
Lerkar", men vi læste kun den halve bog ... 
Jørn R.: Nå. I mente ikke, det var noget? 
 
Øster Ulslev-minder 
Nymand: Nej, det var ikke noget, der interesse-
rede os. - Men det var sadelmager strædet, vi 
var ved. Dernede ad boede en bagersvend, som 
hed Ole. Han var bagersvend i Herritslev, og han 
gik til fods morgen og aften til og fra sit arbejde. 
Han havde aldrig i sine dage siddet på en cykel. 
Lidt længere henne, der boede en, der hed Vil-
helm Nielsen. Han var broder til Peters - min 
bror Peters - kone. Han blev gift med Bager-Oles 
datter. Men vi kom fra posthuset. Dér ved siden 
af ligger den gamle jordemoderbolig. Og man-
den dér hed Jørgen Rasmussen. Vi kaldte ham 
altid "Jordefar", fordi hans kone var jordemoder. 
Han var noget af en gavtyv. Han var murer af 
profession. Han gik ud og lappede lidt rundt om-
kring. Utidig var han jo. Men han havde alt arbej-
de omme på Fattiggården, og hvis han kunne nå 
at hælde lidt kalk i en træsko eller en støvle, så 
gjorde han det. Men han var også glad for fla-
sken.  
 
Så var der en skomagersvend omme hos Mads 
Olsen. Han hed Husum og stammede fra Ny-
sted. Når han drak i otte dage, så drak han i otte 
dage. Så kom han ikke på arbejde. Dér, hvor 
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"Vi må ha' en anden ordning, for han er ikke 
uden ti år, og han kan ikke passe de køer, og så 
køre vand ud." Jeg skulle selv pumpe op også. 
De kunne have sendt karlen ud i stedet, ikke? 
Men nej, det gjorde de ikke. Det gik så herre-
gårdsagtigt til. Så fik Kirkegaard lavet det sådan, 
at jeg skulle køre "sognetur" med pastor Schou-
gaard, når han skulle ned til Godsted kirke. Og 
det var også meget sjovt, når det var godt vejr.  
 
Men jeg kan huske et år, det havde været stærkt 
snevejr. Vi besluttede at køre i kane, og vi havde 
den lille skolelærerhest for. Han kunne løbe 
stærkt. Jeg sad bagved, og præsten lå oppe i 
kanen i sin pels. Vi kom også heldigt til Godsted, 
han holdt gudstjeneste, og hesten kom som 
sædvanligt i stald i den gamle skole. Så vidste 
jeg nogenlunde, hvornår jeg skulle spænde ham 
for. Men den dag syntes jeg, at præsten blev 
længe væk, klokken var vel halv fire - eller tre - 
det var deromkring. Han var stadig ikke kommet. 
Det viste sig så, at han havde siddet og drukket 
kaffe sammen med skolelæreren. Da vi så ende-
lig skulle af sted, var hesten kåd. Han rendte 
stærkt, og jeg kunne ikke holde ham. Så da vi 
drejede oppe, hvor alderdomshjem - nu ligger, 
slog hesten enden i vejret, kanen væltede , præ-
sten røg på hovedet ud i snedriverne, og jeg 
bagefter. Hesten rendte op i præstegården med 
Kanen bag efter på den ene mede. Jeg kan ty-
deligt se det for mig endnu: dér stod de oppe i 
præstegården og grinede, da hesten kom løben-
de. Og jeg tænkte forskrækket: "Ih, du milde 
Gud". Men da præsten rejste sig op, sagde han: 
"Der er da ikke noget ved at køre i kane, hvis 
man ikke kan vælte!" 
Jørn R.: Han tog det meget roligt? 
Nymand: Ja, det tog han meget roligt. Han hav-
de ikke slået sig eller noget. Der var sne nok at 
vælte ud i. 
Jørn R.: Den dér "sognetur". Det var .... du skul-
le køre for præsten, når han skulle til ... 
Nymand: ... når han skulle til gudstjeneste i 
Godsted. Det var egentlig Kirkegaards arbejde. 
Men det var jo så nemt, når han kunne sætte en 
dreng til det. Og præsten var naturligvis ligeglad, 
når bare han kom derned - og hjem igen! 
 
------------------------------------------- 
Hans Nymand Jørgensen døde den 
10.december 1989, en måneds tid efter at han 
og Marie var flyttet på Solgården. 

Hvad skrev  
Folketidende i 
1896? 
Hans Andersen 
 
Det er ganske underholdende at bladre l gamle 
aviser. Hvad stod der for eksempel i Lolland-
Falsters Folketidende for 100 år siden. Lolland-
Falsters Folketidende var ikke dengang som nu - 
efter at også Ny Dag er gået ind - det eneste 
dagblad på Lolland-Falster. Faktisk var der en 6 
-7 dagblade på Lolland-Falster i året 1896. 
 
Det er klart, at det meste læsestof er stof af en 
art, der næppe væsentligt adskiller sig fra det, 
som bragtes af alle andre aviser i landet. Det 
meste lokale stof stammer fra købstæderne på 
Lolland-Falster. Derimod er meddelelser om be-
givenheder på landet mere sparsomme. Og det 
samme gælder annoncer. 
 
Her i Krumsøområdet er det naturligvis først og 
fremmest de meddelelser m.v., der siger noget 
om livet i vort område, der er interessante.  
De officielle bekendtgørelser var ikke mange, 
men nødvendige. Således bekendtgør byfogden 
i Nysted en offentlige auktion, der skal foregå i 
lærerboligen i Sløsse den 31.marts. Auktionen 
omfatter en del almindeligt bohave, der forment-
lig har tilhørt lærer Jørgen Pedersen. 
 
Baggrunden er utvivlsomt den, at lærer Peder-
sen var blevet afskediget en måneds tid forinden 
- uden pension. Han var tiltalt for at have forfal-
sket sine eksamenspapirer. Sagen var gået helt 

Victor Hansen var den første læge i Sørup lægebolig. 
Han var broder til C.A. Hansen i Nysted, den senere 
amtslæge i Maribo Amt (stiftfysikus hed det dengang) 
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Der var allerede fra 1860'erne oprettet en 
mængde sygeforeninger rundt omkring i landet. 
Det var private foreninger, der økonomisk hvile-
de på medlemmernes egne bidrag. Det var der-
for meget almindeligt, at sygeforeningerne arran-
gerede store fester med bal og basar og forskel-
ligt gøgl for at skaffe penge til virksomheden. I 
begyndelsen af 1890'erne kom imidlertid en lov, 
der åbnede mulighed for, at en sygeforening på 
visse betingelser kunne blive statsanerkendt, 
hvilket åbnede mulighed for statstilskud. Øster 
Ulslev og Godsted Sygeforening må allerede på 
dette tidspunkt have søgt statsanerkendelse, for 
omtrent samtidig med basaren og ballet på sog-
nefoged Thomsens mark bragte Folketidende 
meddelelse om, at foreningen fra den 1. Juni un-
der navnet Øster Ulslev og Godsted Sygekasse 
var blevet anerkendt og således kunne modtage 
statsstøtte. 
 
En annonce indkaldte "svenske piger" til et mø-
de søndag den 2.august i Nykøbing Borgerskole. 
Forstanderinden for Bibelkvinnohemmet i Stock-
holm, frk. Elsa Borg, skulle tale. Annoncen var 
underskrevet af Margrethe Johnson. 
 

til Højesteret, og dennes endelige dom, der blev 
udførligt refereret af Folketidende den 23. janu-
ar, lød på 6 gange 5 dages vand og brød. Nær-
mere om sagen kan læses i Krumsøarkivets års-
skrift 1984. 
 
Under det gamle retsplejesystem hørte vore tre 
små sogne til den retskreds, der hed Nysted 
birk. Birkedommeren hed Holck, og han var tilli-
ge byfoged og retsbetjent (dommer og politime-
ster) i Nysted. Han udstedte i november en politi-
bekendtgørelse med efterlysning af eventuelle 
vidner i en politisag. Det drejede sig om et rådyr, 
som en krybskytte havde skudt i Ulriksdal skov. 
 
Bekendtgørelsen gav i øvrigt ikke noget positivt 
resultat. Men den mistænkte blev dømt alligevel. 
Han var fra Stubberup. 
 
En del annoncer drejer sig om foreningsarrange-
menter, især baller og andre forlystelser. Indkal-
delser til forenings-generalforsamling er også ret 
hyppige. Andre mødeindkaldelser drejer sig om 
emner, der på det tidspunkt må have ligget eg-
nens folk på sinde.  
 
Således indkaldes der i marts til et møde i Øster 
Ulslev forsamlingshus om "sukkerroesagen". 
Hvad der i annoncen fra 1896 betegnes som 
"sukkerroesagen", tør jeg ikke sige. Men det må 
vel have været noget, der havde særlig betyd-
ning for sukkereroe-dyrkerne. 
 
Bal afholdtes ikke sjældent til fordel for en velgø-
rende institution. Således afholdtes basar og bal 
søndag den 14. juni på sognefoged H. Thom-
sens mark i Karleby til fordel for Øster Ulslev og 
Godsted Sygeforening. 
 
 

Da det er kommet mig for Øre, at jeg er bleven 
beskyldt for at have tilegnet mig en Gris, tilhø-
rende Gmd. Jørgen Frederiksen, udlover jeg 
herved en Belønning af 10 Kr. til den, der kan 
give mig paalidelig Oplysning om, hvem der 
har udspredt dette Rygte. 
   Vester Ulslev, den 8de Oktober 1896 
                 H. P. Christensen 
                           Hmd. 

Mon H.P. Christensen nogensinde fik at vide, hvem der 
havde udbredt rygtet om, at han skulle have hugget en 
gris fra Jørgen Frederiksen? 

"Ugens Nyheder" var et ret udbredt på landet. Det var et 
lille blad, nærmest i BT-format og på 4 eller 8 sider. Det 
eksisterede endnu omkring 1930. 

"Kan Du saa huske at bestille "Ugens 
Nyheder" nu til Oktober Kvartal! Bla-
det koster jo kun 1 Krone i Kvartalet og 
bestilles ved Posten og i Bogladen" 
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Den voldsomme udvidelse af sukkerroearealer-
ne, der fandt sted, efter at sukkerfabrikkerne, 
først i Holeby og senere i Nakskov, Sakskøbing 
og Nykøbing var kommet i gang, medførte en 
voldsom mangel på arbejdskraft til udtynding og 
optagning af sukkerroerne. I 1874 indkaldte man 
så for første gang svensk arbejdskraft til at tage 
sig af dette arbejde. Den daværende kronprin-
sesse Louise, Frederik VIII's dronning, der var 
svensk af fødsel, interesserede sig meget for si-
ne landsmænds kår og havde i 1885 udvirket, at 
en svensk kvinde påtog sig at virke for de sven-
ske pigers åndelige og materielle vilkår. Denne 
kvinde virkede i mange år her i landet. Hun holdt 
møder med pigerne og udfoldede en opofrende 
virksomhed blandt dem. Det var Margrethe 
Johnson. 
 
Det redaktionelle stof fra vort område er som 
nævnt sparsomt og består i hovedsagen af så-
danne begivenheder, som anmeldes til øvrighe-
den, ildebrande, ulykkestilfælde, dødsfald og 
ejendomssalg. Retssager og domme vedrørende 
tyveri, vold og lignende kriminelle forhold omta-
les også. Blandt de kriminelle sager indtager den 
såkaldte "Sløsse-sag" en fremtrædende plads. 
Sagen omtales som godt i gang allerede i januar 
1896, og sagens udvikling følges mange gange i 
løbet af året. Sagen drejede sig principielt om 
mened, men havde mange udløbere. Jeg håber, 
jeg ved en senere lejlighed kan gøre nærmere 
rede for sagen. Den endte i øvrigt med pure fri-
findelse. Men der skulle mere end een retsin-
stans til, før sagen var endelig afgjort. 
 
 

I april meddeler Folketidende, at Musse Herreds 
skoledirektion har kaldet seminarist J. H. Hansen 
til skolelærer i Sløsse. Den nye lærer var fra den 
lille ø Birkholm i det sydfynske øhav. Hans far 
hed Hans Hansen, men blev kaldt Prest, og det-
te navn antog sønnen som sit efternavn, og det 
var under det navn, han blev kendt i de 37 år, 
han kom til at virke som enelærer i Sløsse skole. 
Men hans fulde navn var Jørgen Hendrik Han-
sen Prest. 
 
Midt i juli bragte bladet meddelelse om en ildløs i 
Vester Ulslev, hvor 3 huse, tilhørende grevska-
bet Christiansholm (Ålholm m.m.), nedbrændte. 
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Husene beboedes af syv (!) arbejderfamilier, 
som altså blev hjemløse. Ilden blev først bemær-
ket i et lille udhus. Men da ingen af beboerne var 
hjemme, vidste man ikke, hvordan den var op-
stået. Husene udbrændte fuldstændig, og alt ind-
boet brændte ligeledes. 
 
Det kan tilføjes, at de tre huse blev genopført 
året efter - ikke på samme plads, men nu tæt op 
til det, der dengang kaldtes Nordgaden, nu Dal-
bakkevej. Det er nummer 3, 5 og 7. 
 
1896 var også året, hvor Folketidende kunne 
meddele om kassemangel i en af de dengang 
eksisterende to brugsforeninger i Øster Ulslev, 
nemlig Brugsforeningen for Øster Ulslev-
Godsted Sogne. Kassebedrøveren var den hidti-
dige brugsuddeler, men han var forduftet til 
Amerika. Nu havde hans brødre lovet at dække 
den gæld, der måtte restere, når uddelerens 
ejendom var solgt. 
 
Sagen førte ikke til en i øvrigt forventet sammen-
lægning af de to brugser. Der skulle gå endnu fi-
re år, før sammenlægningen var en realitet. Sa-
gen er i øvrigt nærmere behandlet i arkivets års-
skrift 1992. 
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Da lægefamilien 
blev malet 
Hans Andersen 
 
Hos overlæge Bent Frijs-Madsen i Næstved 
hænger to malerier, som har en usædvanlig bag-
grundshistorie. Billederne forestiller Frijs-
Madsens forældre, læge Niels Madsen og hans 
hustru, Sys. Dr. Madsen var - som mange sikkert 
endnu husker - praktiserende læge i Sørup i ikke 
mindre end 33 år, nemlig fra 1926 til 1959. 
 
Malerens identitet er klar nok, men navnet er det 
lidt usikkert med. I de sidste år af sit liv, nemlig i 
Canada, kaldte maleren sig Jan (eller Jonas) 
Norkus. Mens han var i Danmark, hed han Jan 
Karlovic. I Skt. Petersborg, hvor han blev født 
den 9.februar 1910, var navnet sandsynligvis 
Jan (eller Ivan) Karlovic Driskus. Forældrene var 
fra Vilnius i Litauen. Faderen hed Karl Driskus 
og arbejdede på en læderfabrik. Han var syg og 
fik af lægen det råd at tage til Krasnojarsk, hvor 
der var bedre livsbetingelser. Her - ovre i nærhe-
den af den kinesiske grænse - kom familien til at 
bo i en kælderlejlighed. Faderen døde dog kort 
efter, og i vågenatten måtte den lille Jan være 
med til at stå ved liget med sit tændte lys. Der 
var en lillesøster. Hun var født på revolutionsda-
gen og fik derfor et særligt certifikat til minde om 
Lenin. 
 
Moderen var nu alene om familiens forsørgelse. 
Hun blev engang opfordret til at blive borgme-
ster, men afslog, da hun havde altfor travlt med 
at tage sig af familien. Jan tegnede heste på et-
hvert stykke papir, han fandt, og moderen sagde 
tit: "Der er heller aldrig et stykke papir uden he-
ste på." Så fik hun ham til at tage undervisning 
hos en russisk maler, og derefter lærte han re-
sten af familien at tegne selv. På gaden, hvor 
han legede, blev han gode venner med en 
mand, der formentlig var en slags idrætslæge el-
ler lignende. Han hed Nikolaj, og han så i Jan en 
perfekt gymnast, og da han senere ville flytte til 
Moskva, foreslog han Jan at tage med, sammen 
med moderen og søsteren. 
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Disse oplysninger og hvad der i øvrigt skete for 
Jan i tiden, indtil han havnede! Danmark i 1945, 
stammer, dels fra Anna Christensen, der er dat-
ter af det tidligere præstepar i Fuglse, Yrsa og 
Ejlif Johannes Andersen og er gift med præsten i 
Døllefjælde, dels fra en kort beretning, som Jans 
danske kone nedskrev i begyndelsen af 1990'er-
ne. Beretningen er nedskrevet, efter at hendes 
mand var død, men den bygger naturligvis på 
det, han havde fortalt, og således som hun hu-
skede det. Senere er hun selv ramt af en blod-
prop. Der må derfor, Indtil det tidspunkt, hvor 
Jan Karlovic når frem til Danmark, regnes med 
en vis usikkerhed i beretningen. 
 
I Moskva ernærede Jan sig ved at træne unge 
mænd i en klub, der hed DYNAMO, bl.a. til 
Olympiaden (formentlig den i Berlin 1936). Det 
fremgår også af nogle udstillings-papirer fra Ca-
nada, at han har modtaget sin første undervis-
ning i malerkunst i Sibirien hos en professor V. 
Nikonoff, formentlig den undervisning han fik, 
mens familien boede i Krasnojarsk, og senere i 
Moskva. 
 
Han giftede sig og fik to børn, en dreng og en pi-
ge. Konen forlod ham imidlertid, og hans mor og 
søster tog sig af børnene, også da krigen kom, 
og børnene skulle evakueres. Jan tjente 800 
rubler om måneden og spiste i en særlig afdeling 
for højtstående ledere. Han kunne ikke lide at 
se, hvor lidt hans elever fik, men kunne ikke gø-
re noget ved det. Engang fik han dog besked på 
at skaffe bedre rekorder til den røde hær. Så rej-
ste Jan sig og sagde: "Jeg har to brødre, der er 
fremragende løbere. Men hvordan skulle de kun-
ne sætte rekorder uden mad?" En anden gang 
blev Jan kaldt ind på kontoret og bedt om at op-
give navnet på nogle af sine gymnaster. Jan 
kendte et tilfælde, hvor en ung dreng i kådhed 
havde sat sin kasket på hovedet af en Lenin-
statue. Så blev han fjernet, og ingen så mere no-
get til ham. Han nægtede derfor at opgive disse 
navne og forlod kontoret, idet han smækkede 
med døren. Officeren råbte efter ham: "Du hører 
fra os!" Nu var han altså på den sorte liste. 
 
Da tyskerne var på vej mod Moskva, meldte Jan 
sig frivilligt til at grave skytte- og pansergrave 
rundt om byen. Efter det blev han sat til at instru-
ere soldater i at stå på ski. Senere fik han våben 
udleveret og ordre til at gå mod tyskerne. Kort 

efter blev han taget til fange og sammen med 
andre fanger drevet mod Tyskland. 
 
Hvornår denne tilfangetagelse fandt sted, og 
hvor lang tid Jan tilbragte i Tyskland fremgår ik-
ke af fruens beretning. Men i hvert fald opholdt 
han sig i foråret 1945 i Nordtyskland, og det lyk-
kedes ham at komme ombord i et skib, der sejle-
de til Danmark og landede i Rødbyhavn. Skibet 
var overfyldt med flygtninge af mange nationali-
teter. Alle var bange for russernes fremmarch. 
De hygiejniske forhold var frygtelige, og alle led 
af sult. Bombardementer blev de også udsat for. 
I stor angst bad Jan til Jomfru Maria og lovede, 
at hvis han overlevede, ville han på en eller an-
den måde "gøre gengæld". Det løfte holdt han 
også, for da han senere kom til Canada, var han 
gratis med til at dekorere deres egen nybyggede 
russisk-ortodokse kirke. 
 
Flygtningene blev anbragt på Højbygård, og i føl-
ge fruens beretning udnævnte politimesteren i 
Rødby Fuglsepræsten, pastor Andersen, til lejr-
kommandant. Denne oplysning må altså referere 
til tiden efter den tyske kapitulation . 
 
Jan havde en betroet stilling i flygtningelejren, og 
han og lejrkommandanten fik et godt forhold til 
hinanden. Jan blev bl.a. inviteret på besøg i præ-
stegården i Fuglse, hvor han på grund af om-
stændighederne kom til at opholde sig i længere 
tid. Jan var nemlig bange for at blive sendt tilba-
ge til Sovjetunionen. Dels var han ikke kommu-
nist, dels havde han litauisk blod i årerne, og en-
delig var han allerede "på den sorte liste". Så da 
det nærmede sig, at flygtningene skulle sendes 
hjem, hjalp pastor Andersen ham med at komme 
væk og skjulte ham i præstegården. 
 
Jan var i flygtningelejren blevet udstyret med en 
revolver som beskyttelse mod visse uregerlige 
flygtninge. Den afleverede han straks ved flugten 
til præsten. Den næste morgen sad præsten 
nysgerrig og pillede ved revolveren. Pludselig gik 
den af, og skuddet ramte hans kone i den ene 
arm. Jan, der opholdt sig ovenpå, hørte skuddet, 
styrtede ned og fandt pastor Andersen stiv af 
skræk. Jan rev et viskestykke fra husassistenten 
og anlagde et knebelpres. Det reddede præste-
fruens liv. Sådan sagde de i det mindste på sy-
gehuset, hvor hun blev indlagt. Præsten omfav-
nede Jan og erklærede: "Vi er brødre for livet!" 
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Med dette slutter beretningen fra Jans kone. Re-
sten af hans historie er stykket sammen af, hvad 
Anna Christensen og Bent Frijs-Madsen har kun-
net fortælle. 
 
Opholdet hos præsten i Fuglse blev begiven-
hedsrigt. Jan var underernæret, og i den første 
tid spiste og spiste han. Han var umættelig. 
Snart genoptog han dog maleriet og udførte en 
lang række portrætter og landskabsmalerier. En 
dag i efteråret 1945 ringede pastor Andersen til 
doktor Madsen og spurgte, om hans flygtninge-
gæst måtte få lov at male familien. Det sagde dr. 
Madsen naturligvis ja til, og Jan kom og malede 
et billede af hvert enkelt familiemedlem, begge 
forældrene og de tre børn. Det må også have 
været i denne tid, Jan lærte sin senere hustru, 
Etly Andersen, at kende. Etly var nemlig søster 
til præsten. 
 
På et tidspunkt rejste Jan til København, hvor 
han boede forskellige steder, herunder også hos 
Etlys far, hans kommende svigerfar. Han stude-
rede bl.a. på Det kongelige Kunstakademi hos 
maleren Viggo Brandt. 
 
I efteråret 1947 kom Jan igen til dr. Madsen og 
bad om tilladelse til at male familien. Han male-
de nu alle fem familiemedlemmer igen, og denne 
gang efter familiens mening med betydeligt bed-
re resultat end i 1945. En sammenligning mellem 
de to sæt malerier er imidlertid ikke længere mu-
lig, for samtidig med at Jan afleverede de nye 
billeder, tog han de gamle med sig. De nye bille-
der signerede han "Janaux". Bent Frijs-Madsen 
mener, at dette var et udslag af Jans frygt for at 
blive genkendt. Hans nærede en udtalt frygt for 
på en eller anden måde at blive generet af sov-
jetmagten, en frygt, der vel også var den egentli-
ge årsag til, at han ikke blev i Danmark. 
 
Etly og Jan blev gift i København, og i septem-
ber 1950 fødtes deres eneste barn, en datter. 
 
I 1952 emigrerede familien til Canada. Jan kun-
ne ikke komme langt nok væk fra Sovjetunionen. 
Her fik han anvist arbejde på en gård i nærhe-
den af Montreal, men senere skaffede han sig 
arbejde som afrydder på en restaurant i byen. 
Det gav ham mulighed for at dyrke sin maler-
kunst. Etly fik arbejde på et kontor. I Montreal 
lærte Jan en jugoslavisk jurist at kende, som vi-

ste sig at være en god sælger. Gennem ham fik 
Jan solgt mange af sine billeder. Det var - sam-
men med Etlys indtægt - en god hjælp for dem 
som nytilflyttere. 
 
Et morsomt træk - og lidt af en joke for Jan - var, 
at han på et tidspunkt producerede en masse bil-
leder af Pilsudski. Der var mange polakker i Ca-
nada, og billederne gik som varmt brød. Joseph 
Pilsudski var jo den hærfører og politiker, som i 
1919/20 reddede Polen fra bolchevikkerne og fra 
1926 nærmest blev betragtet som "Polens fa-
der". Der var bare det ved det, at det var ikke 
den Pilsudski, Jan malede. I virkeligheden var 
det et portræt af en kendt bankmand i Montreal.  
 
"Pilsudski" var blot noget, Jan og hans svoger 
Hans, der på det tidspunkt også boede i Montre-
al, for sjov kaldte billedet. 
 
Jan malede i øvrigt mange landskaber og ikoner. 
Han dekorerede kirker og malede portrætter. Ik-
ke så få katolske præster sad model for ham, 
bl.a. kardinal Leger i Montreal. 
 
Maleren Jonas Norkus, alias Jan Karlovic, alias 
Ivan Karlovic Driskus, der malede lægefamilien i 
Sørup to gange og signerede det sidste sæt bil-
leder "Janaux", døde i Canada i foråret 1994. 
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Folkevolden 
Hejrede / Søholt 
Hans Andersen 
 
 
 
Omme i Kårup Vænge ligger en jordvold, som i 
vor tid har ført en temmelig upåagtet tilværelse. 
Kendt af fagfolk naturligvis, men ikke meget 
kendt af egnens befolkning og næppe af folk 
uden for vor landsdel. Og dog er det et forsvars-
værk, der på mange måder kan måle sig med 
Dannevirke. 
 
Jeg selv blev gjort opmærksom på volden allere-
de i min tidligste skoletid. For den gamle lærer 
Jørgen Prest, som jeg gik i skole hos i Sløsse, 
var historisk interesseret, ikke mindst lokalhisto-
risk, og under hans lederskab cyklede hele sko-
leklassen et par gange i min skoletid til Kårup 
Vænge for at se volden. 
 
Der var - og er - da også noget at se. Volden går 
fra Hejrede Sø igennem skoven til skovbrynet. 
Det er ca. 300 m. Oprindelig må den have fortsat 
ud over markerne ned til Røgbølle Sø. I alt en 
længde på ca. 1,2 km. En svag forhøjning i 
jordsmonnet røbede dette, men århundredes 
pløjning og anden bearbejdning af landbrugsjor-
den havde praktisk talt udvisket sporene. Kun 
den mindste del af volden var altså tilbage, men 
den var egentlig imponerende nok. 4-6 meter 
bred ved foden og næsten tre meter høj, og for-
an volden en voldgrav. Voldgraven var - og er 
stadig - ganske tydelig, bred, men nu ikke særlig 
dyb, opfyldt som den igennem tiderne er blevet 
af nedfaldet løv, rådne grene og andet skovma-
teriale. 
 
Volden kaldte vi "Vendervolden". At der var tale 
om et forsvarsværk var uden for enhver tvivl. Og 
at den fjende, man ville forsvare sig imod, skulle 
komme fra øst, var lige så klart, for her lå jo vold-
graven. Men hvem var fjenden? Man gættede på 
Venderne, der hærgede Lolland, indtil Valdemar 
den Store og biskop Absalon fik sat en stopper 
for det. Og man gættede på, at forsvarsværket 

skulle stamme fra Svenskekrigene i 1600-årene. 
Noget fund, der kunne datere forsvarsværket, 
var ikke gjort. Man havde ganske vist fundet et 
sværd fra bronzealderen i nærheden, men dog 
en halv km fra volden. Så det kunne ikke rigtig 
bruges til tidsbestemmelse af volden. Skriftlige 
kilder om voldens opførelse fandtes ikke. 
 
Et forsvarsværk altså. Måske en vejspærring? 
Men til hvilken nytte? En fjende kunne jo med 
lethed gå uden om søerne og falde forsvarerne i 
ryggen? 
 
I 1920'erne gjorde lokalhistorikeren C. C. Haug-
ner fra Nakskov opmærksom på, at der ved Sø-
holt fandtes rester af en tilsvarende vold og vold-
grav. Men da voldgraven her lå vest for volden, 
fremsatte han den teori, at de to volde hørte til ét 
og samme forsvarsværk, idet disse to voldsyste-
mer sammen med Maribo Søndersø, Røgbølle 
Sø og de sumpede arealer vest for Røgbølle Sø 
op imod Søholt dannede et areal - et tilflugtsare-
al for hele befolkningen på Østlolland på omkring 
fem kvadratkilometer - der forholdsvis let ville 
kunne forsvares. 
 
C. C. Haugners teori vandt ingen genklang i ti-
den. Men i de seneste år er man blevet opmærk-
som på den. Naturformidleren Sven Thorsen er 
således i en artikel i tidsskriftet SKALK i 1993 
gået ind for teorien, har kædet den sammen med 
tilflugtsborgen Virket på Falster, hvis eksistens 
ligger fast, og har udvidet den til at fremsætte en 
teori om, at Falster og Lolland i sin tid har været 
forsynet med tre sådanne borge, nemlig foruden 
de to nævnte en tilflugtsborg ved Halsted/
Vesterborg. Selve navnet Vesterborg kunne pe-
ge i den retning, men andre indicier i for, at en 
sådan vestlig tilflugtsborg har eksisteret, er gan-
ske vist ikke fundet. Ikke endnu da. 
 
Så i 1995 lykkedes det Lolland-Falsters Stiftsmu-
seum at skaffe penge til et udgravningsarbejde, 
der strakte sig over fire måneder. Herved fik man 
bekræftet, at volden i Kårup Vænge og volden 
ved Søholt er lavet på samme måde, og at de to 
volde altså hører til det samme kæmpestore for-
svarsværk. Under udgravningen fandt man en 
del genstande, der forhåbentlig kan tjene til date-
ring af volden. Umiddelbart har man kun kunnet 
fastslå, at forsvarsværket er anlagt efter år 1000 
før Kristi fødsel og ikke senere end år 950 efter 
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Kristi fødsel. Anlægget har altså intet at gøre 
med Venderkrigene i den tidlige middelalder, 
men er ældre, måske langt ældre. Vi afventer nu 
- og håber på - en nærmere datering ved hjælp 
af en kulstof 14-, en termoluminiscens- eller en 
pollendatering af nogle af de fundne genstande. 
 
Interessant er det under alle omstændigheder, at 
et så storslået værk har kunnet anlægges så tid-
ligt. Det må forudsætte, at området har været 
stærkt og effektivt administreret, måske af en 
høvding eller en småkonge, som har hersket 
over mindst halvdelen af Lolland. 

Årsberetning  
for 1995 
Lars Topsøe-Jensen og Hans 
Andersen 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt torsdag den 23. 
marts i Øster Ulslev forsamlingshus. 
 
Omkring 70 mennesker var kommet til stede og 
hørte skoleinspektør Flemming Andersen fra 
Brydebjergskolen fortælle om mennesker og be-
givenheder ved Nakskov Fjord, sådan som han 
huskede det fra sin barndom. Det var et levende 
billede af en nøjsom hverdag med daglig kamp 
for brødet, hvor livsvilkårene blev bestemt af års-
tidernes, vejrets og vindenes vekslen. 
 
Derefter fortalte den tidligere socialinspektør i 
Nysted kommune, Erik Larsen, med stilfærdigt 
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Forsiden: Høvænge havn. Gengivet med venlig 
tilladelse fra tegneren Ellen Valentin. 
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lune erindringer fra dengang, de seks små sog-
nekommuner og Nysted købstadskommune blev 
lagt sammen til een kommune. 
 
På årsmødet var udstillet et antal forstørrelser af 
luftfotografier fra Krumsøområdet, ligesom også 
en ny årgang af Krumsøarkivets Årsskrift 
(12.årgang) blev præsenteret. 
 
Onsdag den 13.september 1995 havde Krum-
søarkivet sammen med Borgerforeningen for Ve-
ster Ulslev Sogn arrangeret en byvandring i Ølle-
bølle, der samlede over 60 deltagere. By van-
dringen blev efterfulgt af en sammenkomst i Ve-
ster Ulslev forsamlingshus, hvor arkivlederen vi-
ste lysbilleder, gamle og nye, fra Øllebølle. 
 
Der har i årets løb været 29 indleveringer, nogle 
store, andre små. Det er lidt færre end de senere 
år. 
 
Nysted kommune støtter arkivet, dels med loka-
le, varme og lys, dels økonomisk. Desuden har 
arkivet modtaget støtte fra Lollandsfonden og 
enkelte andre. 
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Et par træk fra 
socialvæsenet 
i Ø. Ulslev-Godsted gamle sog-
nekommune 
 
Hans Andersen 
 
 
Under mit gennemsyn af forhandlingsprotokollen 
for Øster Ulslev-Godsted sogneråd omkring år-
hundredeskiftet i anden anledning fik jeg det ind-
tryk, at de sager, som sognerådet mest beskæf-
tigede sig med, drejede sig om veje og om sko-
ler (hvor sognerådet beskæftigede sig med de 
mindste detaljer, såsom indkøb af et læs sten el-
ler nogle få skolebøger) samt om alderdomsun-
derstøttelse (hvor hver enkelt ansøgers forhold 
skulle bedømmes for sig) og så naturligvis lig-
ning af kommuneskat. 
 
Fattiglemmer havde sognerådet stor magi over, 
hvad de nedenfor refererede sager vil belyse. 
Øster Ulslev-Godsted kommune drev på det tids-
punkt en gård på Karlebyvej. Gården blev kaldt 
Fattiggården, også efter at den langt senere var 
overgået i privateje. Her kunne kommunen 
tvangsanbringe fattiglemmer og i visse tilfælde 
idømme dem en form for straf. Ud over Fattig-
gården havde man mulighed for at indlægge fat-
tiglemmer på Tvangsarbejds-anstalten i Sakskø-
bing eller - i tilfælde af sindssyge - på Sindssy-
gehospitalet i Vordingborg. Nedenstående ud-
drag af protokollen kan belyse disse forhold. 
 
Fattiggården forladt uden tilladelse 
Den 5. december 1899 afholdt sognerådet eks-
traordinært møde i anledning af, at Hans Jørgen 
Thorsen havde forladt Fattiggården. Man havde 
indkaldt Fattiggårdens bestyrer til mødet. 
 
Bestyreren forklarede, at Thorsen havde sagt til 
ham, at han ikke ville arbejde længere, og at han 
ville forlade Fattiggården. Bestyreren sagde til 
ham, at han havde bedst af at blive. Men Hans 
Jørgen sagde nej, hvorefter han forlod arbejdet 

og gik. Hans Jørgen Thorsen, som også var ind-
kaldt til mødet, forklarede selv, at han blev ked 
af at være i marken, og at han ville til Grænge 
Teglværk. Han indrømmede, han ikke bad om 
tilladelse til at gå. 
 
l den anledning vedtog sognerådet at idømme 
ham 3 måneders tvangsarbejde i Tvangsar-
bejdsanstalten, for at han om muligt kunne 
"vænnes af med sin vagabonderende tilbøjelig-
hed". 
 
I et møde den 7. februar 1900 vedtoges det at 
anbringe Hans Jørgen Thorsen hos gårdejer 
Rasmussen i Øster Ulslev, foreløbig på prøve i 
denne sommer for en løn af 180 kr. for et år. Se-
nere på et møde i slutningen af april besluttede 
sognerådet, at Hans Jørgen skulle bortfæstes, 
når han blev løsladt fra Tvangsarbejdsanstalten. 
Endnu senere samme år, den 26. september, 
var der kommet en skrivelse fra Tvangsarbejds-
anstalten med forslag om, at Thorsen blev ind-
lagt på Sindssygehospitalet i stedet for på 
Tvangsarbejdsanstalten. 
 
Dette forslag vedtog sognerådet at følge. Hvad 
der i øvrigt må være sket i tiden fra april til sep-
tember, og om Hans Jørgen Thorsen nogensin-
de blev ''vænnet af med sin vagabonderende til-
bøjelighed", fremgår ikke af protokollen, men er 
nok ikke særlig sandsynligt. 
 
Flugt fra Fattiggården 
I hvor høj grad sognerådet havde hånd- og hals-
ret over fattiglemmer, kan man se af følgende to 
eksempler. 
 
I et møde den 6. maj 1899 afhørte sognerådet 
Rasmus Christiansen og hustru, der den 2. maj 
om natten flygtede fra Fattiggården til Søholt. 
Konen forklarede, at manden havde fortalt hen-
de, at han havde lejet et hus ved Fuglse tørve-
mose. Manden forlangte af hende, at de skulle 
gå om natten, for ellers fik de ikke lov at slippe 
bort. Der var ikke nogen udenfor, der har hjulpet 
dem afsted. Og så ville hun i øvrigt ikke svare på 
flere spørgsmål, der blev forelagt hende. 
 
Manden forklarede, at han løb fra Fattiggården 
for at se til sin datter. Han påstod at have lejet 
hus på Fuglse Bagskov. Han havde ikke noget 
at klage over på Fattiggården. Han havde opfor-
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rens kone gik ind med barnet, havde råbt efter 
hende, men vil ikke have kaldt hende "Fattig-
huskælling", men "fattighus-bestyrerkone" eller 
lignende. Hun vil indrømme, at hun har sagt til 
bestyrerens kone, at denne havde kaldt hende 
for en "ludder", for "sådan lød det for hende". 
Hun vil ligeledes indrømme, at hun ikke som 
sædvanlig søndag morgen bad om varmt vand til 
at vaske børnene i, men hentede det ved brøn-
den, men hun påstår at have varmet vandet på 
kakkelovnen, førend hun brugte det. Hun ind-
rømmer, at hun i går var inde hos bestyrerens 
kone for at bede om forladelse. 
 
Efter denne fremstilling er det klart, at hun 
(Sophie) har optrådt usømmelig og stridig mod 
bestyrerens hustru. Sognerådet finder derfor, at 
hun bør anbringes én måned på Tvangsarbejds-
anstalten i Sakskøbing, tilmed da sognerådet 
gentagne gange har måttet advare hende og 
sagt hende, hvad der ville ske, om hun ikke op-
trådte sømmeligt. 
 
Uha da! Gad vidst, hvor mange børn hun skulle 
have med sig til Tvangsarbejdsanstalten. 

dret sin kone til at gå med hen at besøge datte-
ren og så samtidig forlade Fattiggården. Ved Sø-
holt har han efterladt to skjorter og en frakke. 
Han indrømmede, at han også har båret en 
gammel frakke op i datterens lejlighed for at få 
den kørt til Søholt. Han havde ikke sikret sig ar-
bejde, men ville søge sådant på Alsø teglværk 
Han fattede planen om at flytte i samme øjeblik, 
som han flygtede. 
 
Sognerådet vedtog at idømme Rasmus Christi-
ansen og hans hustru hver en måneds tvangsar-
bejde, dog at hustruen af hensyn til, at hun gav 
die, først skulle afsone sin straf om en måned. 
 
Bestyrerens kone skældt ud for 
"Fattighustaske" 
Den 1. november 1898 behandlede sognerådet 
en sag, der ligesom den foregående set med nu-
tidens øjne må forekomme noget bagatelagtig, 
men som kunne få ret alvorlige følger for den på-
gældende. 
 
Der forelå en klage fra bestyreren på Fattiggår-
den over et af fattiglemmerne, Sophie Nielsen. 
Bestyrerens hustru, der var indkaldt til mødet, 
forklarede, at hendes mand sidste lørdag havde 
sagt til Sophie, at hun skulle grave i haven. Da 
hun havde vasket sine børn, gik hun i haven og 
tog det ældste af sine børn med.  
 
Nogen tid efter gik bestyrerens hustru ud i haven 
for at hente barnet, der sad og græd. Da hun gik 
ind med det, kaldte Sophie hende "Fattighus-
kælling" og "Fatighustaske". Efter at barnet var 
bragt ind, kom Sophie bag efter og bar det igen 
ud i haven og beskyldte bestyrerens kone for at 
have kaldt hende "ludder". Da barnet igen græd, 
sendte bestyrerens kone et af fattiglemmerne ud 
at hente barnet. Dagen derefter ville Sophie ikke 
anmode bestyrerens kone om varmt vand, men 
hentede vand ved brønden til at vaske sit barn 
med. Bestyrerens kone mener, at Sophie nok 
har villet bede om forladelse. 
 
Derefter blev Sophie hentet ind og afhørt af sog-
nerådet. Hun forklarede, at hun i lørdags grave-
de i haven og havde barnet med sig, der græd. 
Hun havde taget det med, for at ingen skulle gø-
re det fortræd, imidlertid måtte hun indrømme, at 
ingen nogensinde havde gjort hendes barn for-
træd. Hun indrømmede også, at hun, da bestyre-
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Langs kysten 
ved Høvænge 
Fra Gammel Fredskov til Præ-
steskoven. 
 

Hans Andersen 
 
 
En vandring fra Gammel Fredskov langs Øster 
Ulslevs kyst til Præsteskoven frembyder - så kort 
den end måtte være - mange forskelligartede og 
interessante træk. 
 
Længst mod øst har vi den skov, der støder op 
til Herritslev sogn. Gammel Fredskov hedder 
den. Derefter følger et snorlige dige med lave 
arealer på begge sider og to sluser igennem di-
get. Arealerne inden for diget er et stort mose-
areal, hvis niveau ofte ligger under vandstanden 
i Østersøen, og på den anden side af diget, ud 
mod vandet, et langt mindre areal, der lige så of-
te er oversvømmet.  
 
Fortsætter man videre på diget langs kysten, 
kommer man ind i Høvænge Skov. Her slutter 
den østlige dæmning. Niveauet er højere, og 
skoven går helt ud til vandet. På denne stræk-
ning ligger Høvænge Havn. Går man forbi hav-
nen og lidt længere frem, kommer man til et 
sted, hvor kystlinjen bøjer brat mod nord. Her er 
der lige ud til vandet igen en smule dæmning. 
Dæmningen bliver snart ret ufremkommelig på 
grund af bevoksning og er ganske kort, men inde 
i Præsteskoven, som vi nu er nået til, findes og-
så en kort dæmning, der beskytter et lavt områ-
de. Den støder op til Sandagers jorder i Vester 
Ulslev sogn. 
 
Om diget, pumpelavet og interessentskabet 
Høvængerne  
Det første dige til beskyttelse af de lave stræk-
ninger i den sydlige del af Øster Ulslev sogn, der 
fra gammel tid kaldes Høvængerne, skal være 
opført i 1859. Det har en gammel mand i 1934 
fortalt pumpelavets daværende formand. Og for-
manden noterede det ned i en regnskabsbog, 

der nu opbevares i Krumsøarkivet. Diget må 
dengang have ligget på samme sted som nu, 
idet alt hvad der senere er sket med diget, kun 
har været forhøjelse og forbedringer af det alle-
rede eksisterende dige - eller diger, for der fin-
des faktisk flere diger, en østlig del og en vestlig. 
Den østlige del af diget, som er den længste, går 
fra Gammel Fredskov til Høvængeskoven. Den 
vestlige ligger som allerede nævnt i Præstesko-
ven og er ganske kort. 
 
I diget var der en sluse. At denne sluse blev byg-
get samtidig med selve diget, fremgår af den for-
an omtalte beretning fra 1934 til digelavets da-
værende formand, og det bestyrkes af digela-
gets regnskabsbog fra 1872 til 1929, der også er 
bevaret (i privat besiddelse). Det fremgår nemlig 
heraf, at der har været betydelige udgifter i 1872 
og i 1873 til reparation og bygning af slusen. Det 
var efter stormfloden den 12. og 13. november 
1872, der naturligvis var gået hen over digerne 
og havde ødelagt slusen. Det største beløb (89 
rigsbankdaler) gik til skovfoged Jørgen Nielsen, 
der åbenbart har stået for genopbygningen af 
slusen, men der var også arbejdsløn til tømrer, 
smed og hjulmand samt store udgifter til indkøb 
af egetømmer, af brædder, cement, sand og 
sten foruden reb og søm. Slusen er anlagt igen-
nem dæmningen tæt ved Gammel Fredskov. 
Der var ikke kunstig udpumpning, så vandet i 
Høvængerne kunne kun løbe igennem slusen ud 
i Østersøen, når der her var lavvande. 
 
Udgifterne blev løbende indkrævet hos de 15-16 
lodsejere, der direkte havde fordel af diget og 
slusen. Hver lodsejer stod for én part, idet dog 
Høvængegård stod for fem parter og et par af de 
større lodsejere for to eller tre parter. I 1873 blev 
der opkrævet 6 rigsbankdaler for 22 parter, i 
1875 2 rigsbankdaler og 3 mark af 23 parter. 
 
I 1886 må digelavet betale en regning fra over-
retssagfører Simonsen, København, på 303 kr. 
Hvad der ligger bag denne efter forholdene ret 
betydelige udgift kan ikke ses af den foreliggen-
de materiale. 
 
Også i årene efter Stormfloden må digelavet 
jævnligt afholde udgifter til reparation af slusen 
og diget. I 1916 indhenter lavet fra Hedeselska-
bet et forslag om forbedret afvanding, men for-
slaget bliver ikke accepteret. 



357 

 



358 

 

tagender. Man stemte "efter hoved, ikke efter 
høved". 
 
Nu var også det juridiske i orden. Det nye inte-
ressentskab kunne nu skrive kontrakt med leve-
randørerne af de to pumper, Myhrwold og Ras-
mussen, og med Falsters Højspændingsværk 
om levering af strøm samt ansætte en mand til 
at holde opsyn med pumperne. 
 
I 1942 blev en del af diget forhøjet og forstærket. 
Ikke desto mindre blev diget oversvømmet end-
nu en gang. Det var i 1954, og det medførte en 
yderligere forhøjelse og forstærkning af diget.  
 
På de små parter, der ligger på den anden side 
af diget, altså ud mod Østersøen, har der været 
skåret en del rør og i varme og tørre somre hø-
stet en del hø. 
 
I Høvængeskoven 
Vi forlader nu sydenden af den lave dæmning og 
går ind i Høvængeskoven. Et hundrede meter 
længere fremme beskriver kystlinjen et ikke sær-
lig markeret fremspring, hvor der ligger en del 
store sten, der går en halv snes meter ud i van-
det. På dette sted skal Høvænge havn tidligere 
have ligget. Havnen var formentlig kun et gravet 
hul, hvor kun ganske små fiskerbåde kunne gå 
ind. De lidt større både måtte lægges for anker 
et stykke fra kysten. 
 
Der kommer nu et meget smukt stykke med skov 
helt ud til kysten og en skovvej. Lidt skjult inde i 
skoven ligger et nyere ubeboet hus, og længere 
fremme, lige før havnepladsen ligger et hus, der 
efter byggestilen at dømme må være fra engang 
i midten af 1800-tallet. 
 
Høvænge havn 
Vi kommer nu til en større plads, havnepladsen, 
der i helt omgivet af skoven. I yderkanten af 
pladsen op mod skoven ligger en række skure, 
der tilhører og benyttes af fiskerne. 
 
Del er ikke lykkedes at finde skriftlige beviser for, 
hvornår havnen er opført. Afdøde tømrermester 
Hans Jørgen Lerche Andersen, der var født i 
1876 og drev tømrerforretning i Øster Ulslev, har 
fortalt, at havnen blev flyttet fra det gamle sted 
og gravet ud, hvor den nu ligger engang i begyn-
delsen af dette århundrede, og den noget yngre, 

I 1927 må digelavet betale regninger fra smed, 
tømrer med flere på i alt 312 kr. Det bliver åben-
bart lavet for meget, for nu indhenter man et nyt 
forslag fra Hedeselskabet om forbedring af af-
vandingsforholdene i Høvængerne, og med He-
deselskabets hjælp sker der nu gennemgribende 
ændringer såvel i de faktiske som i de juridiske 
forhold omkring afvandingsforholdene. 
 
Hedeselskabet fremkommer med sit forslag i 
1928. Det går ud på at forbedre og forhøje dæm-
ningerne og dertil ved hjælp af en pumpeanord-
ning at sænke vandstanden i Høvængerne, så 
større arealer end hidtil kan få glæde af afvan-
dingen. Man beregner den nødvendige kapacitet 
for pumperne og foreslår, at pumperne drives 
enten af tilstrækkelig store vindmøller eller af en 
råoliemotor. 
 
Inden digelavet havde truffet beslutning om He-
deselskabels forslag, skete der heldigvis det, at 
Falsters Højspændingsværk i 1929 byggede 
transformator og trak ledninger, så der kunne 
indlægges elektrisk kraft. Dermed var det klart at 
kraftkilden til pumperne måtte være elkraft. 
 
Det lå endvidere klart, at bygning af et anlæg ef-
ter Hedeselskabets forslag ville kræve kapital af 
en størrelse, der lå betydeligt over det, som det 
eksisterende digelav havde været vant til at ope-
rere med. Derfor blev der - efter et udkast fra 
Hedeselskabet - indgået en kontrakt mellem de 
interesserede lodsejere. Herved blev der skabt 
et nyt interessentskab til afløsning af det eksiste-
rende digelav, nemlig "Interessentskabet Hø-
vængerne". 
 
Foruden de sædvanlige regler for et interessent-
skab om generalforsamling , bestyrelse m.m. in-
deholdt kontrakten regler om, at interessenterne 
heftede solidarisk, og at de bidrog til udgifterne 
efter en særlig partsfordelingsliste, der var en del 
af kontrakten. 
 
Partsfordelingslisten var udarbejdet af Hede-
selskabet efter en langt finere og mere detaljeret 
vurdering af de berørte arealer end den, der hid-
til var brugt af digelavet. Men uanset partsforde-
lingslisten havde enhver interessent én og kun 
én stemme på generalforsamlingen. Det var det 
samme princip, som man kendte fra andelsslag-
terierne, andelsmejerierne og andre andelsfore-
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ligeledes afdøde murermester Hans Ludvig Jør-
gensen har fortalt noget tilsvarende.  
 
Derimod findes der en båndoptagelse med afdø-
de fisker Karl Nielsen, der var født i 1911. Her si-
ger Karl Nielsen, at havnen blev gravet i 1919. 
Ved en gennemgang af forhandlingsprotokollen 
(for Øster Ulslev-Godsted sogneråd i tiden fra 
1890 til 1920 har det vist sig, at sognerådet ikke 
en eneste gang har drøftet Høvænge havn. Det 
nærmeste, man kan komme til havnen, er, at fi-
skerne i september 1917 andrager kommunen 
om at få anlagt en offentlig og stenlagt vej "ud til 
deres fiskeplads". To måneder senere vedtager 
sognerådet "at optage vejen fra dæmningsvejen 
til stranden på Vejregulativet". 
 
Høvængegårds ejer klager til amtet over denne 
vedtagelse. Amtet hører sognerådet, og sogne-
rådet vedtager at svare amtet, "at vejen i høj 
grad har betydning for kommunens beboere, da 
der ikke findes adgang til stranden". 
 
Klagen til amtet blev afvist, men sagen er inte-
ressant derved, at det overhovedet ikke nævnes, 
om vejen skal gå til en havn. Der tales kun om 
"fiskeplads" og om "adgang til stranden". Men 
havde fiskerne først, efter at havnen var bygget, 
følt savnet af en ordentlig vej? Eller ønskede de 
en ordentlig adgangsvej til den havn, der nu lå 
planer om at bygge? 
 
Vi ved altså ikke præcis, hvornår den gamle 
havn blev opgivet og den nye bygget. Men vi ved 
i hvert fald, at havnen var bygget af træ, nemlig 
planker og pæle, og at den ikke var særlig dyb. 
Da træet efterhånden mørnedes, og molerne 
faldt sammen, blev det nødvendigt at forstærke 
havnen og uddybe den. Havnen blev derfor re-
novere t i 1953. Entreprisen stod Adolf Ottosen 
for, men støbningen af molerne i cement stod 
dræningsmester Kristian Larsen for (den senere 
sognerådsformand i Vester Ulslev). 
 
Efter havnens renovering skulle havnen åbnes 
med lidt festivitas. Det var derfor planlagt, at 
vandet skulle lukkes ind i den uddybede havn 
med de nye cementstøbte moler af selveste sog-
nerådsformanden, Sigurd Christoffersen. Chri-
stoffersen blev imidlertid i sidste øjeblik forsinket. 
Rundt om havnen stod folk og ventede på det 
store øjeblik, da vandet skulle lukkes ind. Men 

én manglede: sognerådsformanden. Så tog Juli-
us Christiansen affære. Han var medlem af sog-
nerådet og mente ikke, man kunne lade folk stå 
og vente. Så han gav ordre til, at vandet skulle 
lades ind. Kort efter kom Christoffersen, og da 
han så, hvad der var sket, fik Julius en gevaldig 
skideballe. 
 
Ejerforhold for havnen og havnepladsen 
Medens havnepladsen helt klart tilhørte skovens 
ejer, nemlig Høvængegård, var der usikkerhed 
med hensyn til selve havnen. Fiskerne betragte-
de ganske vist havnen som deres, og de var 
mange. På et vist tidspunkt omkring 1930 siges 
der at have været op til 17 fiskere, der drev de-
res erhverv fra havnen. Nogle af dem var dog 
kun deltidsfiskere, idel de havde andet erhverv 
ved siden af. Men da havnen blev renoveret i 
1959, fik fiskerne dog en betydelig støtte fra 
kommunen. I januar 1972 gav Høvængegård 
Nysted kommune skøde på havnepladsen, der 
nu har matrikelnummer 77 b.. Hele pladsen er 
udlagt som offentlig vej. 
 
Fester på havnepladsen 
Der er igennem tiden holdt utallige fester på hav-
nepladsen, især naturligvis om sommeren. Der 
var fugleskydning, hvor man skød med salonrif-
ler efter en træfugl. Der var hjorteskydning, hvor 
man skød efter en udskåret hjort, der blev truk-
ket frem og tilbage foran skytterne. Der var folke-
fester med politiske taler og meget andet. Ved 
fugle- og hjorteskydningerne var der som regel 
stor frokost for lysthavende i et stort telt. Iver 
Christiansen husker en bestemt frokostgæst, der 
hvert år kom kørende på motorcykel helt ind i tel-
tet, hvor han parkerede cyklen op ad den pæl, 
der var rejst i midten af teltet. 
 
For serveringen stod værten i forsamlingshuset, 
Sigurd Christoffersen og hans kone, Johanne. 
Alt nødvendigt køkkengrej blev bragt med til hav-
nen, selv et særligt konstrueret "skovkomfur". 
Om aftenen fortsatte festerne som regel i for-
samlingshuset. 
 
Dans på "Korøven" 
Længere fremme ad kysten drejer kystlinien i et 
skarpt knæk mod nord. Ser man knækket på et 
kort, er ligheden med silhuetten af bagdelen på 
en ko iøjnefaldende. Heraf stedets navn. 
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Efter knækket er det vanskeligt at følge kystlini-
en, idet der på grund af træer og buskads er næ-
sten ufremkommeligt. Hertil kommer, at vandet 
har ædt en hel del af kysten, så bugten er blevet 
dybere end tidligere. 
 
Endnu for 30-40 år siden var der her en ret stor 
flad plads, hvor der ligesom på havnepladsen er 
foregået mange festligheder. Men af mere be-
skedent omfang. Det var familieskovture med 
madpakke og andre udflugter med et begrænset 
antal deltagere. Øster Ulslev Brugsforenings be-
styrelse har for eksempel ofte benyttet dette sted 
til en lille udflugt med koner og madpakke. Og 
var der en, der havde en harmonika med eller et 
andet transportabelt instrument, kunne der godt 
blive tale om en svingom. Her - bag det lille dige 
- var der læ for vestenvinden, og der var for så 
vidt godt for børn at bade, da der var lavt vand 
meget langt ud. Men børnene skulle dog helst 
have sko på, da det ikke så sjældent skete, at en 
gæst på diget efter en god - og fugtig - madpak-
ke slap af med den tomme flaske ved at smide 
den langt ud i vandet. 
 
Fælles græsning og udskibning af korn 
Endnu i 1930'erne kunne man køre på cykel på 
cykel fra Korøven langs stranden til Sandager 
havn. Og Helmer Nielsen, der ejer den jord, der 
støder op til Præsteskoven, har fortalt, at der på 
det areal, som nu delvis er ædt bort af vandet, 
har været fælles græsning for bønderne i Sanda-
ger og Handermelle og på Strandbygård. Der var 
i forrige århundrede en kørevej fra Handermelle 
forbi Strandby skole ud til den fælles græsning. 
Kørevejen endte på dæmningen ved den fælles 
græsning. Her kørte bønderne deres korn ud. 
Og herfra læssede de det i små flade både, der 
sejlede det ud til noget større pramme. Ved 
Strandby skole var vejen spærret med en låge, 
der var aflåst med nøgle. Nøglen skulle afhentes 
på Strandbygård og afleveres samme sted efter 
passagen, fortæller Helmer Nielsen. 
 
Her ved den fælles græsning var der også en 
fælles grusgrav, som nu er helt tilgroet af sten-
rør. Den lille stump dæmning i Præsteskoven 
slutter ved Helmer Nielsens jord, hvor agerens 
niveau er på højde med digekronen. 

Hvad skrev  
Folketidende i 
1897? 
Hans Andersen 
 
I fortsættelse af min lille artikel i årsskriftet for 
1996 om, hvad Lolland-Falsters Folketidende 
skrev i 1896, fortsætter jeg her gennembladrin-
gen af bladets årgang 1897 med særligt henblik 
på læsestof, officielle meddelelser, annoncer 
m.v., som direkte hidrører fra Krumsøområdet el-
ler på en eller anden måde fortæller noget om li-
vet her i området for hundrede år siden. 
 
Der er i bladet mange stillingsannoncer: bønder, 
der søger drenge, piger eller karle. Det var vel 
især børn af husmænd og indsiddere, man 
tænkte på i denne forbindelse, hvorimod børn af 
gårdejere - i hvert fald døtre - kun undtagelses-
vis søgte tjeneste andre steder. De blev for det 
meste hjemme på forældrenes gård, indtil de 
blev gift. Men selvfølgelig kunne specielle for-
hold gøre sig gældende i det enkelte tilfælde, se 
som eksempel herpå de to vedstående annoncer 
fra januar 1897. I det ene tilfælde er det "En Pige 
af Bondestanden", altså formentlig en gård-
mandsdatter, der "i flere Aar har været Hushol-
derske" og gerne vil have plads på en gård, 
"helst en større".  

I det andet tilfælde er det en "ung Pige" - der si-
ges ikke, om hun er gårdmandsdatter eller hvad 
- men at hun har ambitioner er åbenbart, for det 
skal være "hos en Skolelærer eller Præst, eller i 

 En Pige af Bondestand, som i flere Aar har 
været Husholderske, søger en saadan Plads til 1ste 
Maj paa en Bondegaard, helst en større. Den søgen-
de er vant til alt fint og grovt Arbejde, Orden og 
Økonomi, og kan, om det forlanges, præstere gode 
Anbefalinger. Er der Børn, vil hun med Omhu tage 
sig af dem. Billet mrkt. "HusholderskeK. ." bedes 
indlagt paa dette Blads Kontor i Løbet af 5 Dage. 
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Mangel heraf som indvendig Pige på en større 
Bondegård". Altså ikke noget med at gå i mar-
ken. 

I maj måned 1897 blev den nye sognepræst i 
Vester Ulslev, pastor Jens Møller, indsat i sit em-
bede. Folketidende refererede begivenheden og 
bemærkede, at præstens ord "lød indgående og 
meget hjertelige. Hans Stemme er blød og beha-
gelig - kun lidt svag - og hans Messetone er tilta-
lende". Dermed havde pastor Møller påbegyndt 
den præstegerning i Vester Ulslev, der skulle 
komme til at vare i 31 år. En del af præsternes 
løn dengang var den præstegård, som de fik 
overladt til disposition. Præstegårdene havde i 
reglen en størrelse, der svarede til de andre 
bøndergårde i sognet, måske lidt større. Men det 
må ikke have været let for en ung teologisk kan-
didat pludselig at stå i den situation, at han skul-
le drive en bondegård på eget ansvar og for 
egen regning. Ikke desto mindre ved vi, at man-
ge præster kastede sig ud i det og faktisk blev 
foregangsmænd for bønderne i deres sogn. Pa-
stor Møller var næppe interesseret i landbrug, så 
han søgte inden længe en forpagter af præste-
gårdens jorder. 

 
Ikke underligt at så mange i disse år søgte lyk-
ken - og udkommet på den anden side af Atlan-
ten. Flere selskaber havde fast rutefart til Ameri-
ka. Endnu i 1950'erne sejlede der i øvrigt passa-
gerbåde over Atlanten fra København. 

 
Vi ved, at Victor Hansen var den første læge i 
Sørup lægebolig. Han flyttede ind i lægeboligen i 
januar 1891 og begyndte at praktisere. Derefter 
ved vi, at han flyttede til Langeland pr. 1. januar 
1897. I en annonce i bladet den 28. januar med-
deler Frits Christensen i Sørup, at han praktise-
rer som læge og fødselshjælper. 
 

Om datidens socialforsorg - eller mangel på 
samme -får man et glimt ved at læse vedstående 
"Taksigelse". Kun til gamle kunne sognerådet af 
nåde og barmhjertighed bevilge en minimal al-
dersrente. I tilfælde af sygdom eller andre ulyk-
ker var der ingen offentlig hjælp at hente. Her 
måtte man håbe på gode venners, naboers og 
familiens hjælp. 

§§ En ung Pige søger Plads til 1ste Maj 
hos en Skolelærer eller Præst, eller i 
Mangel deraf som indvendig Pige paa en 
større Bondegaard. Billet mrkt. "Hjem" 
bedes indlagt paa Bladets Kontor i Løbet 
af 8 Dage. 

TaksigelseTaksigelseTaksigelseTaksigelse    
   Enhver, der paa nogen Maade under 
min langvarige Sygdom har bragt os 
Hjælp og Trøst, bringes herved vor dybtføl-
te Tak. En særlig Tak til alle, som har 
skænket os en saa stor og uventet Gave. 
Takket være de Mænd, som har paataget sig 
Indsamlingen. Gud lønne Eder alle! 
   Chr. Hansen, Chr. Hansen, Chr. Hansen, Chr. Hansen, Karleby pr. Nysted 

Vester Ulslev Præste- 
gaards Jorder, 

ca. 10 Tdr. Hartkorn, kan faas i Forpagt-
ning fra 1ste Januar 1898. Man bedes 
henvende sig til Sognepræsten.Sognepræsten.Sognepræsten.Sognepræsten. 
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Øster Ulslev Maltgøreri 
anbefaler prima Malt. Byg modtages til Malt-
ning og byttes. 
              Frederik Jørgensen 

Mel-, Brød- og Foder- 
stofforretning  
i Øster Ulslev. 

  Undertegnede har Dags Dato åbnet en velassor-
teret Mel-, Brød- og Foderstofforetning fra Nkø-
bing Dampmølle i Hr. Høker Jørgensena Ejendom 
i Ø. Ulslev, hvilket jeg hermed tillader mig at an-
befale til Byens og Omegnens ærede Beboere. 
  Hurtig og reel Betjening. Altid første Klasses 
Varer. 
  Ø. Ulslev, den 2 Decbr. 1897. 

           Ærb. 

Jens Peter Nielsen, 
        Melhandler 

Hvor har du købt de benklæder, Per, som er 
så stærke, at Du ikke kan skide dem op paa 
anden maade end paa en Slibesten? 
   Dem har jeg købt hos den ny Christen 
Jyde paa Grisetorvet. Og han har flere 
Hundrede Par af samme Slags, som han 
sælger uhørt billigt. 

 Forretningsannoncer fra virksomheder i området 
er det småt med. Det må jo også i denne forbin-
delse erindres, at området lå inden for købsta-
den Nysteds såkaldte "læbælte". Dette ind-
skrænkede antallet af handel og håndværk til 
nogle ganske få emner. Men malt-gøreri og han-
del med mel, brød og foderstoffer hørte til de 
ting, der var tilladt inden for læbæltet. 

Skulle man have andre ting end de helt daglig-
dags varer, måtte man derimod til købstaden. 
Her var udvalget af håndværk og varer ikke be-
grænset, og der reklameres i bladet for alt mu-
ligt. Varer fremstillet i Horsens Tugthus kunne 
ifølge en annonce erhverves til "Fabrik-Udsalgs-
priser". Men hos "Christen Jyde på Grisetorvet" 
kunne man få bukser, der kun kunne slides op, 
hvis man satte sig med dem på en slibesten. 
 
 
 

Skulle man være rigtig elegant, måtte man til Ju-
lius Bernths Herre-beklædning eller for damer-
nes vedkommende til Harald Cohns Mode- og 
Manufakturhandel. 

 
Medens store dele af befolkningen i dag kan 
samles om TV-filmen om en ølbrygger, kunne 
man for hundrede år siden tilsyneladende samle 
store dele af befolkningen til foredrag om af-
holdsbevægelsen. I hvert fald var der den 28. juli 
1897 arrangeret foredrag samtidig ikke mindre 
end 10 forskellige steder på Lolland-Falster, 
blandt andet i Vester Ulslev skole og i Øster Uls-
lev forsamlingshus. Det ville næppe være muligt 
i dag at samle ret mange til et afholdsforedrag. 
Sygeforeninger eller de såkaldte 
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"hundredmands-foreninger" arrangerede jævn-
ligt, især om sommeren, baller med det sigte at 
skaffe penge til foreningens formål. 
 

Afholdsforedrag 
afholdes Onsdag d. 28de Juli, kl. 8 Aften, føl-
gende steder: Nykøbing, Gedser, Herritslev, 
Vesterskov, Døllefjelde, Stubberup Skole, Ny-
sted Højskole, Frejlev Forsamlingshus, V. Uls-
lev Skole, Ø. Ulslev Forsamlingshus. Flere 
Afholdstalere kommer til Stede. 
   Fri Adgang 

BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
for Lolland-Falsters Afholdskreds. 

Selskabet Enoch 
giver Forestillinger i V. Ulslev mandag 
den 18de og Tirsdag den 19de Jan., Aften 
Kl. 8. Talrigt Besøg forventes 
  Med Agtelse 
   Th. Enoch 
    Direktør 

Det ny Teater i Saxkøbing. 
Stor offentlig Athlet- og Brydekamp 
afholdes Torsdagen den 28de Febr. Af-
ten Kl. 8, mellem Danmarks Champion-
Athlet, Hr. Georg JensenGeorg JensenGeorg JensenGeorg Jensen, og en af 
Saxkøbings stærkeste Mænd. Tillige 
Optræden af Salonkomikeren Hr. Sil-l-l-l-
lius Chené.lius Chené.lius Chené.lius Chené. Præmie 200 kr. Stærke 
Mænd Indbydes. Billetpriserne de sæd-
vanlige. 
 Nærmere af Progammer. 

 

Men også rent professionelle forlystelser kan 
man læse om i avisens annoncer. Således gav 
Selskabet Enoch forestillinger i Vester Ulslev 
den 18. og 19. januar. Dette selskab var vistnok 
et cirkus, og man må nok spørge, hvor forestillin-
gerne skulle foregå. Det siges der ikke noget om 
i annoncen, og forsamlingshuset blev først byg-
get i 1912. Men hvor så? Det må have været en 
kold fornøjelse, hvis det er foregået i telt. Og så 
forventer direktør Th. Enoch oven i købet "talrigt 
Besøg". 
 

Nej, så kan der have været mere behageligt i det 
ny teater i Sakskøbing, hvor der en aften i febru-
ar blev afholdt "stor offentlig Athlet- og Bryde-
kamp" mellem "Danmarks Champion-Athlet, Hr. 
Georg Jensen, og en af Saxkøbings stærkeste 
Mænd". Yderligere blev der lokket med præmie 
på 200 kr. Og så var der tilmed optræden af 
"Salonkomikeren Hr. Silius Chené". Se, det var 
da et program! 
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Johs.  
Jørgensen 
Fra landsbysmedje til autoriseret 
værksted og bilforhandler. 
 

Følgende er et sammendrag af et inter-
view med Johs. Jørgensen den 3, marts 
1983 på hans bopæl, Dalbakkevej 14 i Ve-
ster Ulslev. Han døde som 92 årig i 1989. 

 
Jeg kommer i smedelære i Vester Ulslev 
Hans Andersen: Johannes Jørgensen, du er 
født i ... 
Johs. Jørgensen: ... ude i Ringsebølle sogn 
den 22. juni 1897. Til at begynde med gik jeg i 
skole i Rødby ... noget pogeskole eller sådan no-
get. Så senere kom jeg til Ringsebølle, og der 
gik jeg, til jeg var 14 år. Så kom jeg i smedelære 
herhenne hos smed Larsen, Harald Larsen. Det 
var min svoger - gift med min søster. Han bygge-
de smedjen herhenne, og den gamle blev revet 
ned. Både stuehus og smedje. 
 
Hans Andersen: Og den gamle smedje, den lå 
ikke helt der, hvor den nye ligger? 
Johs. Jørgensen: Nej, den lå lige over for sko-
len. Den har jeg nu aldrig set, men stuehuset var 
ikke revet helt ned, da jeg kom i lære. Om søn-
dagen, når ikke vi skulle være i smedjen, måtte 
jeg hjælpe til med at rive stuehuset ned. Smeden 
boede i det gamle, indtil det nye var blevet byg-
get. Det var ikke meget værd. Men den forrige 
smed - han hed Carl Poulsen - han boede i det, 
indtil min svoger købte smedjen i 1911. Da jeg 
kom i lære, var stuehuset omtrent færdigt, og dér 
kom jeg til at bo. 
 
Hans Andersen: Blev du så dér, til du var ud-
lært? 
Johs. Jørgensen: Ja, jeg var der endda et års 
tid, efter at jeg var udlært. Så kom jeg til en 
smedje ovre ved Tingsted. Der var jeg ikke ret 
længe. Han havde faktisk ikke brug for mig, og 
jeg blev da også fyret lige op til jul. Så gik det jo 
meget godt i julen, men efter nytår var jeg ar-
bejdsløs. Jeg gik arbejdsløs i fjorten dage, og 
det forekommer mig den længste tid i mit liv - de 

Men også lokalt var vi med. I april var der fore-
stilling i Øster Ulslev forsamlingshus af 
"Skuespiller Fred. Sørensen med familie".  
 
Hvad forestillingen gik ud på, oplyses ikke i an-
noncen. 

Teatret 
Øster Ulslev Forsamlingshus. Med Forven-
tet Tilladelse Lørdag d. 10. Søndag d. 11. 
April, Kl. 7½. Forestilling af Skuespiller 
Fred. Sørensen med Familje. NB. 2den og 
3de Paaskedag i Holeby Forsamlingshus. 
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Det var flinke folk at være hos. De var nok lidt 
missions, men de var sørme flinke at være hos. 
Og da jeg rejste fra ham, så sagde han: "Hvis du 
nogensinde bliver arbejdsløs, så kan du bare 
komme over til mig". Og det var næsten det bed-
ste, jeg kunne høre, for jeg havde jo prøvet at 
være arbejdsløs disse her fjorten dage. Det hav-
de jeg ikke lyst til at prøve igen. 
 
Jeg skal ind som soldat 
Johs. Jørgensen: Så skulle jeg ind som soldat. 
Det var i 1918. 
Hans Andersen: Da var krigen jo forbi? 
Johs. Jørgensen: Ja, de holdt op, da jeg kom 
ind. Så ville tyskerne ikke være med mere.  
Hans Andersen: Nej, da du kom ind? 
Johs. Jørgensen: Nej, netop. Men jeg kom så 
hjem igen året efter hen på sommeren. Så var 
den jo gal igen. Jeg skulle jeg have noget at be-
stille. 
 
Jeg kommer på skibsværft i Rødbyhavn 
Johs. Jørgensen: Så kom jeg ud og arbejde på 
skibsværftet i Rødbyhavn sammen med Gustav 
Michelsen. Vi var sammen hele tiden - også inde 
i Marinen. Vi var derude et års tid. Så blev jeg 
uvenner med formanden derude - jeg havde fået 
sådan et dejligt stykke arbejde. Så kom han og 
hentede mig ned til det arbejde, jeg havde haft 
tidligere. Vi stod ved en stor saks, som vi klippe-
de med. Det var et ensformigt arbejde, som der 
sgutte var meget ved. Jeg var begyndt at lave 
skabeloner oppe på nybygningerne, og det var 
meget mere interessant. Men formanden sagde, 
at ham, de havde fået, slet ikke kunne bruges, 
og det måtte da være en stor ære for mig at få 
det arbejde igen. "Ja, den ære må han godt ha-
ve", sagde jeg. Jamen, hvis jeg ikke tog det ar-
bejde igen, så havde han ikke brug for mig. "Det 
er der ikke noget at gøre ved. Så rejser jeg", 
sagde jeg. Og de andre, som stod nede ved sak-
sen, de rejste med.. 
 
Jeg rejser til København 
Johs. Jørgensen: Der var fire mand - tre for-
uden mig altså - og vi rejste alle fire til Køben-
havn. Der skulle vi så have et værelse. Jeg tog 
så ud på Vesterbro, fordi jeg kendte Harald An-
dersen fra Vester Ulslev. Han boede på et pensi-
onat på 4. sal, og jeg spurgte ham, om han ikke 
kunne sige os, hvor vi kunne få noget logi ude i 
byen. "Jamen, det er ganske umuligt", sagde 

her fjorten dage, jeg ikke skulle lave noget. Men 
så havde jeg en god kammerat herhenne, Gu-
stav Michelsen, lærer Michelsens søn. Han var 
også smed, og vi var lige gamle. Han opdagede, 
at nede i Hunseby var der lige brug for en svend. 
Der kom jeg så ned og var dernede i det meste 
af et års tid.. 
 
Jeg prøver at arbejde i "udlandet" 
Hans Andersen: Der var også noget med, at du 
kom til Vestjylland, var der ikke? 
Johs. Jørgensen: Jo, jeg kom til "udlandet"! Jeg 
skulle jo også ud og se lidt andet end det herne-
de. Så var der en maskinfabrik i Lunde ovre ved 
Vestkysten. Han søgte en mand til fabrikken, og 
det mente jeg var lige noget for mig. Så jeg 
skrev til ham og fik omgående svar. Jeg kunne 
komme med det samme. Turen derover det var 
jo lidt vanskeligt dengang, for det var under kri-
gen, første verdenskrig. Jeg rejste herfra ved 
middagstid og kom først derover ved middagstid 
den næste dag. Det sidste stykke var en jernba-
ne fra Varde til Nørre Nebel. De fyrede ikke med 
kul, men med brænde fra plantagerne. Og en-
gang imellem måtte de holde og få lidt mere 
damp på. Så kørte de igen. Nå, men jeg kom da 
til Lunde. Det var en lille fabrik med en snes 
mand. Manden tog da vældig godt imod mig. "Du 
er vel blevet noget træt at rejsen", sagde han, 
"så du må heller komme ind og få noget mid-
dagsmad og komme hen og sove lidt." Bagefter 
snakkede vi om sagerne, og så sagde han, at 
han faktisk ikke havde brug for mig. Den er ikke 
så god, tænkte jeg. Men så sagde han, at han 
havde en god kammerat, en smed i Nørre Nebel, 
som skulle ind ved Sikringsstyrken. Så kunne jeg 
tage derud og bestyre forretningen, mens han 
var soldat. Det ville vare to en halv måned. Sme-
der dér kunne nemlig ikke skaffe sig en mand 
selv. Så mente smeden, at ham med maskinfa-
brikken bedre kunne. Jeg var altså kommet der-
over på lidt falske forudsætninger. Nå, men jeg 
var så dér, til smeden kom tilbage, og så havde 
han jo ikke brug for mig mere. 
 
Hans Andersen: Men hvad var det for en virk-
somhed? 
Johs. Jørgensen: Det var en almindelig lands-
bysmedje i Nørre Nebel. Men smeden skaffede 
mig så arbejde i noget, der hed Autrup. Det lig-
ger ikke så langt derfra, et par mil eller sådan 
noget. Der var jeg så, til jeg skulle være soldat. 
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Jeg begynder som selvstændig 
Johs. Jørgensen: Så ville jeg prøve som selv-
stændig. Dengang boede min mor jo her overfor. 
Dér startede jeg så det vil sige, der var jo ikke 
rigtig noget at starte med. Der var jo ikke noget 
værksted eller nogen lokaler, jeg kunne starte i. 
Så jeg begyndte oppe på mors loft Jeg var jo ud-
dannet som grovsmed, men jeg havde da. fået 
nogle kursus inde i København - inde på Tekno-
logisk Institut -og lært både maskinarbejde, 
svejsning og senere også automobiler. Jeg har 
også været ude på Ford - samlefabrikken - i nog-
le dage, altså ... 
 
Hans Andersen: Men det, du startede med her-
ovre - var det ikke nærmest cykler? 
Johs. Jørgensen: Jo. Jeg havde jo hverken det 
ene eller det andet. Jeg havde heller ikke nogen 
kapital. 
 
Hans Andersen: Du kunne heller ikke lave et al-
mindeligt smedeværksted, naturligvis. 
Johs. Jørgensen: Nej, men jeg havde prøvet at 
se på smedje rundt omkring,. Engang var jeg 
sgu til auktion på Thorslunde smedje. Jeg fik den 
da gudskelov ikke. 
Hans Andersen:  Var du begyndt på det med 
cyklerne? 
Johs. Jørgensen: Nej nej. Da var jeg endnu i 
smedjen. 
Hans Andersen: Men så begyndte du på det 
med cyklerne. Og det var noget med at lappe 
dem og sådan noget. Der skulle ikke så meget 
kapital til at starte på det. 
Johs. Jørgensen: Nej, der skulle ikke så meget 
værktøj til. Men der gik da ikke så lang tid, så 
havde min bror Peter, som var tømrer, bygget 
mig et træhus derovre. Der kunne lige stå en bil. 
Så kunne jeg reparere biler derinde. 
 
Jeg har cykeludstilling på mors loft 
Hans Andersen: Men du har fortalt mig engang, 
at der var noget med, at du havde udstilling af 
cykler oppe på loftet 
Johs. Jørgensen: Ja, det havde jeg også. Jeg 
havde vist to. Det må have været to damecykler. 
For jeg husker Petra Dunk fra Sørup og hendes 
datter. Datteren skulle have en cykel, da hun 
skulle konfirmeres. Så var de begge to oppe på 
loftet og skulle se på denne her cykel. Og i min 
mors hus var der i køkkenet en trappe, som ... 
når vi trak den ned, så gik der en lem op - op til 

han, "at få logi herinde i København. Men vil I ik-
ke bo her da?" Jo, men der boede faktisk en halv 
snes stykker i forvejen på 4. sal i en 3 værelses 
lejlighed. Så jeg syntes jo, det var lidt meget at 
komme med tre mand der skulle have et værelse 
- den fjerde mand havde allerede fået noget ude 
i , yen. Men Harald snakkede med værtinden, og 
vi blev da indlogeret alle tre dér, og vi boede der 
et langt stykke tid, indtil vi fik noget nyt ude i by-
en. 
 
Hans Andersen: Hvor mange var i så i den lej-
lighed? 
Johs. Jørgensen: Ja, vi var 13 stykker - 12-13 
stykker. Vi boede over hele huset - vi lå på gul-
vet, på sofaerne og på stole - rundt omkring over 
det hele. Da vi havde boet der et stykke tid, flyt-
tede værtinden og hendes mand, der var vogn-
mand ind på en divan eller sofa eller sådan no-
get, og så fik vi deres soveværelse Det var jo ge-
valdig flot. Men omsider fik vi da et andet værel-
se ude i byen.  
 
Hans Andersen: Men der var det så, du fik ar-
bejde på ...  
Johs. Jørgensen:... på Burmeister og Wain, ja. 
Det var vel nok min onkel ... jeg havde en onkel 
derinde. Han var skibsværftsarbejder, og han 
kom meget sammen med en, der hed Kjærbøl. 
Det var en stor kanon indenfor fagforeningen, og 
han var også i Rigsdagen og blev senere mini 
ster. Ham kom han meget sammen med. Og han 
har altså snakket med ham, om der ikke var no-
get arbejde. Og så blev der sendt bud efter mig, 
jeg skulle komme derud med det samme. Så dér 
var jeg et års tid eller sådan noget. Så blev jeg 
syg og kom på Rigshospitalet med lungehinde-
be-tændelse. Dér lå jeg et halvt års tid. De kun-
ne ikke rigtig finde ud af, hvordan de skulle kure-
re mig. Og der var da nogle, som mente, at jeg 
skulle dø. Men det gjorde jeg altså ikke. 
 
Jeg er tilbage i Vester Ulslev 
Johs. Jørgensen: Da jeg havde ligget derinde 
et halvt år, blev jeg sendt hjem- Men jeg kunne 
sgu ikke bestille noget det næste halve år. Så 
det var faktisk et helt år, hvor jeg var syg. Men 
så kom jeg hen i smedjen igen og var dér til jeg 
blev lidt uvenner med min svoger. Så syntes jeg 
ikke, at jeg ville ud at arbejde som svend mere. 
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Jeg gifter mig og bygger stuehus 
Hans Andersen: Du er også blevet gift omkring 
det tidspunkt? 
Johs. Jørgensen: Ja, det var i 1933, og da skul-
le jeg jo så have bygget stuehuset - jeg skulle jo 
have en plads til konen at være. 
 
Hans Andersen: Og det er det hus, vi sidder i 
nu? 
Johs. Jørgensen: Ja. Det kostede 9.000 kr. at 
bygge det. Og så var der indlagt elektrisk lys og 
centralvarme. Det kunne jeg lige bestemt låne i 
første prioritet, de 9.000 kr. Men så måtte jeg ik-
ke skylde noget i værkstedet. Men jeg havde lånt 
penge af en mand ovre på Fejø, da jeg skulle 
bygge det. Jeg havde averteret i avisen, om der 
ikke var en, der ville låne mig 3-4.000 kr. En 
ungkarl ovre fra Fejø skrev så til mig, at han ville 
godt låne mig disse her penge, men han ville da 
se virksomheden først. Og han kom også over 
og så på den. Jo, så måtte jeg godt låne penge-
ne. Men da jeg så skulle bygge stuehuset. Så 
måtte han jo have dem igen. Jamen, så ville han 
ikke have dem! Han ville have, de skulle blive 
ved at blive stående. Så sagde jeg, jamen det er 
der ikke noget at gøre ved. Jeg er nødt til at be-
tale dem, ellers kan jeg ikke låne penge til stue-
huset. Jamen, så ville han have noget for at tage 
pengene tilbage. Men jeg sendte ham alle pen-
gene med posten, og siden har jeg da aldrig hørt 
mere til det. Ja, han fik jo de renter, han skulle 
have, selvfølgelig. 
 
Jeg har lærlinge og svende 
Hans Andersen: Men du har vel været alene 
derovre, og du må også have været alene om 
arbejdet i det første tid her? 
Johs. Jørgensen: Nej„ jeg havde da jo lærlinge. 
Ja, jeg havde faktisk også svend - hvis man kun-
ne kalde det en svend - det var da en, der havde 
arbejdet ovre hos William Andersen i Flårup. 
Han var lidt inde på mekanikken, og han kunne 
næsten få alle motorcykler til at gå, bare han 
havde lidt ståltråd. 
 
Hans Andersen: Jamen det var jo en god mand 
at have. 
Johs. Jørgensen: Ja, han var også god at lære 
noget af. For jeg var jo nok noget inde i det, men 
ikke så meget alligevel. Han havde faktisk mere 
forstand på motorcykler, end jeg havde. Men 
ham havde jeg da, så længe jeg var derovre. Og 

loftet. Det gik da også meget godt med at kom-
me derop, men så da hun havde set på cyklen - 
og den ville de godt have - så skulle de ned igen. 
Datteren løb straks ned ad trappen, men mode-
ren turde ikke gå ned. Da hun kom hen og så 
hullet, så turde hun ikke komme i nærheden af 
det. Så måtte jeg bære hende ned. Og - det har 
jeg også senere pralet lidt med - at jeg begyndte 
med at bære mine kunder på armene. Men så fik 
jeg altså bygget træhuset derovre, og så foregik 
det hele nede på jorden. 
 
Jeg får min første motorcykel 
Hans Andersen: Men du har også kørt motorcy-
kel.  
Johs. Jørgensen: Ja, det er rigtigt. Men det var 
før den tid. Jeg købte en Burnonsviller*). Det var, 
mens jeg endnu var henne i smedjen. Det var 
faktisk smed Larsens bror, jeg købte den af, ma-
leren. Jeg tror, jeg gav 500 kr. for den.. 
 
Hans Andersen: Jamen, det var da også man-
ge penge. 
Johs. Jørgensen: Ja, det var sgu da noget den-
gang. Da kunne man få mange bajere for 500 kr. 
For de kostede ikke mere end 10 øre. Jeg kunne 
få 11 bajere for l kr. Men dengang fik man heller 
ikke så meget i løn. Jeg fik 16 kr. om året i løn 
som smedelærling. Da jeg så var udlært, fik jeg 
16 kr. om ugen. Det var en gevaldig fremgang. 
 
Hans Andersen: Men din bror Peter han lavede 
så sådan et hus til dig herovre? 
Johs. Jørgensen: Med paptag på, ja. Det var 
bygget som garage, men vi havde filebænk og 
værktøj, skruestikker og hvad søren vi skulle 
bruge derinde. Ja, jeg havde efterhånden fået 
svejseværk også, så jeg kunne svejse og ... 
 
Jeg flytter værkstedet over gaden 
Hans Andersen: Men sig mig: hvad var der her 
dengang? Var der nogen bygning? 
Johs. Jørgensen: Nej, det var et stykke mark, 
der tilhørte naboen, Martin Hansen. Jeg kan hu-
ske, jeg gav 1.000 kr. for grunden, og der var 
1.000 kvadratmeter. Først fik jeg bygget værk-
stedet her. Så fik jeg meget mere plads, og i 
1955 da jeg fik forhandling af Renault, fik jeg 
bygget noget mere til - garager, så der var plads 
til de nye biler.. 

*) Om stavemåden er rigtig, vides ikke. 
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Jeg bliver Renault-forhandler  
Hans Andersen: Men i 1955 da fik du jo så ...  
Johs. Jørgensen:   ... ja, da fik jeg forhandlin-
gen af Renault. Og da var det så, vi fik lavet lidt 
mere plads derude, så der kunne stå en 3-4 biler 
ude bag i garagen. Det var en dejlig plads til 
dem. Jeg kan huske, da jeg fik de første hjem, 
så tænkte jeg: "Nu skal jeg altså rigtig til at sæl-
ge biler". Og jeg kørte rundt, så snart jeg havde 
lejlighed til det - ud at snakke med folk, men det 
eneste, jeg fik ud af det, det var bare noget snak 
og ikke noget salg. Der var ikke nogen, der ville 
have sådan en lille bil. Nej, den var meget for lil-
le, og jeg ved ikke alt det, der var i vejen. Men så 
pludselig fik jeg solgt én til Errindlev - til kommu-
nekassereren derude. Han havde den imidlertid 
ikke ret længe, for gartneren i Fuglse - nede på 
"Redeligheden", som vi siger - han havde en va-
revogn, hvor døren blev lukket op ud foran, lige-
som den gjorde på de små Renault'er, jeg be-
gyndte med. Deroppe i Fuglse faldt konen ud af 
deres bil og slog sig ihjel. Det var altså ikke no-
gen Renault, men da kommunekassererens ko-
ne hørte det, så ville hun overhovedet ikke køre 
med ham mer. Så var hun bange, hun skulle fal-
de ud også. Så måtte han sælge bilen, og han 
byttede den så til en Folkevogn. Og det var ikke 
så godt, for Folkevognen var jo vores værste 
konkurrent. Men senere hen fik vi da solgt nogen 
alligevel. Den var altså ikke så god i begyndel-
sen. Men efterhånden kom der jo nye modeller 
på Renault'erne. Der kom Dauphinerne, og der 
kom Renault 8 - så blev de faktisk bedre og bed-
re. 
 
Hans Andersen: Ja, den første model, den, 
som du talte om, den hed ... var det ikke Renault 
4? 
Johs. Jørgensen: 4CV. Og der var jo en meget 
god lille vogn, men foreløbig var den altså ikke 
så god om vinteren. Den var nærmest til som-
merbrug. Der var nok varmeapparat i, men det 
gav ikke ret meget varme. 
 
Hans Andersen: Nej, motoren sad bagi vel? 
Johs. Jørgensen: Ja, den sad bagi. Og så gik 
der et varmerør henne bagfra nede under vog-
nen og op foran. Men inden luften var kommet 
derop, så var den jo afkølet af frostvejret neden-
under. Så det blev ikke til ret meget varme. Se-
nere fik vi altså lavet noget ved den, hvor røret lå 
inde i vognen, og så fik vi varmeapparatet hen 

dér havde jeg også en lærling. Det var Johannes 
Dunk henne fra telefoncentralen. Det var den 
første lærling, jeg havde. 
 
Hans Andersen: Det må være gået rask fremad 
dér for dig. For hvornår var det, du havde etable-
ret dig derovre? 
Johs. Jørgensen: Her var det 1928. Og det der-
ovre var 1925. 
 
Hans Andersen: Og det gik også godt her? 
Johs. Jørgensen: Ja, det gik sgu da udmærket, 
men så kom krigen jo. Jeg blev gift 1933, så fik 
vi fire børn på fire år. Så det gik også stærkt. 
Men sidste gang fik vi jo to.  
Hans Andersen: Det var tvillinger? 
Johs. Jørgensen: Ja, der var to år mellem hver 
gang, men så fik vi tvillingerne 
 
Hans Andersen:" Vi kom lidt væk fra det med 
værkstedet her. Der havde du jo plads til at have 
nogle flere folk end derovre på den anden side? 
Her havde du vel både lærling og svend. Helt op 
til krigen?. 
 
Jeg må hitte på noget under besættelsen 
Johs. Jørgensen: Ja, fra 28 til krigen, da gik det 
meget godt. Men under krigen havde vi jo ikke 
så meget at lave. Jeg lavede gummivogne og 
hestevogne og sådan noget af de gamle biler. 
Ja, vi måtte jo finde ud af noget, og jeg lavede 
plove og sådan noget til landbruget også. Jeg 
var jo grovsmed, så jeg begyndte altså på sådan 
noget. For jeg tænkte, noget skal man jo lave. 
Jeg havde også lidt esse. Det var ganske vist en 
felt-esse. Så det blev ikke til så meget. Men nog-
le gummivogne blev det da til. 
 
Hans Andersen: Havde du begyndt at sælge bi-
ler før krigen? 
Johs. Jørgensen: Nej - men jeg havde et par 
gamle biler at leje ud - ja, gamle - det var Ford'er 
altså, de høje. Dem havde jeg at leje ud.. De gik 
uden fører. Og jeg kørte også vognmandskørsel. 
Jeg skulle jo tjene penge på alle mulige leder og 
kanter. For at få det til at gå rundt. Det koster jo 
at have børn. Der var ikke noget, der hed børne-
tilskud dengang. Men jeg havde jo da en dejlig 
flink kone, så det gik faktisk udmærket. Desvær-
re så blev hun jo syg og døde ret hurtigt i nitten 
hundrede og nogle og fyrre. Men del var der jo 
ikke noget at gøre ved. 



375 

 



376 

 

det, der var med på turen. 
Hans Andersen: Topforhandlere? 
Johs. Jørgensen: Ja. Da havde vi lige solgt dis-
se her 25 -men der var nogle af de andre, der ik-
ke ville tro, det passede - de mente, det var nog-
le fiduser, vi havde lavet. De ville ikke tro, det 
passede, at jeg havde solgt 25 biler ind til Kø-
benhavn. Men det var i hvert fald rigtigt nok. Men 
jeg havde jo snakket med Ruth om det nogle 
gange. Så var det, dengang jeg havde 50 års ju-
bilæum ... da holdt vi lidt fest ude i Bangs Have, 
og der havde hun så denne her ordre med som 
jubilæumsgave. 
 
Hans Andersen: Det var ellers en ordentlig jubi-
læums-gave! 
Johs. Jørgensen: Og der var jo ikke alene det, 
at man tjente penge på det, men det var da også 
en ære at sælge så mange på en gang. 
Hans Andersen:   Og så fik I en tur til Afrika? 
Johs. Jørgensen: Ja, ikke så længe efter. Men 
der var da flere forhandlere, som ikke var med, 
fordi at de ikke havde solgt nok. Men vi havde 
solgt rigeligt. Vi havde nok solgt tilstrækkeligt al-
ligevel, men ... når man så pludselig får 25 til - 
det tæller jo godt. 
Hans Andersen: Hvor var I så henne? 
Johs. Jørgensen: Vi var i Kenya. Det var en 
dejlig tur. Jeg har faktisk stået med et ben på 
hver side af ækvator. 
 
Hans Andersen: Nå, var det nøjagtigt angivet, 
hvor ækvator var? 
Johs. Jørgensen: Det var det. Der stod nemlig 
en pæl med et skilt på. Ja, der kunne man så stå 
med et ben på hver side. Vi fik også et dokument 
- en attest for, at vi havde overskredet ækvator. 
 
 

foran, hvor vandet gik igennem. Da var det sgu 
godt. Men det var noget, som vi selv lavede. Det 
andet duede faktisk ikke - ikke her til vores kli-
ma. 
 
Jeg flytter værkstedet til Øllebøllevej 
Hans Andersen: Hvornår var det, du byggede 
omme på Øllebøllevej? Det var engang i tresser-
ne, vel? 
Johs. Jørgensen: Ja, og det var naturligvis for 
at få noget mere plads. På det tidspunkt var 
drengene jo kommet hjem og hjælpe til, og så 
blev vi enige om, at vi skulle bygge deromme. 
Det var kommunens plads. De havde i sin tid 
købt den af gården herovre - af Leif Hansen, for-
di der skulle være alderdomshjem dér. Nu ved 
jeg ikke, om jeg må sige, hvor meget de gav for 
den, men de gav noget mere for den, end jeg 
gav for den. Kommunen opgav byggeriet, da al-
derdomshjemmet i Herritslev blev bygget. Så 
ville de sælge grunden igen. Naboerne ville også 
nok købe den, men de ville ikke give ret meget 
for den. Så sagde jeg til Kristian Larsen, der var 
sognerådsformand dengang, at jeg godt ville kø-
be den. "Hvad vil du give for den?" sagde han". 
"Jeg vil give 3.500", sagde jeg. "Så får du den", 
sagde han . Sådan gik det til, at jeg fik grunden. 
Der var en hel tønde land deromme. Så der var 
god plads. Men da vi fik bygget værkstedet, så 
begyndte drengene jo at kikke efter pigerne. Så 
ville de da også giftes. Kurt blev først gift. Han 
boede ude ved Rødbyhavn, fordi hans kone ar-
bejdede i køkkenet på Rødbygård. Der havde 
hun et værelse, hvor han også kunne bo. Men 
Boye fik først bygget. Han byggede på grunden. 
Den var så stor, at han kunne bygge på den og-
så. Da Kurt skulle have et hus, købte vi et stykke 
af Ella Andersen, så han kunne bygge derovre. 
 
Jeg kommer en tur til Afrika 
Hans Andersen: I har engang været på en væl-
dig tur til Afrika?. 
Johs. Jørgensen: Ja, min datter kom engang 
hjem med en ordre på 25 biler. 
Hans Andersen: På én gang? 
Johs. Jørgensen: På én gang, ja. Og det er den 
største ordre, jeg nogensinde har fået. Det var 
fra Pitzner Auto inde i København, hvor hun var 
bogholder. Ellers havde de jo nok ikke købt dem 
her. Og kort tid efter var det så, at vi fik en tur til 
Afrika. Gratis. Grethe og mig.. Ja, det vil sige, da 
ikke os alene. Der var forhandlere fra hele lan-
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Årsberetning  
for 1996 
 
Arkivets årsmøde blev afholdt onsdag den 24. 
april 1996 i Øster Ulslev forsamlingshus. Ved 
denne lejlighed var alle sejl sat til, idet vi som 
foredragsholdere havde engageret naturvejleder 
Sven Thorsen og museumsvejleder Ove H. 
Nielsen. "Hvorfor bor der men'sker på Lolland-
Falster" kaldte de deres livlige billedfortælling. 
Fortællingen blev støttet af et væld af lysbilleder, 
der i kaskader strømmede ud fra ikke mindre 
end tre lysbilledapparater, der var i sving sam-
tidig. Omkring 60 mennesker overværede de to 
herrers billedfortælling. 
 
Arkivet har i årets løb modtaget 32 indleveringer, 
små og store. 
 
Arkivet modtager økonomisk støtte fra Nysted 
kommune og fra enkelte andre. Desuden har 
kommunen støttet arkivet med lokale, varme og 
lys, og da Krumsøcentret (den tidligere Krumsø-
skole) blev lejet ud til den nystartede DAMP-
skole - Krumsø Fri- og Kostskole - blev det fore-
løbig ordnet således, at arkivet kunne forblive i 
de lokaler, det hidtil havde brugt, og ligeledes 
kunne gøre brug af tilsvarende faciliteter som 
hidtil (varme, lys og fotokopiering). 
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denne periode kom der kun få krigsbørn til lan-
det. 
 
Men så kom de, de østrigske og tyske børn. 
"Wienerbørnene", som de blev kaldt, selv om der 
nok var flere tyske børn end østrigske. Således 
kom der i begyndelsen af 1920'erne to "wiener-
børn" til Vester Ulslev. De var heller ikke østrige-
re, men tyskere, fra Dresden. Det var to piger. 
De var søskende og hed Gertrud og Hertha. 
Hertha kom hos gårdejer Ole Krønge, der boede 
på Degnegården i Vester Ulslev. Nu er adressen 
Tamrodsvej 61. Gertrud kom hos gårdejer Kristi-
an Nielsen på Dalbakkegård, nu Dalbakkevej 2. 
En broder til de to søstre - han hed Herbert - 
kom til Herritslev, hos gårdejer Harris Hansen på 
Bregnholt, nu Østvej 6. Der var i øvrigt også et 
fjerde barn i familien, en lillebror.  
 
Olga Hansen, der er født på Dalbakkegård i 
1903, og hvorfra de fleste oplysninger i denne 
beretning om Gertrud og hendes familie stam-
mer, er i besiddelse af et amatørfoto af alle fire 
børn. Lillebroderen hed Wolfgang, men hvad der 
blev af ham, har Olga Hansen ikke kendskab til. 
Forældrene til disse fire børn boede som nævnt i 
Dresden. De led begge to af tuberkulose, som 
faderen senere døde af. Forældrenes sygdom 
var vel medvirkende til, at tre af deres børn blev 
sendt til Danmark til "opfodring" og til, at børne-
ne kom flere somre og hver gang i så lange peri-
oder, at de alle tre skal have gået i skole her i 
landet. De to piger i Vester Ulslev skole og Her-
bert i ikke mindre end fem år i Herritslev, hvor 
han også blev konfirmeret. 
 
I indskrivningsprotokollen fra Vester Ulslev har 
jeg dog kun kunnet finde Gertrud. Hun er ind-
skrevet i skolen den 1. november 1923 med sit 
fulde navn: Gertrud Dora Feller, født den 19. de-
cember 1913. Hun blev udskrevet den 9. juli året 
efter, og det anføres i en bemærkning i forbindel-
se med udskrivningen, at hun er afrejst til Tysk-
land. 
 
Og hvordan gik det så den Fellerske søskende-
flok? Herom kan Olga Hansen fortælle, at hen-
des familie opretholdt en vis forbindelse med fa-
milien i Dresden helt op til nogen tid efter den 
anden verdenskrig. 
 
 

"WIENER-
BØRN" 
Hans Andersen 
 
 
Ældre mennesker, i hvert fald danskere, der er 
født omkring 1940 eller tidligere, husker utvivl-
somt de tyske flygtninge, der strømmede til lan-
det i besættelsestidens sidste uger og dage, og 
de husker sikkert også den sult og nød og elen-
dighed, der var skabt af krigen, den anden ver-
denskrig, som vi kalder den, og som for Europas 
vedkommende blev afsluttet med tyskernes be-
tingelsesløse kapitulation i maj 1945. 
 
Den sult, nød og elendighed, der var et resultat 
af den første verdenskrig, var næppe meget min-
dre. Og som i enhver krig var det først og frem-
mest børnene, det gik ud over.  
 
I den første verdenskrig lykkedes det som be-
kendt Danmark at holde sig neutralt. Det var der-
for nærliggende, at der her i landet opstod en 
trang til at hjælpe, hvor man kunne hjælpe, især 
børnene i de hidtil krigsførende lande. Man hav-
de en idé om, at hjælpen skulle bestå i, at børne-
ne fik nogle ugers ophold i Danmark for - så at 
sige - at blive "fedet op". 
 
Her fik man imidlertid fat i "en varm kartoffel". Af 
de krigsførende magter lå de to centralmagter 
Tyskland og Østrig (dengang Østrig-Ungarn) os 
geografisk nærmest. Det ville derfor være let at 
føre børn fra disse to lande til Danmark "til op-
fedning", mens det rent praktisk ville være noget 
vanskeligere at bringe børn fra de allierede lan-
de til Danmark. Hertil kom, at hjælpeaktioner 
over for tyske og østrigske børn let kunne bringe 
vor stilling som neutral magt i fare. Endelig har 
det sikkert også spillet en rolle, at Danmarks pro-
blem over for Tyskland med hensyn til en ny 
grænsedragning i Sønderjylland pressede sig på 
og først blev løst ved afstemningen i 1920. Re-
geringen og andre officielle myndigheder holdt 
sig i hvert fald tilbage fra at støtte de private initi-
ativer, der var kommet frem, mens krigen endnu 
rasede, og grænsespørgsmålet ikke var afgjort. I 
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"Tidsel-
gartneren" 
Træk af hans liv og levned. 
 

Hans Andersen  
fortæller om sin fætter. 
 
 
Fødsel og dåb. 
Han var uønsket. Han bragte skam over famili-
en, for hans mor var "kommet galt afsted" med 
naboens søn. Og så var hun endda gårdmands-
datter. Ikke en tøs fra et husmandshjem, hvor 
man vel ikke tog den slags så alvorligt som i 
gårdmandskredse. Og naboen var jo også selv 
gårdmand. Havde sønnen så bare villet gifte sig 
med pigen. Da havde alt jo været i orden. Lidt 
snak måske. Lidt smisken i skægget. Og så hav-
de den pot været ude. Men se, det ville karlen 
bare ikke. 
 
Da pigens far lod ham kalde til sig, svarede kar-
len ham lige op i ansigtet, at han under ingen 
omstændigheder ville gifte sig med pigen. Og 
han havde tilmed den frækhed at fløjte en mun-
ter dansemelodi, da han forlod pigens far og val-
sede hen over gårdspladsens toppede brosten. 
Det var måske det, der forargede og harmede pi-
gens far mest. 
 
Men for pigen var der ingen grund til at synge 
muntre dansemelodier. Hendes situation var alt 
andet end munter. Hun måtte naturligvis fortsat 
passe sit arbejde på gården, men kom der gæ-
ster, blev hun gemt væk. Ind på sit kammer. Og 
så fik hun først lov til at vise sig igen, når gæ-
sterne var borte. Og sådan gik tiden, indtil pigen 
den 1. maj 1899 nedkom med et velskabt dren-
gebarn. 
 
Pigen var født i 1872. Hun var altså 27 år gam-
mel og var den ældste af en børneflok, der talte 
otte søskende, tre piger og fem drenge. Hertil 
kom en, der var dødfødt og to, der var døde som 
spæde. 
 

Herbert var blevet indkaldt til den tyske hær un-
der krigen, og han omkom på Østfronten engang 
under felttoget mod Sovjetunionen. Gertrud 
overlevede krigen, men desværre har familien 
derefter tabt forbindelsen med hende. Hertha 
blev gift og havde en halvvoksen søn. De to om-
kom sammen i sidste halvdel af februar 1945. 
Under det voldsomme bombardement af Dres-
den havde de søgt tilflugt i en kirke. Kirken blev 
ramt og styrtede sammen, og de blev begge 
dræbt i ruinerne. Lillebroderens skæbne kender 
man som sagt ikke. 
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gen tid og prøvede at slå sig igennem, bl.a. ved 
at fremstille vognsmørelse, har Johannes Jør-
gensen fortalt. 
 
Omkring 1920 flyttede han hjem til Vester Ulslev 
og boede sammen med sin mor hos bedstefor-
ældrene, der var flyttet ind i det nybyggede hus, 
nu Dalbakkevej 6. 
 
Selvstændig gartner - økonomiske vanskelig-
heder. 
Harald slog sig nu ned som selvstændig gartner i 
Vester Ulslev. I 1921 lejede han af kommunen et 
areal bagved forsamlingshuset. Lejemålet gjaldt 
foreløbig for fem år og blev forlænget i november 
1925 for yderligere fem år.  
 
Ikke desto mindre måtte Harald den 18. oktober 
1926 skriftligt erklære over for kommunen, at 
han havde forbrudt den indgåede kontrakt, og 
forpligte sig til straks at fravige det lejede. 
 
At Harald havde forstand på det dér med gartne-
riet, er der vist egentlig ingen tvivl om. I 1920 
lagde han således stærkt ud med at få tilkendt 
"1. Klasse for Havesager ved Produktudstillingen 
i Vester Ulslev den 26. September 1920". Men 
han havde svært ved at holde interessen vedli-
ge. Gartneriet blev ringere og ringere, og økono-
mien tilsvarende. Om det var manglende beta-
ling af jordlejen, der var årsag til, at han måtte 
frasige sig lejemålet ved forsamlingshuset, vides 
ikke. Men det må tit have knebet for ham, for i 
disse år måtte han jævnligt optage lån, dels pri-
vate og dels sparekasselån, og bedstefaderen 
indgik i alle disse tilfælde som selvskyldnerkauti-
onist. Også lejekontrakten med kommunen fra 
1921 havde bedstefaderen medunder-skrevet. 
Den lille kapital, bedsteforældrene havde fået 
ved salget af gården, forsvandt lidt efter lidt. Dér 
ud over havde bedstefaderen selv i løbet af dis-
se år et par gange optaget lån i det hus, de nu 
boede i, så det efterhånden var belånt til skor-
stenspiben. Så sent som den 30. december 
1925, da bedstefaderen lå til sengs med kold-
brand i det ben, han havde brækket to steder, og 
godt en måned, før han døde, skrev han under 
på en veksel på 250 kr., som Harald havde ud-
stedt. 
 
Haralds mor og hans bedsteforældre var be-
skedne folk, der levede uden ekstravagancer af 

Den sidste af disse var en dreng. Han var født i 
1892, men døde kun halvanden måned gammel. 
Han blev hjemmedøbt af lærer Ebbe i Sløsse og 
fik ved dåben navnet Harald. 
 
Pigens forældre må åbenbart, mens pigen gik 
gravid, have affundet sig med situationen, for nu 
"arvede" barnebarnet navnet Harald efter deres 
eget sidstfødte, men desværre tidligt afdøde 
barn. 
 
Pigen hed Ane Margrethe Andersen, og hun var 
min moster. Hendes forældre - og altså også min 
mors forældre - var Hans Peder Andersen og 
hans kone, Rasmine Hans-datter. Gården var en 
slags slægtsgård, for den havde tilhørt Rasmi-
nes forældre og før dem hendes bedsteforældre. 
Gården lå på Nordgaden i Vester Ulslev. Nu er 
adressen Dalbakkevej 1, og gården er senere i 
folkemunde kaldt "Borregården". Det er egentlig 
mærkeligt, at gården har fået dette navn, for Au-
gust Borre, som gården fik navn efter, boede kun 
på gården i få måneder og nåede aldrig at få 
tinglæst skøde på ejendommen. 
 
Barndom og første ungdom. 
Om Haralds barndom ved jeg egentlig meget 
lidt. Hans mor blev hos forældrene, lige så læn-
ge de boede på gården, og da de i 1920 flyttede 
ind i et hus, som de havde ladet bygge på den 
anden side af vejen, nu Dalbakkevej 6, flyttede 
hun med. Gården blev således Haralds barn-
domshjem, og han voksede op hos bedsteforæl-
drene -faktisk som deres egen søn. 
 
Harald var en sund og rask knægt. Han var en 
glad dreng, havde en nydelig sangstemme og 
var velbegavet. Fra 1906 til 1913 gik han i Ve-
ster Ulslev skole hos lærer Michelsen. Hvordan 
han har haft det i skolen, er ikke til at sige, for 
skoleprotokollerne - bortset fra indskrivningspro-
tokollen - er tilsyneladende forsvundet, og andre 
vidnesbyrd fra den tid har jeg ikke fundet. Harald 
blev konfirmeret i Vester Ulslev kirke i 1913, og 
efter nogen tid kom han i lære hos en gartner i 
Rødby. I 1916 var han elev på Årup havebrugs-
skole på Fyn. Efter oplysning fra ungdomsven-
nen Johannes Jørgensen var han derefter i no-
gen tid ansat hos stadsgartneren i København, 
men blev afskediget. Så fik han ansættelse på 
Burmeister og Wain, men igen kun i kort tid. Han 
blev imidlertid boende i København i endnu no-



383 

 



384 

 

Han slap dog, idet han blev reddet af en mor-
bror, der betalte hans gæld. 
 
De lykkeligste år. 
1920'erne, da bedsteforældrene endnu levede 
og kunne dække det beklagelige misforhold mel-
lem hans indtægter og hans udgifter, var nok 
Haralds lykkeligste år. 
 
Harald havde kørekort, og det skete efter bed-
stefaderens død, at han lejede bil og kørte sin 
mor og bedstemor på besøg hos en moster eller 
hos sine morbrødre. Hans fætter Arvid husker et 
sådant besøg hos hans forældre, der dengang 
havde et statshusmandsbrug ved Ødegård nord 
for Sakskøbing, Harald stoppede de tilstrøm-
mende børn ind i bilen og kørte rundt med dem 
ude i græsmarken. Til stor fryd for alle ungerne. 
 
Harald deltog i disse lykkelige år i 1920'erne i alt, 
hvad der foregik i Vester Ulslev og var primus 
motor i det meste. Det var foreningsarrangemen-
ter, fester, teater, optog og lignende. I "Krønge-
huset", som Harald som nævnt havde lejet en 
periode, arrangerede han velbesøgte baller. Dog 
kun for særlig indbudte. Han var med til at arran-
gere fastelavnsridninger, gymnastikopvisninger 
(han var dog vistnok aldrig selv aktiv gymnast). 
Han var en af stifterne af Vester Ulslev Skak-
klub, blev klubbens første formand og skaffede 
den i løbet af et par år 239 medlemmer. Han var 
med i Salonskytteforeningens bestyrelse. Des-
værre som kasserer. Det gik ikke så godt. 
 
Han var ganske køn. Han var kvik og charme-
rende og egentlig et ejegodt gemyt. Han kunne 
være meget festlig. Han talte godt for sig, og 
børn elskede ham. Men det, som Harald huskes 
bedst for i Vester Ulslev, hvis han overhovedet 
huskes mere, må vel være hans initiativ til og 
medvirken i de dilettantforestillinger, som fandt 
sted hver vinter og hyppigt også om sommeren. 
Det var i begyndelsen i Salonskytteforeningens 
regi, men senere også i andre foreninger. 
 
En aften med ikke mindre end tre dilettantstykker 
var muligvis den første forestilling, Harald med-
virkede i. Stykkerne hed: "Studeprangeren", 
"Narret April" og "Charles Tante og Charlottes 
Onkel". Årstallet har jeg ikke kunnet fastslå, men 
det har sandsynligvis været omkring 1922. 
 

nogen art. Og Harald var egentlig heller ingen 
ødeland. Han havde ikke selv noget stort for-
brug. Det beklagelige var blot, at hans indtægter 
var endnu mindre. Han savnede evnen - eller vil-
jen -til at beskæftige sig med noget, han kunne 
leve af. 
 
Fra gartneri til handelsgartner! til kiosk. 
Ideer manglede han aldrig. Af kommunen lejede 
han som nævnt et stykke jord, der lå i nærheden 
af forsamlingshuset. Han dyrkede også det styk-
ke have, der hørte til bedsteforældrenes hus, og 
på et tidspunkt havde han tilmed lejet nabohu-
set, nu Dalbakkevej 4. Nabohuset blev kaldt 
"Krøngehuset", og der hørte en stor have til, som 
Harald inddrog under sin gartnerivirksomhed. I 
forstuen i bedsteforældrenes hus indrettede han 
et udsalg af produkter fra hans eget gartneri. Det 
var "Vester Ulslev Gartneri". 
 
Efterhånden gik det ikke så godt med gartneriet. 
Ukrudtet bredte sig med samme frodighed som 
gulerødderne, porrerne og de andre havesager, 
ja måske mere. Græsset bredte sig i jordbærbe-
dene, og kartoffelstykket blev et vildnis. Det var i 
denne periode, Harald fik det lidet smigrende 
øgenavn "Tidselgartneren", der kom til at følge 
ham resten af livet. Stykket ved forsamlingshu-
set måtte han som nævnt forlade, og lejemålet 
på Krøngehuset med tilhørende have måtte han 
også opgive. 
 
Harald gik så over til i hovedsagen at købe ind 
hos andre producenter og sælge varerne fra den 
lille butik i bedsteforældrenes forstue, der nu 
blev til udsalg for "Vester Ulslev Handelsgartne-
ri". Op til jul solgte han gran og juledekorationer, 
dels fra sin lille butik på Nordgaden, dels fra sko-
mager Christian Sørensens butik, der lå over for 
den gamle præstegård i det hus, der nu har 
adressen Øllebøllevej 16. Skomageren havde et 
stort udstillingsvindue, og her kunne Harald ud-
stille sine varer. Christian Sørensen var i øvrigt 
hans onkel, idet han var gift med en af Haralds 
mostre. 
 
På et senere tidspunkt inddrog Harald forskellige 
kioskvarer i butikken, ja endog bøger. Men det 
sidste kom han helt galt afsted med, idet han 
kom til at sælge nogle bøger, som han havde få-
et i kommission uden at afregne med forlaget. 
Det havde nær kostet ham et fængselsophold. 
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eller lignende til bedste, og til slut spillede de 
"Muntre Musikanter" op til bal. 
 
Harald spillede ikke noget instrument, men i be-
gyndelsen af "Muntre Musikanters" karriere var 
han med orkestret som refrainsanger. Han hav-
de en nydelig stemme, men efterhånden svandt 
efterspørgslen efter Harald ind. Når foreningerne 
ønskede musik til deres arrangementer, fandt de 
det nok tilstrækkeligt at betale for de tre, der vir-
kelig spillede. Harald gled altså ud, Men "Muntre 
Musikanter" bestod.  
 
Da Peter Fris trak sig ud omkring 1943, blev han 
erstattet af købmand Petersen, Herritslev, og 
med denne besætning kom "Muntre Musikanter" 
til at bestå i adskillige år endnu og blev et meget 
efterspurgt danseorkester på egnen. 
 
Bedstefaderens tragiske død. 
Haralds lykkeligste år fik en brat ende, da bed-
steforældrene døde. Bedstefaderen døde den 8. 
februar 1926 og bedstemoderen den 2. august 
året efter. De havde lånt Harald penge og hjulpet 
og støttet han på alle måder. Det barnebarn, 
som var uønsket, da det blev avlet, var vokset 
op i deres hjem, og de må have elsket ham som 
deres eget. Da de døde, havde han brugt næ-
sten alt, hvad de ejede. 
 
Bedstefaderen var en afholdt og respekteret 
mand i sognet, men han døde på en tragisk og 
smertefuld måde, som der kan være grund til at 
bringe i erindring. En af de første dage i decem-
ber måned 1925 indfandt sognerådsformanden, 
gårdejer M. P. Ringsing, sig hos bedstefaderen 
og meddelte, at størstedelen af sognets beboere 
havde skrevet sig på en liste til en fest i forsam-
lingshuset for den gamle den 18. december. 
Denne dag var det nemlig Hans Peder Ander-
sens 80 års fødselsdag, og man ønskede at fejre 
ham på denne måde. 
 
Hans Peder Andersen blev meget glad for med-
delelsen, og så snart Ringsing var taget afsted 
igen, satte han sig lykkelig til mode på sin cykel 
(en damecykel med fast nav husker jeg) for at 
køre om til forsamlingshuset og tale med værten, 
Christian Jensen, om den forestående fødsels-
dag. Ud for bagerforretningen, nu Svinget 5, var 
nogle telefonmænd i færd med at trække en led-
ning tværs over vejen. En af ladningerne hang 

I 1923 instruerede han Hostrups "Eventyr på 
Fodrejsen" og spillede selv den ene af de to stu-
denter, der oplever eventyr på deres fodrejse i 
Nordsjælland. Blandt de dilettantforestillinger, 
som Harald i disse lykkelige år instruerede eller 
medvirkede i - eller begge dele - må også næv-
nes Elith Reumerts uopslidelige "Nøddebo 
Præstegaard" (fra omkring 1925), hvor Harald 
selv var en uforlignelig Nikolaj, og "Barken Mar-
grethe af Danmark", der blev en stor succes i 
1926. 
 
Forlovelse. 
Harald blev aldrig gift. Men i disse lykkelige år i 
tyverne var han en tid ringforlovet. Jeg har aldrig 
set pigen. Hun havde familie på Vester Ulslev-
egnen, som hun af og til besøgte, men hendes 
forældre og hun selv boede i København. Hun 
hed Karen og blev derfor kaldt "Københavner-
Karen". Andet navn har jeg aldrig hørt. Hun skal 
have været en pæn og ordentlig pige, og bedste-
forældrene var meget glade for forbindelsen. 
Hun hævede imidlertid forlovelsen efter kort tid. 
Grunden hertil kender jeg ikke. 
 
"Muntre Musikanter" stiftes. 
Harald tilbød oplæsningsaftener til forskellige 
foreninger. Men det var ikke nogen ubetinget 
succes. Så udvidede han programmet med mu-
sik. Han sammensatte et tremands orkester be-
stående af barbér Arthur Jørgensen, Musse, der 
spillede violin, gårdejer Peter Fris, Sløsse, der 
spillede klaver, og vognmand Alfred Pedersen, 
Vester Ulslev, der spillede kornet. Alfred var en 
alsidig musikalsk begavelse. Han spillede lejlig-
hedsvis violin og senere også saxofon og trom-
mer. 
 
Peter Pris's søn, Erik, fortæller, at det som regel 
var klaveret fra hans hjem, som blev brugt, når 
"Muntre Musikanter" skulle spille. Klaveret blev 
så læsset på vognmand Alfred Pedersens last-
vogn, kørt til stedet og læsset af. Når musikerne 
var færdige, blev klaveret læsset på lastvognen 
igen og kørt tilbage til Sløsse. 
 
Programmet bestod i den første tid af lidt indled-
ningsmusik, derefter oplæsning af Gustav Wied, 
Maglekilde Pedersen eller noget andet morsomt, 
og med lidt musik ind imellem. Arthur Jørgensen 
eller Harald gav også lejlighedsvis en revyvise  
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Haralds største succes som instruktør. 
I 1936 havde han nok en af sine største suc-
ces'er, nemlig med "Sorte Ellen og hendes Søn". 
På det tidspunkt havde han og hans mor for-
længst måttet forlade huset i Vester Ulslev. I 
nogle måneder boede de i Sørup, derefter en 
kort overgang i Flårup og senere i Sløsse. Men 
da "Sorte Ellen" blev opført i Vester Ulslev, boe-
de de i Kettinge eller rettere Rågelunde, og her 
blev de boende i et par år. I programmet for 
"Sorte Ellen" skrev Harald - ikke uden en vis 
selvfølelse - "Instruktion, Iscenesættelse og 
Sminkning: Instruktør H. Andersen". Dagny 
Ringsing, senere medlem af Vester Ulslev sog-
neråd og kommunekasserer, havde rollen som 
Sorte Ellen og Erhard Ringsing (Dagnys mand) 
spillede hendes søn. Disse to og ikke mindst 
Adolf Ottosen som Ridefogden ydede her en ind-
sats, som der blev talt om i hele sognet, og styk-
ket blev opført flere steder rundt om i landsde-
len. 
 
Den succes, disse stykker fik, såvel som den 
succes, der var blevet mange andre af Haralds 
initiativer til del, smittede ikke af på ophavsman-
den. I den almindelige bevidsthed vejede Ha-
ralds fiaskoer tungere. Og fiaskoer var der jo nok 
af. Det gælder ikke alene hans virksomhed som 
gartner, men også som handelsmand og sikkert 
også hans noget skødesløse omgang med pen-
ge - også andres - og hans manglende evne til 
at forsørge sig selv.  
 
Fra 1932, da jeg var 13 år gammel, husker jeg 
en episode, der kan belyse dette. Man opførte 
dengang det stykke, der hed "Det var dengang". 
Stykket foregik i Sønderjylland og havde en al-
vorlig handling. Forfatteren havde forsynet styk-
ket med en versificeret prolog, der skulle fremsi-
ges, før stykket begyndte. Jeg husker, Harald 
trådte frem foran tæppet og deklamerede denne 
prolog. Det blev kun denne ene gang. For man 
ønskede ikke mere "at se Tidselgartneren stå 
dér og skave sig". Man kunne nok bruge Harald, 
men man regnede ham ikke for ret meget. 
 
For nu at gøre historien om "Sorte Ellen" færdig, 
må det fortælles, at Harald langt senere - det var 
i 1946, da han og hans mor var flyttet til Nakskov 
- blev hentet til Frejlev, hvor han for anden gang 
fik til opgave at instruere "Sorte Ellen og hendes 
Søn". Denne gang skete det på selve den lokali-

lavt i en bue ned over vejen. Folkene råbte til 
den gamle. Muligvis hørte han ikke deres råb. I 
hvert fald fortsatte han, fik ledningen under ha-
gen og blev revet af cyklen. I faldet kom han al-
vorligt til skade, især med det ene ben. Han blev 
kørt hjem på en flad hestevogn. Hans langskaf-
tede støvle måtte skæres af benet. Det var 
brækket to steder. 
 
80 års fødselsdagen den 18. december måtte 
Hans Peder Andersen tilbringe i sengen. Han fik 
koldbrand i benet og havde frygtelige smerter. 
Han døde som allerede nævnt den 8. februar 
1926. 
 
Begyndelsen af 30'erne. 
Efter bedsteforældrenes død hutlede Harald og 
hans mor sig igennem i det hus, som moderen 
nu havde fået i arv efter hendes forældre. Huset 
var ved moderens overtagelse stærkt belånt, så 
der gik ikke lang tid, før de måtte forlade det. 
 
Haralds virksomhed som handelsgartner gik ikke 
godt, selv om han også på dette område kunne 
vise sig som foregangsmand. Han var således 
den første, der bragte bananer til salg. Bananer 
var før den tid en helt ukendt frugt i Vester Uls-
lev, og måske på landet i det hele taget. Et for-
søg på at føre enkelte kioskvarer og bøger i bu-
tikken var som nævnt heller ikke gået godt. 
 
Harald fortsatte imidlertid sin aktivitet med dilet-
tantforestillinger. Der kan nævnes titler som 
"Lige Børn leger bedst" og "Abekatten" fra om-
kring 1930, "På Valsen" og "Det var dengang" fra 
begyndelsen af 3o'erne, hvor og så to stykker af 
lokale forfattere kom til opførelse. Det drejer sig 
om "Høstgildet" af Rasmus Pedersen, Vester 
Ulslev Skov, (kaldet "Bager Pedersen" eller blot 
"Bageren") og "Klædt af" af en plejer fra Rødby 
gård, W. J. Nielsen. 
 
I sommeren 1934 instruerede Harald Johanne 
Louise Heibergs "En Søndag på Amager". Det 
blev spillet som friluftteater bag det gamle fattig-
hus i Vester Ulslev. Fattighuset lå på pladsen 
foran forsamlingshuset og er forlængst nedrevet. 
Men bag fattighuset var der et lille areal med bu-
skads og små træer, der tjente udmærket som 
scenebaggrund for forestillingen. En sommer in-
struerede han Molbechs "Ambrosius", der blev 
opført på Sløsse Mose. 
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Gammeldaws Auten. 
Med hold af de dygtigste elever og i samarbejde 
med restauratørerne forskellige steder kom Ha-
rald ind på at arrangere "Gammeldaws Auten" 
rundt omkring på Østlolland. Sådanne aftener 
var der bl.a. på Søpavillonen ved Rødbyhavn og 
på Skansepavillonen i Nysted. Programmet af-
vikledes på den måde, at de dygtige folkedanse-
re på hans hold først gav en lille opvisning. Der-
efter bød folkedanserne folk fra publikum op til 
dans. 
 
Arrangementer med "Gammeldaws Auten" blev 
på dette tidspunkt i 1930'erne meget populære, 
og i 1935/36 blev Harald opfordret til at komme 
til Nakskov med et af sine folkedanserhold fra 
Østlolland. Også i Nakskov ville man være med. 
Der blev arrangeret "Gammeldaws Auten" en 
gang om ugen i en sommerrestaurant i Svinge-
len. Til den Gammeldaws Auten i Nakskov med-
bragte Harald i den første tid folkedansere fra 
Kettinge-egnen. Musikken medbragte han også. 
Det var ofte barbér Arthur Jørgensen fra Musse. 
 
Harald hentes til Nakskov. 
Efterhånden blev der vakt så stor interesse for 
folkedans i Nakskov, at man ønskede at stifte en 
folkedanserforening. I april 1937 flyttede Harald 
efter opfordring fra forskellige interesserede til 
Nakskov. Man havde skaffet ham en lejekontrakt 
på en grøntforretning på Østre Boulevard, så 
han kunne skaffe sig et udkomme ved at drive 
forretningen, og så kunne han foreløbig overnat-
te i forretningens baglokale. 
 
Samme år, den 27. november, stiftedes den før-
ste folkedanserforening i Nakskov. Foreningen 
kom til at hedde "Folkedanserforeningen Syd og 
Vest", og Harald blev dens første formand. Det 
varede dog kun et år, så blev formandsskabet 
overtaget af Karl Kok, der fra første færd havde 
været en af de mest aktive Nakskovitter. 
 
Grøntforretningen på Østre Boulevard gik ikke 
godt. Harald måtte forlade den, men kort efter fik 
han tilbudt pasningen af en grøntforretning i Vej-
legade, hvis indehaver var blevet syg og indlagt 
på sygehuset.. Også her kunne Harald sove i 
baglokalet. 
 
Lejlighed i Bibrostræde 14. 
Imidlertid døde indehaveren af butikken i Vejle-

tet, hvor stykkets handling udspiller sig, nemlig i 
Frejlev. Købmand Petersen i Herritslev (medlem 
af "Muntre Musikanter") havde skrevet melodier 
til stykkets sange. 
 
Harald bliver folkedanseinstruktør. 
Fra omkring midten af trediverne kom folkedan-
sen til at spille en væsentlig rolle i Haralds liv. 
Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, fra hvem 
eller hvordan interessen for folkedans kom. Og 
jeg ved ikke, hvordan Harald fik det lært. Jeg har 
ingen oplysninger om, at han nogensinde har 
modtaget undervisning i folkedans, men der var 
adskillige bøger med instruktion i folkedanse i 
hans besiddelse, da han døde. Bøger, som nu er 
i Nakskov-folkedanseres besiddelse, og som 
mange steder er forsynet med kommentarer og 
notater, skrevet med Haralds karakteristiske stej-
le håndskrift. Det er imponerende, hvis han har 
lært sig folkedansens forskellige former, dens 
mange trin og ture m.m. alene gennem læsning. 
Men om dette er tilfældet, må indtil videre stå 
hen i det uvisse. Givet er det, at han fik det lært. 
Og lært i en sådan grad, at han kunne undervise 
i folkedans, og at han tilmed - efter hvad alle de 
12-14 tidligere elever, som jeg har talt med, be-
kræfter - var en meget dygtig danselærer. 
 
Mange folkedanserhold. 
Haralds interesse for folkedans synes at være 
opstået omtrent på det tidspunkt, da han sam-
men med moderen flyttede til Rågelunde, mulig-
vis fordi han kom i forbindelse med folkedansere 
i Kettinge. Og i de følgende par år ser det ud til, 
at han i det væsentlige ernærede sig ved at un-
dervise i folkedans. Han oprettede folkedanser-
hold flere steder på Østlolland. Han gav således 
danseundervisning i forsamlingshusene i Majbøl-
le og i Tårs. Han havde gerne et børnehold om 
eftermiddagen og et hold voksne om aftenen. 
Desværre husker ingen af de elever, jeg har talt 
med, præcis, hvad de betalte for undervisningen. 
En enkelt mente dog, at hun havde betalt 15 el-
ler 20 kr. om måneden. 
 
Moderens aldersrente har utvivlsomt bidraget til 
underholdet. Mange penge har han ikke haft, for 
selv efter at han var flyttet til Nakskov i 1937, 
mødte han op på cykel til de ugentlige danseaf-
tener i Tårs og Majbølle med videre. En cykeltur 
fra Nakskov på omkring et halvt hundrede kilo-
meter. Hver vej. Og i al slags vejr. 
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midlerne også udtømt. De to brødre måtte gå 
hjem fra Vordingborg til Langø, hvor de boede. 
De havde ikke penge til togbilletten. 
 
Uro i folkedanserkredse i Nakskov. 
Den første folkedanserforening i Nakskov blev 
som nævnt stiftet i 1937. Sammenholdet har 
åbenbart ikke været alt for godt, for flere gange 
blev foreninger splittet, og nye dannet. I 1945 var 
der ikke mindre end fem folkedanserforeninger i 
Nakskov. Hvilken rolle Harald spillede i den for-
eningsmæssige uro, skal jeg ikke kunne sige, 
men karakteristisk for situationen er måske føl-
gende lille episode. 
 
I en af de foreninger, hvor Harald var danselæ-
rer, indkaldte bestyrelsen i juni måned 1939 til 
en ekstraordinær generalforsamling. Baggrun-
den var, at bestyrelsen ønskede danselærer An-
dersen afskediget og erstattet med en anden. 
Tør man gætte på, at bestyrelsen fandt, at Ha-
rald måske for let indgik på økonomiske eller an-
dre betingelser, som foreningen, d.v.s. bestyrel-
sen, så hang på? Resultatet blev imidlertid et 
helt andet end det, bestyrelsen havde ventet. 
Flertallet i forsamlingen ønskede at beholde de-
res danselærer og i stedet at udskifte bestyrel-
sen. Og således blev det. Harald fortsatte som 
danselærer, medens der kom helt nye folk i be-
styrelsen. 
 
Flere folkedanserstævner. 
Foruden de regelmæssige danseaftener, opvis-
ninger mv. deltog folkedanserne ofte i stævner 
både i Danmark og i udlandet, især i Norge og 
Sverige. Et helt specielt stævne må her nævnes, 
selv om det aldrig blev realiseret. Det var i for-
året 1939, da Nakskov-folkedanserne med Ha-
rald i spidsen forberedte en tur til USA. Hvordan 
turen var kommet i stand, vides ikke. En Dansk-
Amerikaner på besøg havde set folkedanserne i 
Ålholm Slotspark og optaget film af deres opvis-
ning. Dette kan måske tænkes at være anlednin-
gen til invitationen. Hvordan det hang sammen, 
ved jeg ikke, men i hvert fald brød krigen ud, før 
holdet kom afsted, og så måtte turen aflyses. 
 
I 1950 arrangerede Folkedanserkæden et stæv-
ne i Nakskov, der varede i en hel uge og nær 
havde slået bunden ud af foreningens kasse. I 
stævnet deltog grønlændere samt folkedansere 
fra Fanø og fra Sverige. Stævnet blev en stor 

gade uventet efter kort tids forløb, og så måtte 
Harald finde et nyt sted at bo. Det blev i Bi-
brostræde 14 øverst oppe. 
 
Man kom op på loftet ad en elendig trappe, ja, 
nærmest en stige. Så gik man hen over et loft, 
hvis brædder hvert øjeblik truede med at give ef-
ter og igennem en dør i en bræddevæg, ind i no-
get, der skulle kaldes en lejlighed. Der var to ad-
skilte rum, hvoraf det ene var soveværelse med 
to senge. Herfra kunne man gennem et tagvin-
due se ned i en lejlighed, hvor "Ulla Bukseløs" 
og hendes mand boede. Man kunne se - fortæl-
ler Edith Kok, hvorfra mange af oplysningerne 
om Haralds tilværelse i Nakskov stammer - man-
den ligge under Ullas seng, når hun havde be-
søg, og "lette" kundens tegnebog, mens han var 
optaget af andre ting. 
 
Nu, da Harald havde fået lejlighed i Nakskov, 
flyttede moderen fra Kettinge til Nakskov. Og så 
var de to i "lejligheden". 
 
Mere folkedans. 
Arrangementerne med Gammeldaws Auten i 
sommerrestauranten i Svingelen i Nakskov, i Sø-
pavillonen i Rødbyhavn, på Skansepavillonen i 
Nysted, i Horslunde og andre steder på bestem-
te ugedage fortsatte. Samtidig deltog den nystif-
tede folkedanserforening i landsstævner forskel-
lige steder i landet. 
 
I 1937 deltog Harald i landsstævne i Ålborg, vist-
nok med folkedansere fra Kettinge. I 1938 var 
der landsstævne i Vordingborg. Folkedanserne i 
Nakskov havde ikke alle fået anskaffet rigtigt 
"folkedansertøj" endnu. Navnlig kneb det for 
nogle med de rigtige sko. I et folkedanserblad 
havde man imidlertid set en annonce fra en sko-
mager i Hedehusene ved Roskilde. Harald aftal-
te med skomageren, at han skulle sende sko i 
udvalg til Vordingborg, hvor Nakskov-folke-
danserne så kunne finde den rigtige størrelse. 
Harald modtog forudbetaling af de dansere, som 
manglede sko, men da holdet nåede til Vording-
borg, var Harald desværre kommet til at bruge 
de indsamlede skopenge. Så var gode råd dyre. 
Holdet ville nødigt gå glip af stævnet. Men ikke 
alle havde penge til at betale sko en gang til. To 
Nakskov-brødre reddede situationen med nød 
og næppe. De klarede at betale resten, så alle 
kunne komme med til landsstævnet. Men så var 
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succes, hvis man ellers tør tro en versificeret ta-
le, der blev holdt ved en efterfølgende fest i for-
eningen. Ikke desto mindre arrangerede forenin-
gen året efter - naturligvis stadig tinder ledelse af 
Harald - et endnu større "Nordisk Stævne" med 
deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Fin-
land. I stævnet, der denne gang varede i ti dage, 
indgik busture i omegnen, sejltur på fjorden og 
adskillige virksomhedsbesøg. Stævnet sluttede 
med en samlet procession af folkedansere fra 
Torvet til Stadion, hvor de nordiske flag var hejst, 
og formanden for den lokale afdeling af forenin-
gen "Norden" holdt åbningstalen for den afslut-
tende opvisning. 
 
Mange dilettantforestillinger. 
Selv om folkedansen var foreningernes hoved-
formål, var der også en livlig aktivitet med dilet-
tantforestillinger, de fleste sandsynligvis også 
med Harald som initiativtager og instruktør. "På 
Valsen", "Rullekonens Tøs", "Spåbirthes Tøs", 
"Kærlighedens Melodi", "Landsbyprinsessen", 
"Ved Blusset", "Sognets Skræk", "Knægten skal 
på Landet" og "Børsbaronen" er nogle af de tit-
ler, der nævnes. Harald skrev også selv et styk-
ke, som han kaldte "Efter Vinter kommer Vår". 
Det blev opført af "Folkedanserkæden Lolland-
Falster, Nakskov Afdeling" i vinteren 1947-48. 
Det ser ud til, at stykket siden er gået tabt. 
 
Haralds sidste år. 
Haralds sidste år i Nakskov var således særde-
les aktive. Men hans økonomiske forhold svare-
de ingenlunde til aktiviteterne. I en del år havde 
Harald været repræsentant for Nakskov Papirva-
refabrik, men moderens alders-rente havde for-
mentlig til stadighed udgjort en ikke uvæsentlig 
del af eksistensgrundlaget for dem begge. 
Harald og hans mor havde næsten altid boet 
sammen, men pludselig skete der noget uventet. 
Der kom en pige ind i billedet. Hun var betydeligt 
yngre end Harald, men hun flyttede ind til ham i 
lejligheden i Bibrostræde. Så rykkede moderen 
ud. Hun fik en pæn lille aldersrentebolig på Rød-
byvej. Det var vel første gang, efter at bedstefor-
ældrene var døde, at mor og søn reelt kom til at 
bo adskilt fra hinanden. 
 
Sådan gik der et par år, og så flyttede pigen fra 
Harald lige så pludselig, som hun var flyttet ind. 
Og da hun var vel ude, opgav moderen sin al-
dersrentebolig og flyttede tilbage til Harald i de 

elendige hummere i Bibrostræde. Så boede mor 
og søn sammen igen, indtil Harald i foråret 1954 
blev alvorligt syg. Han kom på sygehuset, blev 
opereret, men døde den 21. maj, kun 55 år gam-
meL Det var kræft. 
 
Efter Haralds død. 
Haralds død blev omtalt i de lokale blade i en 
pæn lille nekrolog, hvori det blandt andet hed: 
"Harald Andersen var en godt kendt og afholdt 
mand i vide kredse..."Han blev begravet den 26. 
maj 1954 på Nakskov kirkegård. 
 
Efter begravelsen holdt Folkedanserkæden auk-
tion over alle de præmier og genstande, forenin-
gen havde vundet i årenes løb, ikke mindst på 
grund af Haralds dygtige ledelse af dansen. For 
det indkomne beløb blev der indkøbt og rejst en 
smuk gravsten med en inskription, der så vidt jeg 
husker lød "REJST AF FOLKEDANSERE I NAK-
SKOV". 
 
Det, Harald efterlod sig, var ikke imponerende. 
Bortset fra de tidligere omtalte instruktionsbøger 
i folkedans, var der stort set ikke andet end no-
get snavset tøj. Det blev altsammen puttet i en 
sæk for at blive kørt på lossepladsen. En af fol-
kedanserne købte sækken af skraldemanden for 
en halv flaske snaps. Hans kone fandt Haralds 
folkedanservest i sækken og kasserede resten. 
Hun vaskede vesten og reparerede den, og hen-
des mand brugte den siden i flere år. 
 
Efter at Harald var død, flyttede hans mor på al-
derdomshjem. Hun døde nogle år senere og 
blev begravet i samme grav som sønnen. Gra-
ven er nu sløjfet og stenen borte. 
 
Hvorfor denne beretning om 
"Tidselgartneren"? 
Min fætter Harald var 20 år ældre end mig. Jeg 
har derfor kendt ham en stor del af hans liv, selv 
om vore veje af nærliggende grunde kom til at 
ligge langt fra hinanden, idet vi begge nogenlun-
de samtidig flyttede fra vor fødeegn, han som 
38-årig til Nakskov og jeg som 18-årig til Køben-
havn. 
 
I mine første drengeår var han en af dem, som 
jeg holdt meget af og så op til. Efterhånden som 
jeg blev ældre, fik jeg bedre øje for hans svage 
sider og forstod, at han nok ikke på alle områder 
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var det bedste forbillede, man kunne have. Men 
visse træk hos ham kunne jeg stadig ikke lade 
være med at beundre, og sådan har jeg det fak-
tisk endnu. Inden for de områder, der interesse-
rede ham, var hans initiativ og foretagsomhed 
formidabel. Hans evne til at få ting op at stå, at 
arrangere og sætte ting i værk var usædvanlig. 
Hans pædagogiske evner må også have været 
betydelige. Det vidner udtalelserne fra hans 
gamle folkedanserelever om. Dertil kommer, at 
han var et godt menneske med et muntert og 
venligt gemyt.  
 
Med forsæt gjorde han aldrig noget menneske 
fortræd. At han af og til brugte penge, der ikke 
tilhørte ham, var - det er jeg sikker på - aldrig no-
get forud planlagt. Det var noget, han blot "kom 
til", når han pludselig stod i situationen, hvor han 
ikke umiddelbart så andre udveje. 
 
Men hvordan så han på sig selv og på sit liv? 
Var han lykkelig? Var han tilfreds med sit liv? Ja, 
ingen kan jo vide det. Men han må have haft lyk-
kelige stunder, når han arbejdede med det, han 
brød sig om, og som interesserede ham. Og lige 
så mislykket og miskendt, ja, ligefrem foragtet, 
tror jeg, han mange gange har følt sig, når han 
så, hvor elendige hans livsvilkår var, og hvor rin-
ge han blev regnet af sine omgivelser. 
 
De kunne nok bruge hans talenter, men ellers 
var han lidt af en fiasko, ham "Tidselgartneren''. 
Jeg tænker somme tider på, hvordan hans liv 
mon ville have formet sig, hvis han i tide var 
kommet i et erhverv inden for et af de områder, 
der interesserede ham -og som han havde bety-
delige evner for. Kort sagt: i tide var kommet på 
det, man kalder "den rette hylde". 
 

OLE SØ-
MANDS 
REBSLAGERI 
 

En barndomserindring af  
Hans Andersen 
 
Han var en hård negl, Ole Sømand. Ikke bare i 
sine krav til og udtalelser om andre, men også - 
og i endnu højere grad - i kravene til sig selv. 
Gigtplaget var han, især i benene. Han kunne 
nok støtte på dem, men bøje dem var smerte-
fuldt. Hvordan hans smerter i benene var, kunne 
man naturligvis kun gætte sig til, for han hørte ik-
ke til dem, der beklagede sig. Hans ungdoms 
færden over de syv have i datidens sejlskibe af 
træ havde fyldt hans krop med gigt og ødelagt 
hans ben. Han kunne kun bevæge sig ved hjælp 
af to stokke. 
 
Ole opgav livet på søen og blev landkrabbe. Han 
købte en lille ejendom med en fire-fem tønder 
land i Sørup. Det må have været omkring år-
hundredskiftet. Adressen er nu Sørupvej 3. Se-
nere flyttede han med familien til en ejendom i 
nærheden med et lidt større jordtilliggende, nu 
Viadukten 2. Og endelig omkring 1925 opgav 
han jorden og flyttede til et hus uden jordtillig-
gende, kun med en have. Det var det hus, der 
nu har adressen Sløssevej 21, og derved blev 
han og hans kone Helene naboer til mine foræl-
dre, og fra den tid stammer mit kendskab til Ole 
Sømand og hans familie. 
 
Hans navn var Ole Olsen. Og han og hans kone 
havde seks børn, tre drenge og tre piger. To 
drenge emigrerede til Canada, hvor de boede i 
mange år. De døde begge ugifte. Den tredje 
dreng blev vognmand i Vester Ulslev og boede 
dér, indtil han døde. Han var gift, men ægteska-
bet var barnløst. Den ældste af pigerne emigre-
rede ligesom sine to brødre til Canada, vistnok 
for at bistå brødrene ved landbruget. Hun blev 
imidlertid som ældre gift med en canadier af 
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skotsk afstamning. Der var ingen børn, og da 
manden døde, ligesom også hendes to brødre 
var døde, rejste hun tilbage til Danmark, hvor 
hun døde for 10-12 år siden. Den mellemste af 
døtrene døde ugift og barnløs i Nykøbing for en 
halv snes år siden, medens den yngste datter i 
1930'erne blev gift med en gårdmand i Vantore. 
De fik ét barn, en pige, som nu bor i Australien. 
 
Bag Ole Olsens hus lå - og ligger stadig - en ikke 
helt lille træbygning, hvor der bl,a. var hønse- og 
brændehus, og hvor Ole havde et stort og velfor-
synet træværksted. Her i værkstedet sad Ole det 
meste af året og arbejdede. Varme i værkstedet 
var der ikke, men uanset vejrliget - sommer og 
vinter - sad Ole dér i sin armstol og arbejdede. 
Om vinteren, når det frøs i værkstedet, havde 
han et tæppe omkring de gigtplagede ben, men 
ellers ingen beskyttelse mod kulden. 
 
En væsentlig beskæftigelse for Ole om vinteren 
var at forberede og forestå rebslagningen. Det 
var et arbejde, som han delte med min far, og 
hvor også jeg havde en lille opgave at løse. Ole 
bandt høstbindegarn sammen og viklede det i 
nøgler. Når rebet så skulle slås, kom min far, der 
havde fremstillet rebslagerværktøjet, og jeg ind i 
billedet. Jeg skal fortælle, hvordan det hele gik 
for sig. 
 
Langt det største arbejde var Oles. For det var 
ham, der efter tærsketid modtog de bundter 
høstbindegarn, som bønderne kom med for at få 
det lavet til reb. Selvbinderne, som man brugte 
på den tid, hestetrukne eller senere traktortruk-
ne, mejede det modne korn, bundtede det i neg 
og bandt neget automatisk med en bestemt 
slags garn, det såkaldte høstbindegarn, og smed 
neget ud til siden. Bagefter blev negene læsset 
på høstvogn og kørt hjem til gården, hvor de 
blev sat ind i laden eller sat i stakke. Når tærsk-
ningen tog sin begyndelse, blev negene enkelt-
vis stukket op på "bordet", hvor en høstkone tog 
neget, skar båndet over så tæt ved knuden som 
muligt og rakte neget til "ilæggeren", der fordelte 
stråene ned i tærsketromlen. Høstkonen samle-
de båndene i et bundt, og det var disse bundter 
af brugt høstbindegarn, der blev indleveret til Ole 
for at blive slået til reb af en ønsket tykkelse og 
længde. 
 
 

Her sad så Ole på sit værksted, skar knuderne 
af, bandt stumperne sammen og viklede garnet i 
store garnnøgler. Det gik det meste af vinteren 
med. Min far, der havde en fortid som smed, 
havde lavet rebslagerværktøjet. Det bestod af fi-
re jernkroge, forsynet med håndsving. Krogene 
var ført igennem bræddevæggen i laden, så kro-
gene stak udenfor, medens håndsvingene sad 
på den indvendige side af bræddevægen. De fire 
håndsving gik igennem en træplade, der i midten 
var forsynet med et håndtag. Ved at gribe i dette 
håndtag kunne man altså dreje alle fire kroge 
rundt samtidig. Et stykke nede i hønsegården 
stod en slags slædevogn, som min far også hav-
de lavet. Vognen havde foran et lille solidt hjul i 
hver side, og fra akslen til disse to hjul gik to let 
buede meder bagud. På slædevognen lå bagude 
en del store, tunge sten, og imellem hjulene stod 
en solid lodret planke, der var forankret bagud til 
mederne. I denne lodrette planke sad der en 
større jernkrog med håndsving. Jernkrogen var 
monteret sådan, at krogen stak ud foran plan-
ken, medens håndsvinget sad på den anden 
side af planken.  
 
Når rebslagningen skulle begynde, blev jeg an-
bragt på de store sten på slædevognen, medens 
min far fæstnede garnet på en af de fire kroge 
ved laden og derefter i småtrav bevægede sig 
ned til slædevognen, satte garnet om jernkrogen 
dér, tilbage til laden, hvor garnet kom omkring 
krog nr. 2. Så tilbage til vognen, og garnet om-
kring den store jernkrog dér. Derpå tilbage til la-
den, og garnet omkring krog nr. 3, og sådan fort-
sattes der. Garnet blev fordelt, så det sad lige 
meget på hver af de fire kroge, medens det alt-
sammen gik på slædevognens krog. Rebets en-
delige tykkelse afhang naturligvis af, hvor meget 
garn der kom på krogene. 
Nu begyndte så Ole at dreje træpladen med de 
fire kroge i ladevæggen rundt, hvorved alle fire 
kroge drejede rundt samtidig, og der begyndte at 
tegne sig fire forskellige snore af samme tykkel-
se.  
 
Til at holde snorene fra hinanden anvendte min 
far en træklods, der i faconen mindede om en 
pyramide, som toppen var skåret af. I pyrami-
dens fire hjørner var der riller, som de fire snore 
skulle lægges i. Når de lå, hvor de skulle, blev 
træklodsen skubbet så langt ind mod den store 
jernkrog på slædevognen som muligt Her lå 
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træklodsen og holdt de fire snore adskilte, mens 
snoningen af dem fortsatte. Efterhånden som 
snorene strammedes, begyndte de at trække 
slædevognen fremad, omend uendelig langsomt. 
 
Når de fire snore var blevet passende snoet og 
hårde, begyndte jeg at dreje håndsvinget på 
slædevognen. Min far trak træklodsen baglæns i 
et langsomt tempo. Det var hele tiden afpasset 
efter omdrejningerne på mit håndsving, medens 
Ole opretholdt stramningen af de fire snore ved 
at fortsætte drejningen af sine fire kroge i et tem-
po, der ligeledes var afpasset efter omdrejnin-
gerne på mit håndtag. På den måde fortsattes 
der, indtil træklodsen var kommet helt op til de 
fire kroge i ladevæggen. Så var rebet slået. 
 
Man kan spørge om, hvad økonomien i dette 
rebslageri var. Men meget er jeg ikke i stand til 
at oplyse. Det var jo Ole, der modtog bundterne 
af høstbindegarn med ønsket om, hvad slags 
reb bønderne ønskede, tykkelse, længde o.s.v., 

og det var også hos ham, de hentede de færdige 
reb. Og det var ham, der modtog betalingen der-
for. Store sager har det næppe været. For det 
var jo hårde tider for landbruget i disse år. Jeg 
ved heller ikke, hvad min far fik. Jeg er ikke sik-
ker på, at han overhovedet fik noget. 
 
Anderledes var det med mig. Ole gav mig gerne 
fem, seks eller syv kroner. Og jeg var lykkelig. 
Det var mange penge omkring 1930. Jeg er tem-
melig sikker på, at af os tre medvirkende i Oles 
rebslageri var jeg den, der havde den højeste 
timeløn. 

Ovenstående ubehjælpsomme skitser kan må-
ske give en idé om krogen og håndsvinget på 
"slædevognen" og den pyramideformede 
træklods med et leje for hver af de fire tove, så-
ledes at tovene blev holdt adskilt, indtil rebet 
blev slået ved drejning af håndsvinget på 
"slædevognen". Nederst ses "slædevognen" 
med de store sten og min placering på den samt 
begyndelsen til det første stykke af det færdige 
reb. 
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Årsberetning  
for 1996 
 
Året har været begivenhedsrigt, idet de usikre 
omstændigheder omkring arkivets fortsatte eksi-
stens er undergået betydelige forandringer, og 
desværre næppe til det bedre. 
 
I 1996 blev Krumsøskolens bygninger som be-
kendt udlejet til den nystartede Krumsø Fri- og 
Kostskole, den såkaldte DAMP-skole. I lejemålet 
var det betinget, at Krumsøarkivet skulle beholde 
sine lokaler på skolen og yderligere have ad-
gang til at bruge DAMP-skolens fotokopierings-
apparat. Som det ligeledes er bekendt, flyttede 
DAMP-skolen i sommerferien til Søllested, og 
kommunen har siden gjort sig anstrengelser for 
at sælge bygningerne. 
 
Dette har efterladt arkivet i en særdeles ubeha-
gelig situation: Arkivet sidder tilbage alene i et i 
øvrigt tomt hus med sin permanente pladsman-
gel, mangel på kopieringsapparat og i en stadig 
usikkerhed med hensyn til, hvad der skal eller 
kan ske med lokalerne. 
 
Under sådanne omstændigheder er det daglige 
arkivarbejde fortsat. Fotokopieringsarbejde er 
henvist til at ske på det 10 km fjerne rådhus, og 
en fremtidig nødvendig overgang til EDB-
registrering er ikke til at tænke på allerede af den 
grund, at der ikke i det lokale, hvor arkivet har til 
huse, er plads til at anbringe et EDB-apperatur. 
Ja, ikke engang en beskeden fotokopieringsma-
skine er der plads til i arkivets nuværende lokale. 
 
Arkivets usikre situation er formentlig årsagen til, 
at antallet af nye indleveringer kun har været 
halvt så stort som tidligere. En anden årsag kan 
måske være, at folk har hørt rygter om disse uro-
lige DAMP-børn og derfor har foretrukket at hol-
de sig væk fra skolen. Til det sidste må det dog 
siges, at denne frygt har været ganske ubegrun-
det. Arkivet har ikke haft nogen som helst van-
skeligheder ved bofællesskabet med DAMP-
børnene. 
 
 

Arkivets årsmøde blev afholdt den 7. april 1997 i 
Øster Ulslev forsamlingshus. Før kaffen fortalte 
Peder Jensen, Øster Ulslev, om sit liv som land-
mand og politiker, og bagefter fortalte Karla Pe-
tersen, der har arbejdet på det gamle plejehjem i 
Øster Ulslev, først som ung pige og senere i fle-
re år som økonoma, om hjemmet og dets beboe-
re. Hendes fortælling kunne illustreres af en ræk-
ke lysbilleder fra arkivet. Årsmødet var besøgt af 
70-75 mennesker. 
 
På årsmødet blev arkivets nye årsskrift, årsskrift 
1997, præsenteret. Det er årsskriftets 14. år-
gang. 
 
Den 9. september havde arkivet sammen med 
Borgerforeningen for Vester Ulslev Sogn arran-
geret en byvandring i Øster Ulslev by. Byvan-
dringen blev som sædvanlig ledet af Hans An-
dersen og havde trods dårligt vejr samlet om-
kring 40 deltagere. 
 
Arkivet modtager økonomisk støtte fra Nysted 
kommune, fra Lollandsfonden og fra enkelte an-
dre. Desuden har arkivet som hidtil haft lokale, 
lys og varme i den nedlagte Krumsøskole. 
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