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Fra Damphest til Lynette
LOLLANDSBANEN I 100 ÅR
Tekst og billeder:

Trafikassistent Tom Lauritsen, Maribo

Jernbanens barndom
Fra barndommens skole véd vi, at James
Watt i 1769 opfandt dampmaskinen. At
det så ikke er helt korrekt, kan man
strides længe om, men et faktum er det,
at denne revolutionerende opfindelse ind
ledte en helt ny epoke for hele menne
skeheden. Dampmaskinen kom til at spil
le en hidtil ukendt rolle i hele den frem
tidige tekniske udvikling.
Blandt andet var den basis for ind
vielsen af verdens første jernbane, den 40
km lange strækning mellem de to engel
ske byer Stockton og Darlington; banen
åbnedes den 27. september 1825, altså
for næsten 150 år siden, og det var her,
at den legendariske George Stephenson
og hans søn præsenterede lokomotivet
„The Locomotion“, som betyder bevæ
gelse, og som har givet navn til ordet
„lokomotiv“.
Udviklingen fortsatte sin gang, og det
berømte lokomotivvæddeløb ved Rainhill,
hvor Stephenson med sit lokomotiv „The
Rocket“ (raketten) vandt en stor sejr,
befæstede damplokomotivets og dermed
jernbanens anvendelighed.
Succes’en fulgtes inden længe i hele

verden op med bygningen af kilometer
og atter kilometer af jernbaner, først og
fremmest i Europa. Men først i 1847
indviede Danmark som det første land i
Skandinavien sin første jernbane, den 31
km lange strækning mellem København
og Roskilde, hvilket netop i 1972 fejre
des af DSB i anledning af 125-års jubi
læet.
Før jernbanens indtog i Danmark og forøvrigt også længe efter - skete den
kollektive befordring med diligencer, dag
vogne og ekstraposter. Det var dog en
blandet fornøjelse at blive transporteret
med disse køretøjer, idet vejenes dårlige
tilstand gjorde deres til at ryste de rej
sende mere sammen, end hensigten var.
Yderligere kunne man risikere at måtte
ud og skubbe, når vognenes hjul havde
boret sig en halv meter ned i vejens mud
der. Ganske vist havde man, især i dili
gencerne, gjort alt muligt for at skabe
så komfortable forhold som muligt, men
med datidens formåen var dette ikke al
tid nok til at gøre en rejse attraktiv. Til
gengæld må det også retfærdigvis næv
nes, at under gode vejrlig kunne det væ
re særdeles interessant og fornøjeligt at
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rejse på denne måde. Var man så heldig
at få gode rejsefæller, kunne snakken gå
særdeles livligt, og de mange ophold un
dervejs ved kroerne, hvor hestene „tan
kede“, gjorde deres til at animere til stem
ningens forbedring. Ofte vederkvægede de
rejsende sig så omhyggeligt, at man in
den rejsens afslutning følte sig som en
stor familie.
Men med indførelsen af jernbanen i
kongeriget Danmark skabtes en stærk
konkurrent til de tidligere befordrings
midler. Jernbanens overlegenhed på alle
områder gjorde den snart så populær, at
enhver mand, der var indvalgt i Rigsda
gen, for at sikre sit mandat skulle kom
me hjem til sine vælgere med en ny ba
ne gennem netop deres hjemegn. Derved
tog banebyggeriet overhånd, og vi fik
alle de mere eller mindre mærkelige li
nieføringer samt et antal baner, der al
drig skulle have været bygget, da der
aldrig har været et befordringsgrundlag
for dem. Kulminationen nåedes i slut
ningen af 1920’erne, hvor landets sam
lede banenet nåede op over 5300 kilo
meters længde. Siden er forholdene som
bekendt ved bilismens gennembrud æn
dret ret så gennemgribende, således at
vort nuværende samlede jernbanenet ud
gør knapt 2500 kilometer, altså under
halvdelen.
At jernbanen straks fra første færd
har haft en sær dragende magt på men
nesker, som dengang ikke var vant til
større tekniske fremskridt, er hævet over
enhver tvivl. Ganske vist var mange i
begyndelsen skrækslagne for dette „ildspyende djævleværk“, men skrækken for
tog sig hurtigt og ændredes til betagelse.
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En mand som vor kendte digter H. C.
Andersen prøvede først „dampvognen“
under en rejse i Tyskland i 1840, og hans
henrykkelse ved denne skildres på mor
som måde i værket „En Digters Bazar“.
Jernbanens stærke fremvækst udkon
kurrerede snart diligencernes betydning,
og deres antal reduceredes da også kraf
tigt, indtil den sidste i 1912 ophørte med
kørslen.

Trafikken på Lolland-Falster
før Jernbanen
Også på Lolland-Falster var der en dili
gencerute. Den gik fra Gaabense, hvor
der var forbindelse med færgen til Sjæl
land, over Nykøbing med færge til Lol
land, og videre over Maribo til Nakskov.
Denne diligence var dog ingen luksus
vogn. I 1842 nævnes i Lollands-Posten,
at den er fyldt med lus, hvorfor den
helt må skilles ad og renses. Der næv
nes senere, at vognen er blevet suppleret
med to fjedervogne til befordring af rej
sende mennesker. Men trods alt var for
holdene ikke gode. En rejse fra Gaaben
se til Nakskov tog omkring 12-16 timer,
og man var mere død end levende, når
man nåede sit rejsemål.

Planer om jernbaner på Lolland
fremkommer
I 1842 havde lensgreve F. M. Knuth af
Knuthenborg anlagt en havn i Bandholm,
og dette medførte, at en del handelsskibe
nu lagde deres fart denne vej om. I 1843
åbnede købmand Carl Anton Quade en
forretning i Maribo, i 1850 købte han
den store købmandsgård og hotel „Stadt
Hamburg“ på Maribo torv, og inden læn-

Nakskov gamle station med perronhal
omkring århundredskiftet.

ge begyndte han en betydelig eksport af
korn og smør og en import af kul. Udog indskibningen skete først og fremmest
over Bandholm Havn, og Quade etable
rede sig i lejede lokaler hér.
Den stigende trafik mellem Maribo og
dens havneby Bandholm gav midt i I860’
erne stødet til, at der kom gang i for
handlingerne om bygningen af en jern
bane mellem byerne, og efter at de for
nødne penge og formaliteter var i orden,
byggedes Danmarks første privatbane og
åbnedes for drift den 2. november 1869.
Så store personligheder som lensgreve
E. C. Knuth, premierløjtnant C. F. Gar
de, overingeniør F. J. Rowan og sidst,
men absolut ikke mindst, etatsråd og di

rektør for Privatbanken i København
C. F. Tietgen (1829-1901). Sidstnævnte
skal vi senere høre betydeligt mere om.
Maribos første jernbanestation byggedes
i Quades gård i Nørregade, hvor bygnin
gen endnu kan findes, mens Bandholms
nuværende station også er banens oprin
delige.
Men også før Bandholm-banens åb
ning var der planer fremme om bygning
af jernbaner på Lolland-Falster. De før
ste konkrete projekter fremkom i 1865,
da den tyske ingeniør Kröhnke i februar
måned søgte regeringen om koncession
på anlæg og drift af en jernbane fra Kø
benhavn til den lollandske sydkyst over
Køge, forbi Næstved og Vordingborg,
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over øerne Farø og Bogø, gennem Fal
ster, forbi Nykøbing, gennem Lolland.
Fra Lollands sydkyst skulle der etable
res damp- og skibs- eller færgeforbin
delse til Tyskland. Koncessionsansøgnin
gen omfattede også bygningen af en havn
til denne trafiks etablering.
Ansøgningen blev mødt med begejst
ring. Tyskland var på daværende tids
punkt en af Europas mægtigste nationer,
præget af højkonjunkturer, og den øjne
de chance for at hente noget af den ri
gelige tyske valuta hjem til Danmark pas
sede borgerskabet udmærket. Ved rutens
bygning ville handelsvejen mellem den
store hansestad Hamburg og Nordens
største handelsby København blive bety
deligt forkortet.
Regeringen var også særdeles positivt
stemt. Der nedsattes en kommission un
der forsæde af biskop og indenrigsmini
ster Monrad. Kommissionen kom hurtigt
til det resultat, at der snarest skulle udfærdiges en koncession til Kröhnke, og
som en formalitet og bevis for sine ær
lige og reelle hensigter skulle denne stil
le et depositum på 20.000 Pund Sterling.
Det sidstnævnte kom det til at knibe
med. Kröhnke kunne ikke stille sikker
hed. Tilliden til ham vaklede, men man
dens enorme veltalenhed og arrogance
gjorde, at han endnu engang genetable
rede troen på sin stabilitet, og det lykke
des virkelig at skaffe kautionen til veje.
Koncessionen blev derefter pr. 9. februar
1866 udstedt, og vejen var nu åben for
bygningen af det store projekt.
Var det lykkedes Kröhnke at skaffe det
forlangte depositum, så var dette store
sager. Yderligere penge til igangsættelsen

10

af bygningsarbejder lykkedes det ikke at
skaffe, skønt Kröhnke ikke sparede sig
nogen anstrengelser for at jagte folk, der
var en chance for at låne lidt kapital af.
Hans finansielle forbindelser, som han
havde ventet sig meget af, var mere eller
mindre tvivlsomme, så resultatet blev, at
der ingen finansiel baggrund var for at
realisere de store planer.
I 1870 åbnedes jernbanen ned til Vor
dingborg. Da Kröhnkes planer ikke blev
til noget, var koncessionen givet til Det
Sjællandske Jernbaneselskab, som havde
ladet den nuværende bane fra Roskilde
over Køge, Haslev og Næstved til Vor
dingborg bygge. Banen endte egentlig helt
nede ved Masnedsund, hvorfra det var
hensigten at etablere færgeforbindelse til
Orehoved. Herfra skulle banen så videre
føres til Nykøbing.
Den meget omtale af Kröhnkes store
projekter havde nemlig vakt interessen
også på Lolland-Falster for baner. Da
koncessionen til Det Sjællandske Jern
baneselskab (SJS) skulle udstedes, kræ
vedes nemlig, at selskabet forpligtede sig
til at bygge i det mindste en bane mellem
Orehoved og Nykøbing. Selskabet var
uvillig, men bøjede sig dog for kravet.
I disse år byggedes der baner mange
steder i vort land. Andre steder var man
kun på planlægningsstadiet, dette gælder
bl. a. planen om en jernbane fra Roskilde
over Holbæk til Kalundborg, den såkaldte
Nordvestsjællandske Jernbane. Denne ba
nes skæbne hænger nøje sammen med
banerne på Lolland-Falster, hvorfor den
bringes ind i billedet her.
Det Sjællandske Jernbaneselskab blev
presset til at søge koncession på denne

Sakskøbing station, set fra sydsiden,
omkring 1910.

bane. Økonomiske forhold gjorde imid
lertid, at der kunne blive problemer med
bygningens finansiering, hvis man samti
dig også skulle bygge bane på Falster.
Den frelsende engel viste sig at være
etatsråd C. F. Tietgen, der som omtalt
havde økonomiske interesser i Bandholmbanen. Han tilbød SJS at anlægge Falsterbanen, og hans store indflydelse i de høje
ste kredse i riget bevirkede, at der i kon
cessionen på Nordvestsjællandske Jern
bane kom til at stå, at SJS kunne overgive
koncessionen på Falsterbanen til andre
uden økonomisk tab. Den nye koncessi
onshaver til denne bane skulle blot for
pligte sig til også at anlægge en bane på
Lolland. Tietgens plan var naturligvis at
søge at sætte Bandholmbanen i forbindel
se med landets øvrige banenet.

Daværende indenrigsminister Estrup,
der var en ivrig foregangsmand for byg
ningen af jernbaner, havne m. m., støttede
Tietgen, idet der dermed var en rimelig
chance for at få bygget både banen til
Kalundborg og banerne på Lolland-Falster samtidig.
Men på en generalforsamling i SJS for
kastedes denne løsning, og SJS gav sig
derefter i gang med at bygge den nye bane
på Falster. Tietgen var dog en stædig na
tur, der ikke af så lidt lod sig slå ud. Ef
ter at have udtænkt en ny og snedig plan
fremkom han i 1871 med det forslag, at
han, dvs. Privatbanken, påtog sig anlæg
gelsen af Nordvestsjællandske Jernbane,
hvis SJS fik koncession. Til gengæld skul
le hans betaling efter færdiggørelsen være
den af SJS byggede Falsterbane, vurderet

til 750.000 rigsdaler, og for 2.950.000
rigsdaler aktier i selskabet, ialt 3.700.000
rigsdaler, som var den pris, der var angi
vet i anlægsudgifter for Nordvestsjælland
ske Jernbane. Det fremsatte forslag accep
teredes, og der sluttedes overenskomst.
At Tietgen havde sikret sig, at banen
kunne bygges for en væsentlig mindre an
lægssum, vidner kun om mandens store
forretningstalent. Fortjenesten var hans
banks nettogevinst.
Det endelige resultat blev altså, at Tiet
gen som direktør for Privatbanken finan
sierede banen til Kalundborg, mens SJS
lod Falsterbanen bygge. Efter færdiggø
relsen af de to baner „byttede“ man så,
således at Privatbanken blev ejer af Fal
sterbanen og samtidig aktionær i Det
Sjællandske Jernbaneselskab.
Da banen på Falster kun var tænkt som
en etape i det enorme projekt for en gen
nemgående forbindelse til Tyskland, blev
åbningen heller ikke fejret synderligt. Tra
fikken på banen blev iværksat den 22.
august 1872.
Forhandlingerne om fortsættelsen til
Lollands sydkyst og de øvrige jernbane
anlæg på den tyske side af Østersøen fort
satte endnu en tid, men strandede, efter
sigende på grund af den tyske regerings
krav om etablering af forsvarsværker ved
Fehmernsund, uden at man kunne nå til
enighed om planernes realisering.

Banerne over Lolland realiseres
Tietgen var en fremsynet mand. Allerede
under forhandlingerne med tyskerne hav
de han taget højde for, at hvis ikke den
påtænkte internationale transitforbindelse
blev en realitet, da ville han søge gennem
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ført, at Lolland alligevel fik sin bane.
Hans forhandlinger med regeringen havde
ført til vedtagelsen af en lov af 25. marts
1872, hvori regeringen var bemyndiget til
at meddele koncession på en bane fra
Nykøbing i vestlig eller sydlig retning, så
ledes at den forbandt Maribo, Nakskov
og Rødby og udmundede på syd- eller
vestkysten ved dybt vand, hvor mulighe
derne for bygningen af en havn var til
stede. Forbindelsen over Guldborgsund
skulle tilvejebringes enten ved bygningen
af en bro eller ved benyttelsen af den
eksisterende nye Christian IX’s Bro, hvor
på der altså skulle lægges skinner.
Loven bestemte yderligere, at den, som
fik koncessionen, skulle godtgøre, at han
var ejer af Falsterbanen (der var altså kun
én mulig), og ejendomsretten over den
lolland-falsterske bane måtte aldrig deles.
Da forbindelsen med det sydlige udland
over Lolland ikke lod sig realisere, ind
sattes alle kræfter nu på at få bygget en
lokalbane på Lolland. En opfordring til
at yde økonomisk bidrag til arbejdets gen
nemførelse blev honoreret godt af de in
teresserede næringsdrivende. De største
beløb kom dog fra Grevskaberne og Ba
ronierne samt Maribo Amtsråd og Nak
skov Sparekasse.
C. F. Tietgen søgte nu koncession i
Privatbankens navn. Denne blev udstedt
den 29. marts 1873, lydende på anlæg og
drift af en bane fra Nykøbing, over Guld
borgsund, forbi Sakskøbing og Maribo til
Nakskov med sidebane fra Maribo til
Rødby. Da anlægget af Højbygaard Suk
kerfabrik netop var i gang, ændredes side
banens linieføring til også at berøre Ho
leby, derved fik denne bane en mere kur-

Banegården i Maribo kort efter århundred
skiftet. Postkort.

vet linieføring, der øgede længden med
ca.
kilometer.
Under diskussionen om linieføringen
havde der også været forslag fremme om
at lade banen gå Nykøbing-SakskøbingMaribo-Bandholm-Nakskov-Rødby, men
denne linieføring var man altså gået bort
fra igen, hvilket vi nok i dag skal være
taknemmelig for.
Byggearbejdet kunne nu sættes i gang.
Entrepriserne blev givet til tømrermester
A. T. W. Scheitel og entreprenør H. J.
Hansen, som havde erfaring fra arbejder,
de havde udført for Det Sjællandske Jern
baneselskab. Leverancerne af lokomotiver
fik den samme fabrik, som havde leveret
de første tre lokomotiver til Falsterbanen,
„Maschinenfabrik Esslingen“ i Tyskland.

Vognene blev det overdraget Randers
Jernbanevognfabrik, det nuværende Scan
dia, at levere.
Ifølge loven skulle åbningen finde sted
senest d. 1. juli 1874, så ved arbejdets be
gyndelse var der kun ca. 15 mdr. tilbage
til de mange byggearbejders færdiggørelse.
Arbejdet gik dog planmæssigt over det
flade Lolland, men da man i sommeren
1873 gik i gang med at bygge dæmning
over Maribos Nørresø, indtrådte forhin
dringer. Det fyld, man i løbet af dagen
fyldte i søen, det var næste dag forsvun
det. Ældre mennesker rystede på hovedet
og sagde, at det arbejde kunne man lige
så godt spare sig, thi søen var bundløs,
så uanset hvor meget man fyldte i den,
så ville det forsvinde. Helt bundløs var
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den dog ikke, men man måtte ned i en
dybde af knap 30 meter, før det lykkedes
at finde fast bund. Dæmningen blev byg
get, og trods denne forsinkelse lykkedes
det at overholde tidsterminen, således at
banen den 1. juli 1874 kunne åbne for
driften. Broen over Guldborgsund, thi
man havde bestemt sig til at bygge en
sådan, lykkedes det dog først at få færdig
til ibrugtagning den 1. oktober 1875. Ind
til da måtte man spadsere eller køre med
hestevogn over Christian IX’s Bro, men
det betød heller ikke så meget. Befolk
ningen var ikke så fint vant dengang, ej
heller særligt magelige.
I forbindelse med bygningen af banen
over Lolland var Bandholm-banen i Ma
ribo blevet omlagt, idet dens oprindelige
linieføring skar den nye bane i en vinkel
på 90 grader. Banens station i Nørregade
blev nu nedlagt, og i stedet optoges banen
på Maribos nye station ved at MBJ, Maribo-BandhoIm Jernbane, kom til at bøje
af ved Dampmøllen og gå i en kurve ud
mod Maribo Sø. Her indlagdes et spor
skifte, således at tog fra Bandholm kørte
ud over Maribo Sø og bakkede tilbage til
stationen.

Banerne indvies
Den 1. juli 1874 fandt den højtidelige
indvielse sted under overværelse af ca.
200 indbudte gæster med indenrigsmini
ster Christian Fonnesbech i spidsen. Af
særlige honoratiores, som deltog, kan des
uden nævnes departementschef F. C. H. E.
Tobiesen, der fra 1. april 1873 var blevet
udnævnt til kongelig Kommissarius ved
banen. Desuden deltog et utal af geheimeetatsråder, bankdirektører, etatsråder m.
14

m., og selvfølgelig som vært for hele sel
skabet etatsråd C. F. Tietgen.
Selskabet, hvoraf de fleste var startet
med tog fra København kl. 6 om morge
nen, begyndte festlighederne med at spise
en større frokost i ventesalen og på per
ronen på Nykøbing Fl. banegård, mens et
militærorkester fra Næstved sørgede for
den musikalske underholdning. Bagefter
begav man sig i diverse køretøjer over
Christian IX’s Bro til den interimistiske
station i Sundby på Lollandssiden, hvor
et festsmykket tog holdt klar til afgang.
Vejret var mod indvielsesfestlighederne,
idet regnguderne var særdeles gavmilde
med at åbne for de himmelske vandreser
voirer, men da man kom til Maribo, lyk
kedes det trods alt at få solen til at titte
frem bag de mørke skyer. Ved alle statio
ner råbtes hurra, og der blev holdt taler,
i Maribo blev toget endda hyldet ved en
kanonsalut. I Nakskov råbtes hurra for
kongen, Christian den 9., og for Tietgen,
og sidstnævnte kvitterede med et leve for
Lolland og Nakskov By. Da man også
skulle til Rødby, måtte man tilbage og
vende i Maribo. Ved Højbygård havde
man rejst en æresport, men man havde
åbenbart ikke taget højde for, hvor stort
et lokomotiv var, idet skorstenen på dette
stødte imod. Toget klarede dog forhin
dringen ved, som Lollands-Posten dagen
efter skrev, „et lille ryk tilbage og saa
„paa’en igjen““.
Hen på eftermiddagen nåede man til
bage til Maribo, hvor Privatbanken, der
stadig stod som ejer af banen, gav en
bedre middag med alt til en sådan høren
de, såvel fast som flydende. Stemningen
var da også god, alle talte og udbredte

Den gamle Gnid borgsund bro med tog, be
stående af materiel fra 1872-74. Billedet er
formentlig taget kort efter broens åbning i
1894.

skåler for alle, og det var med hurraråb,
da selskabet ved syvtiden om aftenen at
ter begav sig den nu væsentlig forkortede
vej tilbage til hovedstaden.
Dagen efter, den 2. juli 1874, begyndte
hverdagen og dermed trafikken for lands
delens beboere. Samtidig ophørte kørslen
mellem Nakskov og Nykøbing ad lande
vejen med det hidtil anvendte offentlige
transportmiddel, „Brev, Pakke- og Per
sonposten“.
Driften af banen var i begyndelsen lagt
an på, at man ligesom på Bandholmbanen skulle foretage alle ekspeditioner
i togene. Derfor havde man efter ameri
kansk mønster og som på MBJ anskaffet

gennemgangsvogne. Imidlertid var denne
bane jo en hovedbane med betydelig stør
re trafik, hvilket resulterede i, at perso
nalet overhovedet ikke kunne overkomme
det meget arbejde. Allerede den 12. juli
1874 måtte man derfor opgive, og ekspe
ditionerne henlagdes til stationerne.
Ved åbningen af banen var der statio
ner i foreløbig Sundby, dernæst i Grænge,
Sakskøbing, Maribo, Ryde, Søllested,
Nakskov, Bursø, Holeby og Rødby. Des
uden kunne togene holde ved holdeplad
serne Aunede, Skørringe-Østofte-Vejen,
Våbensted, Radsted, Thoreby og Højbygaardvejen.
En ting, som pressen særligt bemærke
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de, var, at der i Ryde og Bursø var
„dame-stationsbestyrere“.
Som nævnt havde der været tale om at
anvende den nye Christian den IX’s Bro
til overførsel af jernbanevogne mellem
Falster og Lolland. Maribo Amtsråd gik
modvilligt med til dette, men krævede, at
fra den dag, da der åbnedes den endnu
ikke opgivne trafik med det sydlige ud
land over Syltholmen, da gav man en frist
på 3 år til at bygge en ren jernbanebro.
Tietgen havde ikke for evigt lagt de store
planer på hylden, så resultatet blev altså,
at man bestemte sig til at bygge broen
med det samme. Der opstod ganske vist
en strid med landets styre om forøgelse
af den rentegaranti, som regeringen havde
givet, men efter langvarige forhandlinger
lykkedes det endelig i 1880 at få pen
gene hjem.
Men broen blev bygget. Entrepriserne
blev givet til de samme, som havde fore
stået jernbanebyggeriet, og den 1. oktober
1875 kunne man tage den nye bro i brug.
Den var, bortset fra midterpartiet, der
var en jernsvingbro, hvilende på en be
tonpille, helt af træ. Prisen var 400.000
kroner. Den nye bro blev af pressen rost
som godt arbejde, men der gik ikke man
ge år, før dens mangler begyndte at vise
sig.
Selv om banen nu var åbnet, og drif
ten iværksat, var det stadig Tietgens Pri
vatbank, der stod som ejer. Men kort ef
ter dannedes aktieselskabet „Det LollandFalsterske Jernbane-Selskab“ i henhold til
love, der den 4. november 1874 blev ap
proberede ved kongelig resolution.
Til at lede driften af banerne blev an
taget tidligere stationsforstander i Hor
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sens A. Chr. Larsen, som fortsatte, til
han i 1911 blev afløst af ingeniør Fr. S.
Agerskov. Titlen var driftsbestyrer.

Det rullende materiel
Ved åbningen af banen på Falster mel
lem Nykøbing og Orehoved i 1872 havde
man anskaffet 3 lokomotiver fra maskin
fabrikken Esslingen i Tyskland. Det var
maskiner med store drivhjul (1416 mm),
og de kunne både køre stærkt og trække.
Derfor bestiltes til åbningen af banen på
Lolland fire tilsvarende lokomotiver fra
samme fabrik. Senere suppleredes behold
ningen ved afgivelse af yderligere bestil
linger, således at banen til sidst havde 12
nogenlunde ens maskiner.
Vognparken havde amerikanske per
sonvogne som forbillede. Bandholmbanens seks midtergangsvogne fra 1869,
bygget af „Hvide Mølle“, senere „Ran
ders Jernbanevogn-Fabrik“ og nu „Scan
dia“, var bygget efter dette mønster. Falsterbanens var af samme type, blot lidt
større, og det blev bestemt, at Lollandsbanens skulle være tilsvarende. Ordren
var afgivet til „Randers JernbanevognFabrik“ i Randers, og den kom til at om
fatte ialt 28 personvogne til de LollandFalsterske baner. Heraf var 4 med 1. og
2. kl., 8 med alle tre vognklasser, 4 med
kun 2. og 3. kl., mens de resterende 12
udelukkende var for „folket“ og derfor
kun var forsynet med 3. klasse. Som
nævnt var hensigten med at anskaffe mid
tergangsvogne i stedet for de af alle an
dre baner anskaffede kupévogne, at man
ville spare og derfor lade togpersonalet
sælge billetter. Resultatet blev en væ
sentlig større trafik end antaget. Alt end-

Personvogn med 2. og 3. klasse, bygget af
Randers Jernbane-vognfabrik, del nuværende
Scandia, i Randers i 1874. Fotograferet i Ma
ribo sidst i 1920'erne.

te i kaos, og efter 12 dage måtte man
vende tilbage til det almindelige system
med billetsalg på stationerne. Vognene
havde man imidlertid fået, dem måtte
man beholde, men nogen større tilfreds
hed med dem opnåedes vist aldrig. Det
blev bl. a. fremhævet, at de var upraktisk
indrettede ved, at midtergangen optog for
meget plads, plads der efter den alminde
lige konstruktionsmetode blev anvendt til
siddepladser. Samtidig blev det påstået,
at den rent håndværksmæssige kvalitet
lod meget tilbage at ønske, så det lige
frem var en straf at køre med vognene.
I 1872 havde man til Falsterbanen fået
bygget to post- og bagagevogne. Disse
suppleredes i 1874 med 3 mere.
Godsvognene var de eneste, som var
af en nogenlunde kvalitet. Det var for
de flestes vedkommende den på tiden an

vendte standardstørrelse, som kunne la
ste 120 centner, dvs. 6000 kg. Konstruk
tionen var helt af træ, kun hjul, aksel
gafler, puffer og træktøj var af jern. I
1874 anskaffedes 20 lukkede og 45 åbne
godsvogne, og sammen med det materiel,
der var anskaffet i 1872, rådede man nu
over 26 lukkede og 61 åbne godsvogne.
Yderligere var der truffet aftale med Ma
ri bo-Bandholm Jernbane om leje af den
ne banes materiel, idet denne efter over
enskomst blev drevet af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab, men ikke som
en del af dette. I 1875 anskaffedes to
sneplove, dvs. snenæser, beregnet til at
anbringe på åbne godsvogne.
En enkelt af banens godsvogne fra
1874 er bevaret for eftertiden, idet den
er overtaget af Dansk Jernbane-Klub,
som bruger den på Museumsbanen mel
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lem Maribo og Bandholm. Vognen henstod i mange år ved pakhuset i Bursø,
hvor den anvendtes som mellemgang mel
lem pakhus og perron til hovedspor.

Gedserbanen
Idéen om, at øerne skulle danne forbin
delsesvej til det sydlige udland, var ikke
skrinlagt. Når projektet om forbindelse
til Tyskland via Syltholmen på Lolland
ikke lod sig realisere, så måtte man se
sig om efter andre og mere realisable løs
ninger. Det blev fra forskellig side frem
hævet, at Falster direkte pegede på Ber
lin, det store tyske riges hovedstad. I for
vejen var der etableret dampskibsforbin
delse mellem Nykøbing og Rostock, men
de dårlige sejlforhold i både Guldborgsund og fra Østersøen ind til Rostock
gjorde denne sejlads temmelig besværlig.
Idéen fremkom dernæst, at man ved at
bygge baner mellem Nykøbing og Gedser
og mellem Warnemünde og Rostock kun
ne forkorte sejlruterne til mellem Gedser
og Warnemünde. Derved ville transport
tiden kunne forkortes betydeligt, og man
kunne tage større fartøjer i anvendelse.
Det er ikke her hensigten at rede alle
trådene ud i de lange forhandlinger, der
gik forud for banens bygning mellem Ny
købing og Gedser. Skiftende regeringer
forårsagede, at hele idéen blev trukket i
langdrag. Først i 1883, da der blev op
rettet en postkonvention, som forudsatte
oprettelsen af en forbindelse mellem Kø
benhavn og Berlin, blev der sat gang i
sagerne. Regeringen opfordrede Tietgen
til at prøve på at få realiseret banepla
nerne, og som den initiativrige mand,
Tietgen var, lykkedes det ham hur
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tigt at finde udvej til en gennemførel
se. Tietgen fik gennemført den aftale, at
han selv skulle modtage koncession på
anlæg og drift af en bane fra Nykøbing
til Gedser samt anlæg af en havn sidst
nævnte sted. Anlægsudgifterne blev an
slået til 3 millioner kroner, som skulle
tilvejebringes ved dannelsen af et aktie
selskab med en aktiekapital på 1 million,
mens der skulle udstedes for 2 millioner
kroner 4 procents obligationer i bane og
havn. Forrentningen af de 3 millioner
kroner udgjorde årlig 120.000 kroner,
som skaffedes til veje ved at lade Det
Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab for
pagte banen mod en forpagtningsafgift
på dette beløb. Ganske elegant fundet på.
Resultatet blev således, at Tietgen fik
koncessionen, og på LFJS’s generalfor
samling den 20. juni 1884 vedtog man at
forpagte banen. Gedser-banen blev nu af
det tyske entreprenørfirma Schmidt & Bi
chel bygget, ligesom firmaet også anlagde
havnen. Den 26. og 27. juni 1886 indvie
des bane og havneanlæg, og den 1. juli
indledtes den regelmæssige trafik. Mellem
Gedser og Warnemünde åbnedes damp
skibstrafik med tre tyske skibe. Således
var et længe næret ønske om en direkte
forbindelse til det store udland mod syd
endelig blevet en realitet, omend ikke i
den udformning, som man helst havde
set, nemlig den først i 1963 åbnede „Fug
leflugtslinie“ over Rødby-Fehmern.
Gedser-banens anlæg skal omtales her,
fordi den spiller så vigtig en rolle for hele
selskabet LFJS, især økonomisk. For
pagtningsafgiften på 120.000 kroner var
nemlig mere, end man nogensinde fik i
overskud på den nye bane, så for selska-

LFJS damplokomotiv nr. 4, fotograferet i Ma
ribo ca. 1904, netop kørt ud fra hovedefter
syn. Bygget i Esslingen i 1874.

bet var det en absolut dårlig forretning.
Da man overtog Gedser-banen, havde
man et pænt overskud, men dette blev
kraftigt beskåret af den høje forpagtnings
afgift.
Hvorledes regnskabet skulle komme
til at se ud, hvis man i al evighed skulle
have denne nye bane at slæbe af på, er
ikke nemt at vide. Men efterhånden som
dens betydning voksede som international
færdselsåre, fremkom der i de bestem
mende kredse den idé, at Staten skulle
overtage banerne på Falster. LFJS erklæ
rede sig villig til at gå ind på tanken,
men man stødte på den servitut, der var
nedfældet i loven, som var grundlag for

Falsterbanens koncession, at ejendoms
retten over de lolland-falsterske baner
ikke måtte deles. Men hvad har man juri
ster til, hvis det ikke er til at finde hul
ler i bestemmelserne. Problemet blev
simpelthen klaret ved, at DSB forpagtede
banen Nykøbing-Orehoved, ganske vist
uden at erlægge nogen form for forpagt
ningsafgift. Til gengæld måtte DSB binde
sig til at overtage forpligtelserne ved for
rentningen af Gedserbanen, hvilket LFJS
ikke gjorde indvendinger imod.
Fra den 1. januar 1893 overtog DSB
derpå driften af banerne mellem Nykø
bing og Orehoved, henholdsvis Nykøbing
og Gedser. LFJS, der derefter i daglig
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tale kaldtes Lollandsbanen, men stadig
vedblev officielt at bevare det gamle
navn, kunne derefter koncentrere sig om
banerne på Lolland.

Den daglige drift
Da banerne på Lolland i 1874 åbnede,
var det med 3 tog i hver retning, også på
Rødbybanen, men ved særlige lejlighe
der, og dem var der mange af, indlagdes
ekstratog. Derudover var der godstogene.
På Bandholmbanen, hvor man også an
vendte LFJS-materiel, kørtes dog fire tog
dagligt, og på skibsdage, hvor dampski
bet Zampa fra Det forenede Dampskibs
selskab kom til Bandholm, kørtes en ekstratur meget tidligt om morgenen. Zampa
besejlede ruten til København og lagde
til ved flere havne undervejs, bl. a. Kallehave, Stege og Rødvig, ligeom skibet
lagde til på Fejø.
Både banen på Falster og banen på
Lolland var anlagt med jernskinner, der
vejede 42 pund, henholdsvis 40 pund pr.
meter. Disse skinner begyndte snart at
volde bryderier, ja, endog at være til fare
for driften, idet de simpelthen revnede
og spaltedes, ligesom hovedet, dvs. det
øverste stykke, af og til knustes. Banen
så derfor ingen anden udvej end at forny
alle skinner på hovedlinierne og erstatte
dem med „Staalskinner af fortrinlig Qvalitet“, som driftsberetningen for 1877 be
retter. Det vil kunne forstås, at en sådan
fornyelse var en økonomisk bet for sel
skabet så kort tid efter åbningen.
Da man i 1874 etablerede den interimi
stiske station i Sundby, havde man også
lavet et interimistisk „lokomotivhus“. Ved
broens åbning i 1875 nedlagdes Sundby
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station, og dermed var naturligvis også
lokomotivhuset overflødigt. I 1878 flyt
tede man det derfor til Maribo, hvor det
blev indrettet til reparationsværksted.
Maribo var forøvrigt hovedsæde for
banens ledelse, såvel før udskillelsen af
Falsterbanen som efter. Banens værkste
der var ligeledes placeret i Maribo, især
på grund af den centrale beliggenhed.
En anden ting, man flyttede fra Sund
by til Maribo, var en cisterne. Man havde
fundet ud af, at cisternebrøndene på Ma
ribo station blev mere og mere vandfat
tige. Nye boringer gav intet resultat, så
ved at etablere en rørforbindelse mellem
søen og denne cisterne kunne man gøre
sig håb om at forbedre vandforsyningen.
Maribo søs overfladeniveau holdtes også
dengang kunstigt på plads ved hjælp af
et stigbord.
En ting, som forbedrede forbindelsen
med omverdenen, var, da der i 1884 åb
nedes en dampfærgeforbindelse mellem
Orehoved Havn og Masnedø, hvortil der
kort forinden var bygget bro og bane fra
Masnedsund station, som lå på Sjællands
siden.
Denne forbindelse gjorde afstanden til
København kortere, men for beboerne
på Lolland var hovedstaden stadig uop
nåelig, hvis man ville frem og tilbage
samme dag. Det ville kun få, men ind
flydelsesrige personligheder, og disse pres
sede baneselskabet for at tilpasse køre
planen, så der blev forbindelsesmulighe
der til togene i Nykøbing. Banen kviede
sig naturligvis, det ville betyde en relativ
stor ekstraudgift, idet man var nødt til
at indlægge nattog med store omkostnin
ger til følge. Da kravet stadig fremsattes

Rødby Havn station med tog, fremført af
gammelt lokomotiv fra 1874. Postkort fra
omkring 1915.

og med stadig større vægt bag, endte det
med, at man i 1892 langt om længe fik
sin vilje ført igennem, således at aften
toget fra København fik forbindelse vi
dere fra Nykøbing til Nakskov. Derimod
ville banen ikke give efter for kravet om
også at etablere et nattog fra Nakskov.

Jernbanebroen over Guldborgsund fornyes
En opgave, der efter få års drift af banen
på Lolland begyndte at trænge sig på,
var en fornyelse af broen over Guldborgsund. Den bro, man i 1875 havde bygget
af træ, var i det lange løb ikke tilstræk
kelig holdbar. Træværket begyndte efter
få års forløb at rådne, og det eneste, man

kunne gøre, var at lappe overpå efter
bedste evne. Broens udseende kom derfor
til at give folk den tanke, at den vist
næppe var sikker at køre over. Der var
derfor ikke andet for for banens besty
relse end at „tage tyren ved hornene“ og
undersøge mulighederne for en fornyelse.
Blandt andet fremsattes det forslag, at
man skulle bygge syd for den gamle, dvs.
dér, hvor i dag Frederik IX’s Bro ligger,
men det ville betyde en forlægning af
banen, og omkostningerne ved en sådan
forlægning og ny bro ville nemt kunne
løbe op over 1 million kroner, en gan
ske enorm sum den gang.
I stedet valgte man den billigste løs
ning, idet man projekterede en bro, hvor
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man bevarede den midterste svingbro,
der var af jern og hvilede på en beton
pille. Uden om det gamle træværk skulle
man bygge en ny jernbro, og når denne
var færdig, kunne man pille træværket
fra den gamle ned. Samtidig bevarede
man jernbanedæmningerne både på Fal
ster- og Lollandssiden uden at være nødt
til at lave nye.
Den nye bro blev udliciteret, og det
københavnske firma Smith & Mygind fik
overdraget arbejdet over vandet, mens et
tysk firma, Philipp Holzmann & Co. fra
Frankfurt am Main skulle arbejde under
vandet. I licitationsbetingelserne var an
ført, at arbejdet skulle udføres, mens
togene kørte, og den daglige drift måtte
således ikke forstyrres, et krav, der ikke
var så ligetil at honorere, men tiden skul
le vise, at det lykkedes til alles tilfreds
hed.
Kalkulationerne over omkostningerne
ansatte en anlægsudgift på 465.000 kro
ner, men da regningen blev præsenteret,
lød denne kun på 414.000 kroner. Det var
den slags overraskelser, man kunne kom
me ud for dengang, det hører fortiden til.
I kontrakten var også anført, at broen
skulle være færdig senest den 1. decem
ber 1894, men allerede den 17. oktober
samme år kunne man erklære arbejdet
færdigt. Og at arbejdet var gennemført og
godt, kan eftertiden tale med om, idet
den uden forandringer anvendtes lige til
1963, da Lollandsbanens trafik overfør
tes til den nuværende Frederik IX’s Bro.
DSB overtog da broen, hvilket har voldt
adskillige kvaler for disse, idet arbejdet
i 1894 var udført så solidt, at flere entre
prenører har måttet give op overfor op
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gaven med at fjerne resterne af den. Først
for få år siden lykkedes det at få sprængt
de sidste undersøiske rester væk. Det må
dog bemærkes, at maksimalhastigheden
over broen de sidste leveår var nedsat til
15 km/t.

Ønskerne om statsdrift opstår
Som nævnt var der på Lolland stærke interresser for at få udbygget køreplanen,
så forbindelserne til København blev hyp
pigere, og således at mulighederne for at
komme frem og tilbage samme dag blev
udbedrede. Især var Nakskovitterne mis
undelige på Nykøbingenserne, som ikke
havde samme afstand til hovedstaden,
men alligevel mente man i Nakskov, at
man dér skulle kunne opnå de samme
goder og lige så mange togforbindelser.
Indsættelsen af forbindelsestoget om af
tenen fra Nykøbing til Nakskov i 1892
var et skridt i den rigtige retning, men til
freds var man ikke. Især hæftede man sig
ved, at der ikke var etableret et tidligt
morgentog med forbindelse til Køben
havn.
Da Statsbanerne i 1893 overtog driften
af Falsterbanen, fik man på Vestlolland
det indtryk, at man nu var endnu ringere
stillet i konkurrencen med Nykøbing. Re
sultatet blev, at der rejste sig en bevægel
se for også at få statsdrift på Lolland.
Ydermere mente man, at hvis det kunne
lykkes at få Staten til at overtage banerne
her, så ville billet- og godstaksterne blive
væsentlig billigere, hvilket sikkert også
var rigtigt.
Der var dog et „aber dabei“, nemlig det
faktum, at Staten slet ikke var interesseret
i at overtage de lollandske baner, bl. a.

Maribo stations rangerlokomotiv fra 1910,
LFJS 14, bygget til Østsjællandske Jernbane
selskab i 1878 som den ene af fire ens ma
skiner. To af de øvrige findes i dag ved Dansk
Jernbane-Klubs museumsbane under navnene
»Faxe«, og »Kjøge«. Foto i Maribo ca. 1920.

med den motivering, at man derved kun
ne blive nødt til at overtage andre privat
baner, hvor de samme krav var rejst.
I stedet for statsovertagelse gav uroen
et andet resultat. Banens bestyrelse var
blevet klar over, at man var nødt til at
handle for at bevare sin selvstændighed,
så der blev straks indledt en form for
„charmeoffensiv“, blandt andet ved en
kraftig nedsættelse af taksterne for gods
transport. Utilfredsheden ved de gamle
og ubekvemme personvogne søgtes imø
degået ved anskaffelse af 4 nye og moder

ne boggie-vogne, bygget efter de mest
moderne principper, dvs. som kupévogne
med sidedøre ind til hver kupé, og forsy
net med plyds og klunker. I 1883 havde
man indført opvarmning af 1. og 2. klasse
kupéer, og efterhånden, som man opda
gede, at 3. klasses passagerer også var
mennesker, indførtes denne luksus også
her. Det var de såkaldte „Lilliehöökske“
varmeapparater, hvor en kedel i en pak
vogn sendte damp gennem et rør, belig
gende under personvognenes gulve. Rø
rene var ført gennem nogle trækasser og
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opvarmede den luft, som gennem perfore
ringer i bunden af trækasserne trængte
gennem gulvventiler op i personvognene.
På 1. og 2. klasse kunne disse gulvventiler
reguleres, hvilket ikke var tilfældet på 3.
klasse.
Der blev således fra banens side gjort
meget for at stille befolkningen i banens
opland lige så godt stillet som falstringer
ne, men økonomien tillod stadig ikke det
ønskede tidlige morgentog fra Nakskov.
En positiv bedring af regnskaberne gjorde
det fra 1. maj 1904 muligt at etablere et
tog fra Nakskov kl. 6,15, og ved at lade
de nye boggie-vogne fortsætte ad statsba
nernes (forpagtede) spor til Orehoved
Færgehavn, kunne det lade sig gøre at nå
København allerede kl. 12,30. Dette var
en ordning, som alle var tilfredse med.
De lollandske baners regnskabsforbed 
ringer i århundredets begyndelse skabte
et omslag i statens interesse for at kom
me i besiddelse af disse strækninger. En
af grundene hertil var den kendsgerning,
at man gerne ville investere betydelige
beløb på Falster, især efter åbningen af
færgeruten mellem Gedser og Warne
münde i 1903, men man var fra statens
side betænkelig ved at investere i noget,
man ikke ejede, men kun havde forpagtet. Midlet til at komme til at eje stræk
ningen Orehoved-Nykøbing var også at
komme til at eje Nykøbing-Nakskov og
Maribo-Rødby, idet som bekendt ejen
domsretten over banerne ikke kunne de
les.
Regeringens planer løb dog ud i sandet,
idet det fra flere sider blev frarådet, at
staten kastede sig ud i opkøb af LFJS’s
aktier. Efter sigende var Statsbanernes
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ledelse ikke positivt stemt for en over
tagelse, så efterhånden var grundlaget for
at kunne gennemføre planen bortfaldet.

Strækningen Rødby-Rødby Havn
bygges
Den 27. maj 1908 udkom den store jern
banelov, omfattende anlæg af 5 statsba
ner og hele 51 privatbaner. En af de 51
privatbaner var Stubbekøbing-NykøbingNysted Banen, som åbnedes 1911 (Stubbekøbing-Nykøbing), henholdsvis 1910
(Nykøbing-Nysted). Men allerede om
kring århundredskiftet var der kræfter i
gang for at få bygget en bane mellem
Nykøbing og Nysted, og man havde da
henvendt sig til LFJS for at få dette sel
skab til at anlægge banen. Forhandlin
gerne endte imidlertid resultatløse, og
først en halv snes år senere lykkedes det
at få banen bygget, men da var det som
en selvstændig privatbane.
Selvom Nystedbanen var selvstændig,
blev det dog alligevel LFJS, der kom til
at lægge spor til en del af strækningen,
idet der ved overenskomst af 28.-30. april
1909 blev givet tilladelse til, at Nysted
banen anvendte banen mellem Nykøbing
station, over Guldborgsundbroen, og til
Øster Thoreby, hvor den udskilte sig og
fortsatte mod Nysted. SNNB, som den nye
bane kom til at hedde, skulle afholde
alle udgifter i forbindelse med etablerin
gen af den nye tilslutningsstation, der fik
navnet Nagelsti efter den nærliggende
landsby. Yderligere skulle banen deltage
i udgifterne til vedligeholdelsen af fælles
strækningen med LFJS.
Men Nystedbanen var ikke den eneste
jernbane, som der var planer om på Lol-

Nakskov gamle station. Postkort fra ca. 1910.

land. Tiden efter århundredskiftet var de
store baneanlæggelsers tid. Hver lille
flække med respekt for sig selv skulle
helst have sin egen jernbanestation, og en
af en lokal rigsdagsmands fornemste op
gaver var at gennemføre en ordentlig
jernbanebetjening af sin valgkreds’ be
boere.
Året 1908 var i det hele taget et godt
år for det danske rige. Og man var gav
mild det år med at iværksætte store og
dyre byggearbejder. Finansloven 1908-09
og følgende år indeholder en bevilling til
at afholde halvdelen af anlægsudgifterne
ved etableringen af en havn ved Syltholm.
Det var Rødby kommune, der havde for

anlediget projektet igennem, idet man
mente ved bygningen af denne gennem
mange år omdiskuterede havn at se en
gylden fremtid i møde. At det skulle gå
anderledes, var på daværende tidspunkt
næppe muligt at se. Statsmagten var i alle
tilfælde positivt stemt, så positivt, at man
eksproprierede 120 tdr. land jord omkring
havnen for at imødegå den prisstigning,
som bygningen af havnen uvægerligt ville
medføre.
Havneanlæggene blev bygget ca. 5 km
fra Rødby by. For at få det fulde udbytte
af havnen var etableringen af en jernbane
forbindelse dertil en uomtvistelig nødven
dighed. Ingen var vel nærmere til det end
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Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab,
som i forvejen havde endestation i Rødby.
Rigsdagen blev forespurgt, og ved lov af
1. april 1911 bemyndiges regeringen til at
meddele LFJS ret til anlæg og drift af en
jernbane mellem Rødby og Rødby Havn.
Selskabets koncession af 29. marts 1873
blev ganske elementært udvidet til også
at omfatte denne strækning. Til finansie
ringen af banen førtes en del forhandlin
ger, som endte med en indviklet bestem
melse om fordelingen af Rødby kommu
nes økonomiske ansvar, som dog ikke
kunne overstige 3000 kroner årligt for den
nye banestrækning.
Den 19. juli 1911 meddelte regeringen
eneretsbevilling til LFJS, og heri var ned
fældet den bestemmelse, at banen skulle
åbnes i løbet af ét år, hvilket man ikke
nåede, idet åbningen først fandt sted den
24. juli 1912. Den festlige indvielse skete
af både havn og bane samtidig, og da byg
ningen atter havde vakt Kröhnkes gamle
planer til live, var der foruden lokale ho
noratiores også fremmødt daværende tra
fikminister Thomas Larsen samt et opbud
af tyske interesserede, bl. a. 3 medlemmer
af „Den internationale Komité til Fehmern-Rutens Fremme“.
Dagen efter, den 25. juli 1912 påbe
gyndtes den regelmæssige drift med tre
tog i hver retning dagligt. De budgetterede
anlægsudgifter var sat til 400.000 kroner,
men slutbeløbet på regningen blev 575.000
kroner.
Da roebanerne i begyndelsen af 1900tallet begyndte at tage form og nåede ud
til næsten alle afkroge af Lolland, frem
kom også den tanke, at disse baner ikke
udelukkende skulle anvendes til deres
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primære formål, transport af sukkerroer
fra dyrker til fabrik, men at banerne og
så kunne anvendes til persontransport for
landbefolkningen, som stort set ellers var
henvist til „apostlenes heste“. Gennemfø
relsen af disse planer blev dog aldrig
realistiske, idet der krævedes ret så dra
stiske sikkerhedsforanstaltninger, hvilket
ville betyde store og kostbare investerin
ger. Men banernes betydning som gods
transportører af andre godsarter end roer
vakte betydelig interesse, og ved en over
enskomst mellem LFJS og De danske
Sukkerfabrikker i august 1900 fastsattes
de nærmere bestemmelser for de smalspo
rede (700 mm sporvidde) roebaners an
vendelse.
Banebygningens tid på Lolland var ikke
med banen til Rødby Havn forbi. Lokale
kredse rundt om på øen arbejdede på an
læggelse af baner til netop deres egn, og
resultatet blev tre selvstændige privatba
ner, som dog blev drevet i nær tilknytning
til LFJS. Den 5. marts 1915 åbnede Nakskov-Kragenæs Jernbane, også optaget i
den omtalte lov af 27. maj 1908, den 12.
april 1924 åbnede Maribo-Torrig Jern
bane, og den 30. marts 1926 NakskovRødby Jernbane. Og dermed var Lolland
„mættet“ med jernbaner i en sådan grad,
at der ikke i det lange løb vedblev at
være trafikunderlag for deres fortsatte
eksistens. Privatbilismens fremkomst alle
rede under de sidste to baners bygning
gjorde da også deres levevilkår særdeles
vanskelige, og som bekendt er banerne
også bukket under for deres manglende
eksistensgrundlag.

Maribo-værkstedet opførtes i 1906 nord for
Museumsgade. Foto fra opførelsen.

Forholdet til andre myndigheder
og selskaber
Da Statsbanerne i 1893 overtog driften af
jernbanerne på Falster, blev der mellem
disse og LFJS indgået en overenskomst,
hvorefter den lollandske jernbane efter
nærmere fastsatte bestemmelser kunne
benytte Nykøbing F. station som ende
station for sine tog. Det hed heri bl. a.,
at DSB skulle stille remiseplads til rådig
hed for indtil tre lokomotiver samt spor
plads til personvogne i nødvendigt om
fang, dog maksimalt 6 vogne. Med den
størrelse banens første vogne havde, må
det sidste tal siges at være meget lille, men
efter sigende hæftede man sig heller ikke
så meget derved under normale omstæn
digheder. DSBs stationspersonale skulle

efter overenskomsten også udføre forret
ninger for LFJS, og for de udgifter, som
DSB havde heraf, betalte privatbanen et
fast årligt beløb på 3000 kroner. Heri
indgik også levering af vand „fra de frit
stående kraner eller cisterner“. Beløbet
for benyttelsen af Nykøbing station er
ikke blevet forhøjet før i 1961, men ret
færdighedsvis må også nævnes, at DSB
naturligvis har store indtægter af at have
Lollandsbanen som fødelinie, idet banen
altid har tilført DSB store transport
mængder.
Det forenede Dampskibsselskab be
stred ved banens åbning stort set al sø
værts trafik til og fra Lolland-Falster,
idet selskabets skibe anløb de fleste hav
ne på disse øer. Orehoved blev i 1876
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hovedanløbssted, hvilket nødvendiggjor
de en del udvidelser af de faste anlæg.
Samtidig muliggjordes direkte indskriv
ning af gods og kreaturer mellem Lol
land-Falster og København.
Det forenede Dampskibsselskabs be
tydning for Lolland-Falster var i det hele
taget stor. Dengang var det betydeligt
mere almindeligt at tage med dampskibet
til København eller til andre provinshav
ne. Dampskibet „Zampa“ anløb f. eks.
Bandholm en gang om ugen på sin færd
fra og til København, og i den anledning
indsatte Bandholmbanen ekstratog med
tilslutning til skibet, som undervejs til ho
vedstaden anløb Fejø, Masnedsund, Kallehave, Stege og Rødvig. Også Nykøbing
Falster havde skibsanløb, bl. a. med
Dampskibene „Fylla“ og „Ørnen“, som
fra København gjorde anløb i Stege,
Masnedsund og Guldborg Falster. Flere
af skibsruterne opretholdtes dog kun om
sommeren. For øvrigt ses „S/S Fylla“ den
26. september 1904 at være udskiftet med
„vor nybyggede Damper „Ulvsund““ med
kaptajn B. Petersen som chef.
Mellem Nykøbing FI. og Rostock sej
lede dampskibet „Rostock“ indtil Gedserbanens åbning. Da denne bane åbnede i
1886, etableredes en rute mellem Gedser
og Warnemünde. Trafikeringen af ruten
blev lagt i hænderne på et tysk selskab,
Deutsch-Nordischer Lloyd, som indsatte
tre skibe, hvis bekvemmelighed der blev
sat et stort spørgsmålstegn ved. Efterhån
den som trafikken steg, blev der taget
skridt til også at sætte et dansk skib ind
på ruten, og fra foråret 1893 indsatte
DFDS et nybygget skib „Edda“, der var
så slankt, at det senere blev nødvendigt
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at forsyne det med et bredt bælte af træ
planker for at styrke dets stabilitet. LFJS
havde overenskomst om indskrivning af
gods og salg af billetter til disse skibe og
kunne endog udstede billetter til tyske
stationer. Indskrivning af gods direkte
blev muligt fra 1. november 1888.
Fra den 1. august 1883 aftaltes direkte
indskrivning af gods mellem LFJS og
Odense og Svendborg via Sydfyenske
Dampskibsselskabs skibe. Og fra den 1.
marts 1885 var det muligt at købe billetter
til sydfynske stationer og Langeland, og
så via Nakskov.

Bilismen begynder at gøre sig
gældende
Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskabs
regnskaber fra åbningen af banerne og
det næste halve hundrede år viser en pænt
stigende kurve, når man lige ser bort fra
den belastning, som Gedser-banen øvede
i perioden 1886-92. I 1919 kulminerer
overskudet, idet man dette år, det første
hele år efter den Første Verdenskrig, op
når et driftsoverskud på 1% mill, kroner.
De store indtægter investeres i modernise
ringer og nybygninger af såvel faste an
læg som rullende materiel.
Trafikstigningen gør mange udvidelser
nødvendig. Allerede i årene 1885-87 an
lægges flere læssespor på den tidligere
„Exercerplads“ i Maribo, det område,
som netop de sidste par år er omdannet
til vejanlæg, rutebilholdepladser og par
keringspladser. Et udslag af den øgede
trafik er også opførelsen af værkstedsog remisebygningen i 1906 i Maribo, den
bygning, som i dag rummer jernbanens
hovedværksted.

LJ damplokomotiv nr. 21, det ene af to i 1925
anskaffede hurtigtogslokomotiver fra Henschel
i Tyskland. Ophugget i 1953. Foto ved værk
stedet i Maribo omkring 1950.

I det hele taget foretoges der i århun
dredets første tiår store ombygninger og
udvidelsesarbejder på Maribo station,
mens banens øvrige stationer udvidedes
betydeligt i andet tiår ved anlæggelse af
flere opstillingsspor, tilbygninger i form
af pakhuse, toiletbygninger m.m. I første
halvdel af 1920’erne nødvendiggør byg
ningen af de to nye privatbaner MariboTorrig og Nakskov-Rødby yderligere ud
videlser, og især i Nakskov investeres be
tydeligt, bl. a. ved opførelsen af en helt
ny stationsbygning og nyt remiseanlæg. I
Maribo byggedes også nyt remiseanlæg.

Banens skinner, der var fra 1870’erne,
var efterhånden blevet slidt helt ned, så
ledes at en udskiftning, der tog sin be
gyndelse omkring 1910, var stærkt på
krævet. Hele banen blev forsynet med
kraftige skinner, der vejede 32 kg/m, og
disse skinner lå med enkelte undtagelser
lige til begyndelsen af 1960’erne, hvor de
udskiftedes med de nuværende kraftige
45 kg/m.
Det rullende materiel fik også en an
sigtsfornyelse i banens „fede“ år. I 1913
anskaffedes de første af en serie moderne
personvogne, nogle af disse var endog
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store behageligt kørende vogne med bog
gier, vogne som indtil „Lynetternes“ ind
tog i 1965 var i daglig drift. Også loko
motivparken blev gennemgribende for
nyet ved anskaffelse af store kraftige og
hurtigtløbende damplokomotiver. I 1923
anskaffede banen endog en dieselelektrisk
motorvogn, bygget i 1921 i Sverige.
I midten af 1920’erne begyndte imidler
tid bilismens fremtrængen at gøre sig
gældende. Banen opdagede, at man ikke
mere var enerådende som transportør på
landjorden. Regnskaberne begyndte nu at
vise mindre indtægter, men til gengæld
stigende udgifter. Kort sagt, overskudet
svandt mere og mere ind.
Banens ledelse var klar over konkur
rencens betydning. I modsætning til man
ge andre danske privatbaner var selska
bet så veletableret i det lollandske er
hvervsliv, at faren ikke fik den samme
betydning som ved disse mindre selska
ber, som i mange tilfælde var bygget på
så ringe trafikunderlag, at de intet tab i
befordringsmængde kunne tåle.
Men for at forebygge for store ned
gange i transportmængde, i første omgang
var det persontrafikken, der var truet,
indførte banen forskellige aktiviteter, som
skulle skaffe eller fastholde kunderne. En
af de første aktiviteter var indførelse af
abonnementsbilletter, som toges i brug fra
1. april 1923. I 1925 indførtes billige søn
dagsbilletter, i første omgang kun om
sommeren, men fra 1928 omfattende hele
året.
Også godstrafikken fik dog konkur
rencen at mærke. LFJS’s ledelse indførte
også her forskellige rabatter og nedsæt
telser, der muliggjorde fastholdelse af
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godsmængderne, ligesom man indførte af
hentning og udbringning af gods i køb
stæderne langs banen.
I det hele taget skete der fra slutnin
gen af tyverne og de følgende år en re
volutionær omvæltning indenfor jern
banerne. Hvor disse tidligere havde været
enerådende og kunne skalte og valte ef
ter forgodtbefindende, var de nu blevet
et tjenende led i samfundet. Drastiske for
holdsregler for at overleve var en nød
vendighed, og det er også netop i disse
år, at den billige enmandsbetjente motor
vogn udvikles.
En sådan motorvogn var dog for klein
for den lollandske bane, men den ind
købte motorvogn var i stand til at træk
ke et par vogne, og den var derfor an
vendelig i persontog. I disse år begynder
lønninger at have betydning i regnska
berne, så en besparelse på en mand er
en gevinst, der er værd at regne med.
Teknikkens fremskridt indenfor ma
skinindustrien muliggjorde i begyndelsen
af 1930’erne udviklingen af driftsduelige
diesellokomotiver, som også var velegne
de til tungere tog. Her i landet forsøgte
Burmeister & Wain sig uden synderligt
held, men bedre gik det A/S Frichs i
Århus, som i 1932 leverede de første
„firkantede“ dieselelektriske lokomotiver
til danske privatbaner. Succes’en var
hjemme, og efter at ministeriet havde
tiltrådt en indstilling fra et nedsat privat
banemoderniseringsudvalg, bestiltes hos
Frichs to lokomotiver, som leveredes i
1934, og hver ydede 410 HK, nok til at
erstatte et par damplokomotiver. I 1938
anskaffedes yderligere et lokomotiv af
samme type samt en rangertraktor.

Nakskov station med tog, forspændt to loko
motiver. Formentlig fotograferet i anledning af
særtog til Storstrømsbroens åbning i 1937. Til
venstre anes Nakskov-Rødby Jernbanes motor
vogn, hvor der i dag er rute bilholdepladser.

I 1937 åbnede Storstrømsbroen, og
dette medførte øjeblikkelig en mærkbar
nedgang i transportmængden for banen.
Således mødte man i 1938 med et drifts
resultat, der udviste et regulært under
skud på ca. 40.000 kroner. Især var det
godsmængden, der ved broens åbning
flygtede fra banen over på lastbilerne,
men en tiltagende ulovlig buskørsel mel
lem Lolland og København fratog banen
en del passagerer.
Krigen kom og med den de store
transportmængder. Fra underskud æn
dredes nu driftsresultatet til et ganske
betydeligt overskud. Trods store vanske
ligheder med at skaffe brændstof til die

sellokomotiverne og kul til damplokomo
tiverne transporteredes i de fem mørke
år godsmængder som aldrig før. I 1943
kulminerede banens overskud med 1,2
millioner kroner, hvoraf indtægten af
godstransport udgjorde ca. 66 procent.
Men trods følelsen af at krigens mør
ke år aldrig skulle få en ende, kom dog
den dag, da Danmark atter var et frit
land, og selvom det gik langsomt, blev
der atter såkaldte normale tilstande for
befolkningen, skønt disse var væsentligt
ændret i forhold til før krigen. Et var
dog i alle tilfælde fælles, nemlig den til
tagende bilisme som konkurrent til jern
banerne. Og banerne kom til at mærke
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disse forhold, idet den nedgang i overskudet, som var indtrådt før krigen, fort
satte i samme bane. Fra rekordoverskud
under krigen indtrådte nu igen negative
tal i regnskaberne, for LFJS første gang
1 1948, hvor regnskabet udviste et un
derskud på knap 42.000 kroner. De føl
gende år fortsatte denne negative ten
dens.
For at billiggøre driften og forbedre
komforten for de rejsende anskaffede ba
nen i 1948 to skinnebustog af den vel
kendte type, som de fleste privatbaner
har anskaffet. Skinnebusserne var bereg
net til en levetid på en halv snes år, men
kom til at køre på banen i 17. Yderli
gere anskaffedes i 1952 for egne midler
2 moderne dieselelektriske lokomotiver
fra A/S Frichs, således at de sidste damp
lokomotiver kunne udtages af driften og
billiggøre denne. På alle områder søgtes
det med de sparsomme midler, der var
til rådighed, at billiggøre den daglige
drift, men alligevel viste regnskaberne
foruroligende underskud.
Bandholmbanen blev som omtalt dre
vet af LFJS, idet selskabet var ene ejer
af aktierne i denne bane. Den korte 7.5
km strækning krævede en togstamme, og
for at spare lod man gradvis nogle af
togene erstatte af rutebiler, indtil man
endelig i 1952, da det så mørkest ud,
overflyttede hele persontrafikken til lan
devejen.

Likvidation og det nye selskab
Koncessionen til Privatbanken i Køben
havn af 29. marts 1873 lød på anlæg af
banerne på Lolland samt drift af disse
i et tidsrum af 80 år fra åbningsdagen
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den 1. juli 1874 at regne. Det vil altså
sige, at den 30. juni 1954 var denne kon
cessionsperiode udløbet, og man skulle
på en eller anden måde have fundet frem
til en ordning for den fremtidige drift
efter denne periode. Det kunne ske ved
ganske simpelt at forlænge den udløbne
koncession, men som vi skal se, var sa
gen ikke så ligetil.
Banens voksende underskud gav ledel
sen talrige spekulationer. I modsætning
til de øvrige privatbaner i Danmark var
LFJS et privatejet aktieselskab, hvor ak
tionærerne ikke var interesseret i at pum
pe penge i, hvis der ikke var udsigt til
bedre likviditet. De første års underskud
i årene 1948-51 kunne dækkes ind ved
at tage pengene fra en fond til vedlige
holdelse og fornyelse, men da underskudet i 1952 oversteg % million, var
der ikke fortsat mulighed for dækning
på denne måde. Banens ledelse og be
styrelse så derfor ingen anden mulighed
end at indstille driften og lade selskabet
træde i likvidation. De fornødne forholds
regler til en sådan blev taget ved at ud
sende afskedigelser til personalet, samti
dig med at man arbejdede på mulighe
den for at finde en udvej i mørket. For
at spare indstillede man bl. a. delvis kørs
len med tog mellem Maribo og Rødby
Havn og erstattede dem med rutebiler.
Men lige meget hjalp det. Udgifterne
oversteg stadig på foruroligende måde
indtægterne. Og bedre blev det ikke, da
man fra Nakskov stillede krav om stats
overtagelse for derved at få billigere tak
ster, altså 1890’ernes krav om igen. Sta
ten sagde af hensyn til konsekvenserne
fra befolkningen ved landets øvrige pri-

Bandholm station omkring 1900.

vatbaner blankt nej. I Maribo var man
ikke synderlig interesseret i statsoverta
gelse, men her havde man også hele ba
neledelsen boende som gode skatteydere,
hvilke man ved statsdrift ville miste.
Baneledelsens bestræbelser for at fort
sætte driften lykkedes i den elvte time.
Men det var kun en stakket frist. Sta
ten gav banen et driftslån på 450.000
kroner til året 1953, og i løbet af det
år skulle man så finde en løsning på
problemerne. Personalet blev genantaget,
men den 23. september 1953 modtog
personalet igen et brev med opsigelse
pr. 31. december 1953. Det var ikke lyk
kedes at finde frem til en løsning i det
udvalg, som var nedsat med det ene

formål at finde frem til den fremtidige
driftsform.
Men miraklet skete. Den 18. febru
ar 1954 fremsatte trafikminister Carl
Petersen i folketinget et lovforslag om
den fremtidige jernbanedrift på LollandFalster. Hovedpunkterne heri var, at
der skulle dannes et nyt aktiselskab,
A/S Lollandsbanen, med en aktiekapital
på 1.000.000 kroner, hvoraf staten skul
le tegne sig for halvdelen, amtskommu
nen og bykommunerne Maribo, Nak
skov, Nykøbing Fl., Rødby og Sakskø
bing for den øvrige halvdel. Samtidig
skulle staten overtage den forpagtede
banestrækning Orehoved-Nykøbing.
Det nye selskab skulle af LFJS opkø33

be banernes faste anlæg og rullende ma
teriel, som skulle anvendes til at bestri
de den trafik, som en ny 8O-årig kon
cession ville give ret til at drive. Samti
dig skulle selskabet overtage de pensions
forpligtelser, som LFJS havde.
Underskud fremover var der i lovfor
slaget også taget højde for. Loven inde
holdt den bestemmelse, at staten frem
tidig ville dække mindst 65 % af driftsunderskudet, mens kommunerne så skul
le dække resten. De enkelte kommuners
aktiepart var forøvrigt fordelt således:

Maribo amtskommune .................. 22 %
Maribo købstadskommune ............ 28 %
Nakskov købstadskommune........... 25 %
Nykøbing Fl. købstadskommune ... 8 %
Rødby købstadskommune ........... 8 %
Sakskøbing købstadskommune ... 9%
Ialt... 100%

som udgjorde halvdelen af aktiekapita
len på 1.000.000, d. v. s. til kommunerne
500.000 kr.
Maribo-Bandholm Jernbane, der hidtil
havde været drevet som et selvstændigt
selskab, men hvis aktier helt var i hæn
derne på LFJS, skulle indgå i A/S Lollandsbanen fra den 1. juli 1954 at regne.
En paragraf 6 i loven om banedriften
sagde, at hvis der var penge til overs efter
den moderniseringslov af 1948, som LFJS
på grund af manglende kommunegaranti
i tilfælde af underskud havde været for
hindret i at nyde godt af, så skulle disse
penge stilles til A/S Lollandsbanens rådig
hed, bl. a. med henblik på at indfri den
gæld på ca. 550.000 kr., som endnu re
sterede på de to i 1952 anskaffede diesel
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elektriske lokomotiver. Banen modtog
500.000 kr.
Det nye selskab indledte driften af ba
nerne på Lolland den 1. juli 1954, og her
med skulle denne landsdels befolkning en
tid fremover være sikret banedækning. At
man fra landets ledelse indså, at banen
var af afgørende betydning for Lollands
fremtidige udvikling, det giver sig bl. a.
udslag i den betænkning, som en nedsat
privatbanekommission af 1954 afgav.
Heri hedder det, at banen har betydning
såvel egnstrafikalt som i samtrafik med
statsbanerne. Det nævnes også, at såvel
godstrafikken som persontrafikken ligger
betydeligt over privatbanernes gennem
snit. Kommissionen placerer Lollandsbanen i „Gruppe I“ ud af 3 grupper.
Gruppe I er den bedste og klassificerer de
baner, hvis drift fortsat bør opretholdes.
Da DSB i begyndelsen af 1960’erne
havde de store byggearbejder i gang for
etablering af den internationale forbin
delse, som der havde været tale om i
hundrede år, Fugleflugtslinien, betød det
te vældige transportopgaver for Lollandsbanen. Det var enorme mængder fyldma
terialer, ballast m. m., som disse anlægs
arbejder krævede. Og indtil DSB selv
havde fået sporforbindelse fra Rødby
Færge til Nykøbing, var det Lollandsbanen, der fik transporterne.
Men Fugleflugtslinien betød også andet.
Man forhandlede om privatbanens opta
gelse på den nye Rødby Færge station,
men forskellige forhold hindrede dette,
bl. a. passage af et toldområde. Lollandsbanen så derfor ingen anden udvej, hvis
man ville erhverve kunder i forbindelse
med færgerne til Tyskland og i mindre

LJ damplokomotiv nr. 19, bygget 1920 af Hen
schel i Tyskland og i 1965 solgt til Dansk
Jernbane-Klub. Fotograferet i Maribo i 1968.

omfang fra DSB-togene, end at overflytte
persontrafikken til busser. Den 25. maj
1963, en halv snes dage efter Fugleflugts
liniens indvielse, kørte det sidste person
tog mellem Maribo og Rødby Havn. Ba
nen opretholdes dog stadig som godsbane,
og der er i dag stadig en efter forholdene
ganske pæn godsmængde. I Rødby Havn
er etableret sporforbindelse mellem DSB
og LJ for overlevering af godsvogne, og
vogne fra det sydlige udland til Lolland
og omvendt overleveres her.

Det rullende materiels udvikling
Som omtalt tidligere var det rullende ma
teriel, som blev leveret til banens åbning
i 1874, ikke altsammen lige godt. Loko

motiverne var der dog intet i vejen med.
Det var gode og gennemprøvede typer,
bygget af en af Europas største og kend
teste lokomotivfabrikker, Maschinenfabrik
Esslingen i Tyskland. De var enkle i kon
struktionen, bl. a. havde de ingen bremse,
kun på tenderen var der en enkel skrue
bremse. Førerhuset var ret åbent, så det
har ikke været bare fornøjelse at være
lokomotivfører på en sådan maskine en
barsk vinterdag.
Den stigende trafik medførte anskaf
felse af flere lokomotiver. I 1884 anskaffedes endnu et af samme type, i 1897,
1906 og 1909 yderligere ialt fire, dog med
visse ændringer, men fra samme fabrik.
I 1909 skiftede man dog leverandør, idet
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den store, også tyske, fabrik Henschel
afleverede en lille rangermaskine. Det var
forøvrigt den første rangermaskine, som
selskabet modtog som ny. I 1897 havde
man af Maribo-Bandholm Jernbane købt
en af denne banes små „Ugler“ fra 1869
til anvendelse som rangermaskine til og
fra den nybyggede Maribo Sukkerfabrik.
Lokomotivet var dog nedslidt, så det var
begrænset, hvor meget det kom til at køre
her. I forvejen havde LFJS nemlig lejet de
2 „Ugler“ en del år, idet de i Orehoved
anvendtes som rangerlokomotiver, hvor
de efter sigende gjorde god fyldest. LFJS
drev jo med egne maskiner trafikken mel
lem Maribo og Bandholm.
Henschel kom fremover til at levere
lokomotiver til banerne på Lolland. En
kelte lokomotiver købte man dog brugte
fra andre baner, entreprenørselskaber
m. v., og disse var af forskellige fabrika
ter. Således købte man i 1910 en lille
rangermaskine fra Østsjællandske Jern
baneselskab, bygget af Krauss i München
i 1878. Det var den ene af fire maskiner,
leveret til denne banes åbning. To andre
kom til Nykøbing Fl. Sukkerfabrik, hvor
Dansk Jernbane-Klub i 1961, henholdsvis
1962 købte dem, og de kører nu på mu
seumsbanen Maribo-Bandholm. LFJS 14
var fuldstændig magen til.
1912 leverede Henschel & Sohn, Kassel,
to store godstogslokomotiver, der var så
gode, at man i 1920 modtog yderligere
to. En kopi med større hjul leveredes i
1925 i to eksemplarer, de var beregnet
til at bestride persontrafikken med. Ind
imellem modtog man et par enkelte ran
gerlokomotiver, det sidste i 1929, hvor
man havde været nødt til at lade nr. 14
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ophugge. Sidste anskaffelse af damploko
motiver ved LFJS skete under krigen i
1940, hvor man købte et brugt lokomotiv
fra Nakskov-Kragenæs Jernbane. Dog må
nævnes, at man i 1948 købte et gammelt
brugt lokomotiv fra et teglværk, men det
te udrangeredes efter få års forløb. Moto
riseringen kom hurtigt til Lolland. I 1923
lejede man et svensk motorlokomotiv fra
den store ASEA-koncern. Det havde
dieselelektrisk transmission, dvs. det var
forsynet med en 120 HK dieselmotor, der
drev en generator, som leverede strøm til
to elektromotorer. Disse var ved hjælp af
tandhjul sat i forbindelse med vognens
aksler, som de trak. Vognen vakte hos
banens ledelse behag, og det endte med,
at man købte den.
I 1934 modtog man fra A/S Frichs i
Århus 2 410 HK dieselelektriske loko
motiver, udviklet af dette firma til spe
cielt brug for vore privatbaner. Firmaet
havde også tidligere leveret lokomotiver
med den samme type motorer til DSB
og endog til de siamesiske statsbaner. De
to lokomotiver til Lolland var af den så
kaldte firkantede type, og de fik snart
på grund af deres bemaling navnet „Ka
nariefuglen“. Om de kunne kvidre, mel
der historien ikke noget om, men at de
kunne køre, det er i alt fald en kends
gerning. I 1938 fulgtes succes’en op mød
endnu en „Kanariefugl“, således at ba
nen nu kunne udrangere de sidste damp
lokomotiver fra banens åbning. Anskaf
felserne betød selvsagt på grund af det
mindre personaleforbrug store besparel
ser af driften, som netop i disse sidste
år før krigen begyndte at lide alvorligt
under bilismen som konkurrent.

Bursø station med skinnebus i 1962.

Krigen satte en stopper for motorise
ringen. Allerede i 1937 havde Frichs dog
bygget en lille rangertraktor til banen.
Denne traktor fandt også god anvendel
se på Bandholmbanen, idet togene ikke
var større, end at den med sine 120 HK
kunne bestride trafikken. Men med kri
gen måtte damplokomotiverne igen ha
ve deres renaissance, og alt kom i disse
fem år ud at køre, thi der var nok at
køre med, når blot man kunne skaffe
noget at fyre med og brændstof til die
selmotorerne.
De vanskelige forhold under de følgen
de efterkrigsår forhindrede dog ikke ba
nens ledelse i at anskaffe to skinnebustog,
som ved deres modtagelse i 1948 betød
en kolossal forbedring af persontrafik

ken, både set fra publikums side og fra
banens side, idet de ud over deres gode
komfort betød store besparelser på den
i forvejen hårdt tyngede økonomi. Man
gav også Frichs i Århus en ordre på to
store 750 HK dieselelektriske lokomoti
ver, hvis betaling banen selv skulle fi
nansiere. På grund af manglende kom
munegaranti kunne man ikke få del i
de moderniseringslån, som staten i disse
år strøede om sig med til hårdt trængte
privatbaner.
Det nye selskabs dannelse gav mulig
hed for yderligere moderniseringer af
materiellet. En brugt skinnebus købtes
fra den nedlagte Vejle-Vandel-Grindsted
Jernbane i 1957, en ny kraftig dieselhy
draulisk rangertraktor købtes samme år
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fra Tyskland, og i 1958 modtog man
fra MaK i Kiel banens hidtil kraftigste
diesellokomotiv, som har 800 HK at ar
bejde med.
Skinnebussernes levetid var beregnet til
en halv snes år. Det var derfor forståe
ligt, da man i begyndelsen af 1960’erne
så sig om efter en afløser for disse, hvis
man fortsat ville se sig i stand til at
byde egnens befolkning en tilfredsstillen
de jernbanebetjening. Valget faldt som
bekendt på de tyske motorvognstog, der
i en konkurrence fik navnet „Lynetter“,
og disse tog, banen anskaffede fire sæt
af, har til fulde indfriet kundernes for
ventninger. De danske privatbaner, som
endnu eksisterer, har snart alle „Lynet
ter“ at bestride trafikken med, og der
afgives stadig ordrer til den tyske fabrik
„Uerdingen“.
Personvognene, som man ved banens
åbning modtog, måtte man trods skavan
kerne beholde. Først i midten af 1890’erne anskaffedes de på daværende tids
punkt meget moderne boggiekupévogne,
fire stykker, men i blomstringstiden om
kring Første Verdenskrig, hvor man hav
de meget at køre med, moderniseredes
gennemgribende ved anskaffelse af de
komfortable vogne, som med få undta
gelser har været i drift indtil midten af
1960’erne. Under krigen moderniserede
man fire toakslede personvogne fra 191317 ved at bygge dem sammen to og to
til dobbeltvogne og sætte boggier under
dem. I 1950’erne blev vognenes åbne
endeperroner lukket, men ellers har vog
nene ikke været genstand for større om
bygninger i det halve hundrede år, de
har eksisteret.
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Godsvognsparken har fra åbningen
gennemgået moderniseringer i form af
mange nyanskaffelser, først og fremmest
fra A/S Scandia i Randers, men i Vul
cans levetid i Maribo også fra denne fa
brik. Vognene, man har anskaffet, er i
stil med Statsbanernes blevet kraftigere
og større, men siden 1925 har LFJS
ikke anskaffet nye godsvogne. I 1941
og 1954 købte man en del vogne fra
de nedlagte Maribo-Torrig Jernbane og
Nakskov-Rødby Jernbane, men ellers er
der ikke sket større anskaffelser. Inden
for de sidste fem år har man af DSB
købt 3 brugte personvogne og en snes
godsvogne, de sidste udelukkende til in
terne transporter, først og fremmest suk
ker, banens vigtigste transportartikel.

Banens rutebildrift
For mange baner betød bilismens frem
komst i tiden efter Første Verdenskrig,
at man måtte gribe til drastiske midler
for overhovedet at have en chance for
at overleve. Et af disse midler var selv
at indtage en plads på landevejen, nem
lig ved at drive rutebiltrafik. LFJS’s før
ste spæde antydning af noget sådant ske
te i 1924, da man indgik aftale med en
vognmand om at befordre rejsende fra
Rødby og Holeby til Maribo, således at
disse kunne nå det tidlige morgentog,
som fra den 1. oktober 1924 havde op
nået at få Jyllandsforbindelse.
Det var de første spæde kim. Næste
skridt tog man i 1929, da man den
1. juni startede ruten Holeby-ErrindlevRødby med en enkelt rutebil med den
enorme kapacitet af 14 siddepladser.
Konkurrencen var hård, og i 1934
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åbnede man ikke mindre end tre ru
ter, nemlig Maribo-Sakskøbing-Nykøbing,
Maribo-Søllested-Nakskov og en tværru
te Bandholm-Maribo-Rødby Havn, alt
så langs banerne, men ad vejen direkte
foran folks dør, så de ikke skulle bevæ
ge sig til stationerne. Yderligere indgik
man samme år aftale med DSB om fæl
lesdrift af en rute Orehoved-GuldborgSakskøbing-Maribo. Denne påbegyndtes
den 1. januar 1935, men blev ved Stor
strømsbroens åbning i 1937 forlænget til
Vordingborg. Ruten trafikeredes med
DSB-rutebiler indtil 1970, da Lollandsbanen overtog DSB’s halvpart og selv
indsatte nye moderne rutebiler.
Med ovenstående rutenet var banen
stort set ene om at bestride den kollek
tive trafik i banens opland. Ruteførin
gen har da også holdt sig nogenlunde
uændret indtil det nye selskabs dannel
se i 1954. Derefter har man gradvis for
øget rutenettets størrelse, bl. a. ved over
tagelse af private ruter. Desuden overgik
trafikeringen af Bandholmbanen for per
sontrafikkens vedkommende i 1952 helt
til rutebilerne.
Da Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Ba
nen den 31. marts 1966 lukkede, havde
to private rutebilejere i Nykøbing Fl.
fået koncession på flere af denne banes
ruter samt en ny, der stort set fulgte ba
nens gamle linieføring og skulle erstatte
togene. De to rutebilejere dannede et ru
tebilselskab, „Rutebilselskabet af 1966“,
til bestridelse af trafikken, men selska
bets økonomi var efter få års kørsel ik
ke tilfredsstillende for de to vognmænd,
og de ytrede ønske om at blive løst fra
deres koncessioner. Der blev til forskel
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lig side ført forhandlinger om overtagel
se af ruterne, bl. a. var DSB en over
gang inde i billedet, men betakkede sig.
Resultatet blev, at Lollandsbanen pr. 1.
april 1969 overtog de fleste bilruter på
Falster samt bybusserne i Nykøbing Fl.
En til anden side bortkoncessioneret ru
te mellem Nykøbing Fl. og Stubbekø
bing over Falkerslev overtog LJ pr. 1.
oktober 1973, årsagen var også her
dårlig økonomi. De falsterske bilruters
regnskab føres særskilt og indgår ikke
i banens øvrige regnskab, idet under
skudsdækningen påhviler andre kommu
ner end de, der betaler banens og de
lollandske bilruters underskud.
Trods regnskabsmæssige udskillelser
drives ruterne på landevejen af LJ un
der betegnelsen „Lolland-Falster-Ruterne“, og det er de fleste bilruter på de
to øer. I dag står Lollandsbanen såleledes som et selskab med en stor mo
derne vognpark på omkring et halvt hun
drede rutebiler, lastbiler og varevogne af
forskellig art. Vedligeholdelsen sker fra
et værksted i Nykøbing Fl. og ved ba
nens maskinværksted i Maribo.

Personaleforhold og ledelse
Da banen i 1874 åbnedes på Lolland,
havde man som driftsbestyrer antaget sta
tionsforstanderen i Horsens siden 1868,
A. Chr. Larsen. De øvrige ledende stil
linger var en som driftsinspektør, som
blev besat af C. F. J. Drewes, der hav
de haft denne stilling først ved Band
holmbanen, hvor han også var stations
forvalter i Bandholm. I 1872 var han
kommet til Falsterbanen, hvor han også

En voldsom snestorm standsede i november
1965 næsten al toggang. Her ses LJ-tog med
diesellokomotiv M 31 i Maribo den 15. no
vember 1965.

blev stationsforvalter i Nykøbing ved si
den af inspektørstillingen.
En stilling som regnskabsfører blev
besat af J. G. Flor, baneingeniør blev
N. P. R. Hviid og maskinmester D. Law
rence. Fælles for alle de ledende person
ligheder var deres tidligere tilknytning til
jernbanedrift.
I 1879 nedlagdes stillingen som drifts
inspektør, og C. F. J. Drewes overtog
regnskabsførerposten, idet J. G. Flor var
blevet driftsbestyrer ved den netop åb
nede Østsjællandske Jernbane fra Køge
til Rødvig og Fakse.
Banens første bestyrelse bestod bl. a.
af landsdelens mest prominente person
ligheder. I den sad følgende:

Kammerherre, Hofjægermester, Greve
F. J. Krag-Juel-Vind Frijs af Baroniet
Juellinge
Ingeniørkaptajn V. Hoskiær
Proprietær C. H. J. Jensen til Freds
holm
Kammerherre, Hofjægermester, Baron
Rosenørn Lehn af baronierne Guldborgland og Lehn (på Fyn),
samt naturligvis manden bag det hele,
etatsråd C. F. Tietgen, der satte sig på
formandssædet, hvor han blev indtil 1898,
hvor sygdom tvang ham til at forlade
pladsen.
Skaberen af Knuthenborg Park, lens
greve Eggert Christopher Knuth, der og
så havde ydet en indsats for banesagen,
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var selvskreven til et sæde i bestyrelsen,
men grevens død i 1876 forhindrede dette.
De enkelte stationers stationsforvaltere
eller stationsforstandere var ved åbnin
gen følgende:
Maribo: C. E. F. W. Theil (indtil 1900)
Nakskov: J. C. Christensen (indtil
1915)
Nykøbing FI.: I. P. Fanø (indtil 1887)
Rødby: V. Petersen (indtil 1887)
Sakskøbing: O. Schwensen (indtil 1907)
Ryde: Frk. E. Danielsen (stationshol
derske indtil 1884)
Holeby: F. Suhr (indtil 1911).
De øvrige stationer synes i det forhån
denværende materiale ikke at være nævnt.
Til at udføre det daglige arbejde hav
de banen foruden driftsbestyreren 7 an
satte i administrationen, 58 i Driftsafde
lingen, som omfattede stationspersonale,
togførere og konduktører, 94 i Baneaf
delingen, heri indbefattet bropersonale
ved Guldborgsundbroen, ledvogtere og
naturligvis banearbejdere. I Maskinafde
lingen var ansat 36 mand, og det var na
turligvis teknisk uddannet personale, som
bl. a. lokomotivførere og -fyrbødere, men
også vognsmørere, pudsere og en natfyrmand. Alt i alt kommer hele perso
nalestyrken for de lolland-falsterske ba
ner i året 1876 op på 196 mennesker,
som skulle tjene til livets ophold ved
jernbanen.
I 1892, det sidste år man drev Falsterbanen, var man oppe på 228 ansatte,
men året efter, da man kun skal kon
centrere sig om trafikken på Lolland, er
styrken nede på 167 mennesker.
I et af hele banens bedste år, 1919,
findes der i banens tjeneste 302 menne
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sker, men den begyndende konkurrence
i tyverne og trediverne gør det nødven
digt at spare, bl. a. på lønningerne, og
det ses, at i 1938, det første egentlige år
med underskud, er personalet faldet til
239. Så kom krigen med mere arbejde,
og der ansattes igen flere, i 1946 er der
ansat 266 mennesker. De dårlige tider
i årene derefter tvang igen selskabet til
nedskæringer, hvor det var muligt, og
ved likvidationen i 1954 var styrken ne
de på 195.
Det nye baneselskabs dannelse og de
økonomiske muligheder for modernise
ringer gjorde det muligt at gennemføre
en rationalisering, der har bevirket be
tydelig større arbejdsydelse pr. ansat.
Fornyelse af banens spor, fjernstyring,
automatiske overkørselsanlæg samt en
rationel tilrettelægning af arbejdsgangen
har bevirket, at banens fast ansatte per
sonale nu er nede på et antal af godt
og vel et hundrede, det laveste i hele
historien. Det er teknikken, der er år
sag til dette, idet de præsterede trans
portydelser ganske vist på flere områ
der er stagnerende, men ikke i tilsvaren
de forhold.
Da driftsbestyrer A. Chr. Larsen i
1911 trak sig tilbage for at nyde sit oti
um, blev hans efterfølger i stillingen in
geniør cand, polyt. F. S. Agerskov, som
i 1909 var blevet baneingeniør ved sel
skabet, efter at han i nogle år havde
tjent Statsbanerne.
Efter dennes død i 1946 ansatte sel
skabet den tidligere driftsbestyrer ved
først Varde-Nørre Nebel Jernbane, sene
re ved de to fælles administrerede pri
vatbaner Odsherreds Jernbane og Høng-

»Nutidens tog«, Lynetterne, ses her i Grange
i 1968.

Tølløse Jernbane. Det var Niels TerpLassen, der tiltrådte i 1947 og ledede ba
nen indtil likvidationen i 1954. Det nye
selskab antog som direktør, som stillin
gen nu blev kaldt, den tidligere regn
skabschef ved banen, S. D. Brandt, og
det er under hans kyndige ledelse, at ba
nen i dag fremtræder som en af landets
mest moderne privatbaner, og der er vist
ingen, der i dag fortryder, at man stif
tede det nye privatbaneselskab, fremfor
at man lod DSB overtage trafikken.

Trafikkens udvikling
At banen har haft og stadig har betyd
ning for den landsdel, den betjener, kan
bl. a. udledes af nogle klare og tydelige
talmæssige oplysninger om de præsterede

ydelser. Således transporteredes i baner
nes første hele driftsår, dvs. Falsterbanen
inclusive, 339.659 rejsende. I 1893, da
tallene kun gælder Lolland, er antallet
af rejsende nede på 230.698^, for ikke
at glemme nogen. 1919, det store år, er
tallet nået 743.480, altså mere end tre
gange så mange som i 1893. Men i tyver
ne findes andre alternativer for person
transport. Derfor ses antallet af rejsende
kunder i 1928 at være faldet til 647.094.
Og tendensen fortsatte med visse und
tagelser. 1932 melder 551.609 rejsende.
Anden Verdenskrig ville nok have sat
rekord i rejsende, men de knappe til
førsler af brændstof gjorde, at man måt
te prioritere godstransporterne højest.
Der blev dog sat rekorder, og i disse
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Billetter af den type, der anskaf
fedes og solgtes ved banens åb
ning. De var fremstillet i ruller,
som man kunne rive af og sælge
i togene. Metoden måtte man
dog som omtalt hurtigt gå bort
fra. Arkiv: Tom Lauritsen.

tider fik befolkningen rigtig øjnene op
for jernbanens værdi. I 1945 ses „kun“
at have været 925.931 rejsende, men det
skyldes indskrænkningerne i driften. I
1946, hvor toggangen er forbedret, er
tallet oppe på 1.194.665, men så var
der også toppet. De normaliserede til
stande gav igen nedgangstal, og disse
fortsatte tiden fremover. Efter dannelsen
af det nye selskab A/S Lollandsbanen i
1954 lykkedes det at fastholde tallene no
genlunde, men i begyndelsen af 196O’erne gik det igen den forkerte vej. De nye
„Lynetter“ var indgrebet, der skulle til
for at forhindre yderligere stagnation, og
i dag ligger antallet af befordrede rej
sende omkring 700.000 årligt, et tal der
på grund af prisudviklingen på de indi
viduelle transportmidler er grund til at
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formode vil stige. Oliekrisen har med
ført, at de kollektive transportmidler har
fået et fortrin, idet det er her, man mest
økonomisk udnytter de forhåndenværen
de ressourcer.
Også godstrafikken har naturligvis un
dergået en udvikling. Fra at have land
brugsvarer og kreaturer som vigtigste
transportopgave har industrialiseringen
medført, at tungere industrivarer er ble
vet mere fremtrædende. Banens vigtigste
transportartikel er dog i dag „det hvide
guld“, sukkeret, som der transporteres
mere end fire gange så meget af som
næststørste artikel, jern og stål. Alene i
1972 transporterede banen 109.711 tons
sukker, mens den samlede godsmængde
udgjorde 201.785 tons.
Til sammenligning tjener tallene fra

1893, hvor der transporteredes 2.288.446
centner. Da en centner er lig 50 kg, gi
ver dette regnestykke 114.422 tons. Og
så på godsbefordringsområdet satte Før
ste Verdenskrig sine spor, især lige efter
dens ophør, hvor banen i 1920 befor
drede 295.903 tons gods. Derefter fulg
te igen en nedgangsperiode, som blev
brat afbrudt af Anden Verdenskrig. I
1946 er tallet 361.630 tons gods, men
også dette tal følges af fald i befordrings
kurven. Sidste år før likvidationen er
man nede på 141.296 tons.
Som det ses af ovenstående, lykkedes
det for det nye selskab at skabe en min
dre stigning i den befordrede godsmæng
de. Der anvendes her forskellige midler
som f. eks. fragtaftaler, hvor man giver
rabat til kunderne, når disse binder sig
til meget store årlige transportmængder.
Samtidig har nye industrivirksomheder
på Lolland bevirket tilgangen af nye
kunder, og i øjeblikket ligger den trans
porterede godsmængde på omkring et par
hundrede tusind tons årligt. Også her er
der grund til optimisme, idet lastbilernes
konkurrenceevne svækkes ved de stadig
stigende energipriser, samtidig med at
lønniveauet til chauffører er stigende.

valg i 1968 afgav. Heri karakteriseres
Lollandsbanen som den ene af de ene
ste to privatbaner, hvis drift også frem
over er sikker, helt på linie med DSB’s
hovedstrækninger.
De forløbne 100 år, som banen nu
har eksisteret, kan groft sagt deles op i
to lige store halvdele. De første 50 år
var udprægede fremgangstider med tilta
gende transportopgaver og stigende over
skud. De sidste 50 år må desværre stort
set siges at have været det modsatte.
Fortsætter denne rytmiske vekslen, be
tyder det formentlig, at jernbanen på
Lolland fra 1974 kan se en opgangstid
i møde, hvor fremtiden byder på store
og krævende opgaver, som kun ved hjælp
af det tilstedeværende godt udbyggede,
men ikke fuldt udnyttede transportsystem
kan løses.

Konklusion
A/S Lollandsbanen, der i jubilæumsåret
driver 50,7 km jernbane med persontra
fik og 27,1 km kun med godstrafik, samt
desuden driver et stort og vidtforgrenet
rutebilnet på Lolland-Falster, fremtræder
i dag som en af landets mest moderne
og effektivt arbejdende privatbaner. Det
te er bl. a. kommet til udtryk i en be
tænkning, som det nedsatte baneplanud
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6. »Baneplanudvalgets Betænkning I«. Lands
planudvalget, København 1968.
7. »Lollands-Posten«. Diverse årgange.
8. »Danmarks Jernbaner«. København 1933
m. fl.
9. »Jernbane-Bladet«. København. Diverse
årgange.
10. »NY DAG«. Diverse årgange.
11. »Lolland-Falsters Folketidende«. Diverse
årgange,
samt medarbejdere ved Lollandsbanen, som på
imødekommende måde har stillet oplysninger
til rådighed.

Desuden har kontorchef Svend Poulsen, Lol
landsbanen, været så venlig at gennemlæse ar
tiklen.

Kgl. forvalter på Westensborg
Gerhardt Faye
BIDRAG TIL FALSTERS LANBOHISTORIE
Af overlærer Peder Jensen

Store Nordiske Krig var sluttet med fre
den på Frederiksborg slot i 1720. De tre
brødrefolk havde for sidste gang i hi
storien taget livtag. „Nu eller aldrig“ hav
de der stået skrevet på de danske krigs
vogne.
Ny politik, nye veje måtte findes Nor
dens lande imellem. Ny kraft vækkes og
trækkes ud af fredens dont til løsning af
svære indenrigske spørgsmål. Om det har
stået hin slægt klart, at fra nu af var Dan
marks gamle revanchetanker mod Sverige
definitivt opgivet, er vel tvivlsomt. Vi, der
lever i dag, kender udviklingen og er bag
kloge. Vi ved, at vort land gled ind i en
næsten 90-årig fredsperiode, at slottet Fre
densborg, der blev bygget for at besegle
freden, fik sit navn med rette - og til beg
ge landes hæder.
Man har ofte fremført, at denne lange
fredsperiode ikke blev udnyttet som den
burde, men hvilket slægtled kan rose sig
af fuldt ud at have udnyttet sine mulig
heder?
Ser man nøje efter, viser det sig, at
navnlig sidste halvdel af 1700-talIet blev

en rig grødetid. Uden store armsving blev
dagens gerning gjort. Og i pløjelaget af
den rige muld myldrede nye idéer frem.
Ikke at disse just udgik direkte fra konge
magten. Den var i disse årtier - indtil
kronprins Frederiks tid - yderst svag og,
enevælde til trods, næsten intetsigende.
Dens fortjeneste lå i, at den fra Tyskland
hidkaldte mange dygtige mænd af virke
ligt format. Navne som Molkte, Reventlow, Bernstorff m. m. siger alt herom.
Dog finder vi i Den store Landbokom
mission af 1786 den eminent dygtige nord
mand Chr. Colbjørnsen.
For alle disse var dagens hovedspørgs
mål „den usselig bonde“. Fremtiden af
hang af ham. Det var givet. Næsten hele
vor politiske kraft blev viet landbospørgs
målet.
På Falster især var dette yderst bræn
dende. En ny tid var indvarslet. Men
hvilken tid? Kronen opgav på en måde
hele øen ved at bortsælge alt krongodset
her. Nykøbing slot nedbrudt, nye ejere af
herregårdene rykkede alle vegne ind. Vel
kunne tjenesten under kronen mangen
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gang føles hård, men ingen ventede bedre
kår under de nye ejere? Tværtimod!
Til det bortsolgte gods hørte Nørre La
degård. Det blev købt af den rige agent og
apoteker von Westen fra Odense. Med
ejerskifte fulgte navneskifte. Den ligeledes
rige købmand Hincheldye her fra byen
købte Orupgård, kancelliråd Ole Jensen
Stampe fik Skørringegård, generalmajor
Gassen Korselitse og vennerne Hans
Tersling og Peder Thestrup købte det så
kaldte Stadager gods, som nu fik navnet
Vennerslund.
Da von Westen døde, overgik hans
gods til sønnerne, der imidlertid tre år ef
ter solgte godset til Peder Thestrup m. fl.
Men heller ikke dette ejerforhold blev af
længere varighed, idet Thestrup i 1789
overtog hele herligheden som eneejer.
Det var vanskelige og urolige tider.
Overalt var bønderne ved at blive sig be
vidste som stand og magtfaktor. Flere
steder vovede man nu direkte opsætsighed
mod herskaberne. Og ude i den store ver
den gik det endnu vildere til med alt det
slemme, der skete i Frankrig. Sligt smitter,
ofte ad uforklarlige veje.
I 1787 havde Korselitses inspektør H.
Smidth store vanskeligheder med godsets
bønder dér. „Det bliver herefter en farlig
sag at være imellem disse folk. Gud beva
re os for at komme hastigt af dage(!)“.
Senere hedder det: „Jeg har haft en hel
deputation af bønder om hoveriet, så blo
det koger i mine årer, og således er det
næsten hver dag - et surt liv for en kolerikus“.
Lignende vanskeligheder kom justitsråd
Thestrup ud for på Westensborg. Men i
modsætning til kolerikus’en på Korselitse,
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synes Thestrup nærmest at have givet op.
Intet var jo til at have med at gøre i dis
se mærkelige tider, hvor bønderne jo snart
sagt fik medhold på højeste steder, bare
de gabede op!!!
Ifølge Nr. Ørslev bys historiker, Ole
Rasmussen, begyndte urolighederne her
en høstdag i 1789 el. 1790. En hoveriplig
tig dag midt i høsten besluttede de Ørslevbønder at stå årle op og høste på fælles
marken et par timer, inden man kunne
forvente ridefogdens besøg med tilsagn til
hove på Westensborg. Der blev lagt kræf
ter i næsten før solopgang, og inden man
så sig for, var tiden for møde til hove
overskredet. Det var en yderst ophidset
ridefoged, der nu kom farende, og sikke
en sur nådigherre, der modtog dem ved
ankomsten til Westensborg. På vrede ord
svarede bønderne igen, hvorover Thestrup
i en slags desperation råbte noget om, at
de såmænd godt kunne købe hele godset,
- om de ellers havde penge!
Efter fyraften samledes bønderne hos
deres fører og talsmand Ole Willumsen „Jamen - mon det kan være rigtigt, det,
som ham Thestrup havde sagt, for ih,
hvor var han dog tosset“ - - Ole Willum
sen mente, at man straks burde gå til We
stensborg igen og forhøre nærmere. En
deputation med Ole i spidsen blev valgt.
Og til alles overraskelse viste det sig, at
Thestrup nu i en mere afslappet atmosfæ
re stod ved sit tilsagn. Glæden herover
udløste på hjemvejen en så høj stemning,
at den måtte give sig udslag i både hylen
og råben. Og som de „studerede“ mand
og mand imellem, klaskede hinanden på
skuldre og grinede himmelhøjt! En over
levering vidste senere at fortælle, at da et

par gamle koner så disse oprømte mænd
her i den ellers så stille høstaften skabe
sig så pjokkede, råbte de grædende: „Åh
jøsse ko’s, nu har de drukket sig fulde og
slået ridefogden ihjel“.

Dagen derpå veg tømmermændene for
alvorens og besindelsens timer. Om det
har været ved bystævne eller henne i Willumsens gård, man nu samledes for at
drøfte lånet af de mange penge - 150.000
rdl. - der nu skulle skaffes, ved vi ikke,
kun dette, at Ole herefter helt tog sagen i
sin hånd.
Foreløbig var man ved godt mod. For
ganske få år siden var Slangerup gods
købt af bønderne, der gennem deres fø
rere, bl. a. provst Blicher i Gunslev og
mag. Biering i Åstrup, havde fået tilstået
et lån fra Rentekammeret på - 47.810 rdl.
I den følgende tid foretog Willumsen
flere rejser til København for at tale sine
bybørns sag med de store og fine derinde.
Men mod forventning stødte han her på
store vanskeligheder. Vel anbefalede Ren
tekammeret lånet, men man fik afslag i
Finanskollegiet. Både Willumsen og den
prægtige fuldmægtig Åby i Rentekamme
ret var nærmest lamslåede herover. De
mente endog, at de havde selveste chefen
for Rentekammeret, grev D. Chr. Reventlows mundtlige garanti for lånet. Til denne
skuffelse føjedes så en ny, der måtte få
karakter af forræderi over for Willumsen
og hans folk - bogstavelig talt lige for næ
sen af dem solgtes Westensborg i 1791 til
kongen - d. v. s. staten!! Bølgerne af har
me gik så højt, at man endog talte om at
anlægge sag både mod kongen og Reventlow. Sidstnævnte fralagde sig sit ansvar

Gerhardt Faye.

under henvisning til, at han aldrig havde
afgivet et sådant bindende løfte.
Hele affæren ser også mærkelig ud. Det
var jo netop regeringens erklærede mål at
støtte bøndernes frigørelse og selvstændig
hed mest muligt. For kun tre år siden var
stavnsbåndet løst. Hoveriet var på flere
godser på Falster under hurtig afvikling.
Dette her at nægte lånet rimede slet ikke
sammen med regeringens øvrige handlin
ger. Mon der et sted i det høje Finanskol
legium har siddet en stærk mand, som kan
have haft et horn i siden på f. eks. Reventlow eller en anden -? Havde ikke og
så Stangerup-sagen alligevel været dyr?
Og her var jo da tale om et lån tre gange
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så stort! - - Vi ved det ikke. Den sure
misundelse og lille ondskab har til alle ti
der kunnet fjæle sig i alle kollegier og mi
nisterier, altid lurende på hævn over ind
bildte fortrædeligheder. Det sad herefter
dybt i Ørslev-bønder, at der var begået
dem uret. Og man var ikke til sinds at
give op.
Til at bestyre dette genopdukkede kron
gods valgtes nordmanden Gerhardt Faye
med titel af Kgl. forvalter. Han var født
i Lyngdahl, Christianssand stift i Norge
22/2 1760 som søn af provst Andreas
Faye. Som andre norske præstebørn i hin
tid var han henvist til privat undervisning
og megen ensomhed i den store fjeldnatur.
Faderen ønskede, at Gerhardt skulle
læse teologi, hvorfor denne i 1779 blev
sendt til København. Her bestod han bå
de artium og - efter et års læsning philosofikum med bedste karakter. Men
da faderen på den tid følte sig syg og
havde brug for en medhjælper, blev søn
nen kaldt hjem. Skønt næppe tyve år og uden embedseksamen - måtte Ger
hardt være hjælpepræst; nu og da præ
dike, læse med konfirmander og i øvrigt
„passe embedet“. Ind imellem blev der
tid til flittige studier i sprog og litteratur,
men den kæreste hobby, litteraturen und
tagen, var dog i ny og næ at hjælpe til
på sorenskriverens kontor og granske ju
ra og administration.
Endelig - efter tre års tjeneste i hjem
met - kunne Gerhardt atter drage til Kø
benhavn for der at læse til endelig teo
logisk embedseksamen. Med smerte måt
te han sige farvel til juraen; faderens vil
je havde åbenbart været lov! Kun to års
læsning var nok til, at han blev indstil
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let til eksamen. Uheldigvis blev han, da
gen før han skulle op, ramt af en heftig
sygdom, som de næste seks måneder læn
kede ham til sengen. Ikke alene forspildte
han derved sin eksamen, men, skriver
han: „Jeg forspildte også mine forældres
tillid og kærlighed, thi de forblev bestan
dig i den tanke, at min sygdom var op
digtet, og at jeg havde forsømt min tid
med lediggang og udsvævelser“.
Al understøttelse fra hjemmet ophørte,
hvorfor den kommende tid blev så streng,
at hans natur fik et drag af vemod, han
aldrig senere helt forvandt. Som dagdri
ver og digterspire finder vi ham nu i Nor
ske Selskab, omgivet af de store ånder
Wessel, Pram, Rahbek, Baggesen m. fl.
Og unge Faye hævder sig godt iblandt
alle disse; han skriver digte, som opta
ges i bladet „Minerva“ - som peger frem
mod virkelig en fremtid som digter. Han
rager langt op over de fleste andre unge
stræbere mod Parnasset.
I denne trange tid boede han hos den
velhavende købmand Friborg; når han
ikke havde penge, så værten stort her
på: „Ej, De er en brav mand; tænk ikke
på gælden - Dem tør jeg godt have som
debitor“. Da blev Faye pludselig i 1785
tilbudt pladsen som hovmester hos den
rige fru Kirsten Tersling (f. Hofgård) på
Vennerslund på Falster. Den unge femogtyveårige mand har formodentlig for
første gang set den ø, der fra første stund
betog ham sådan, at han aldrig glemte
dette første indtryk.
Her tilbragte han nu næsten tre og
et halvt overmåde lykkelige år i - som
han skriver - „en meget smuk egn og i
en rig og dannet omgangskreds“. Imid-

Garden Christiansminde i Sdr. Vedby, hvor
Faye boede. Frontispicen er tilføjet senere.

lertid havde han visse tilpasningsvanske
ligheder i de nye forhold. Herom hed
der det: „Hun (fru Tersling) havde sat
sig i hovedet, at en digter nødvendigvis
måtte have store fordringer og desuden
være uefterrettelig i alt andet end poe
sien. Denne fordom bragte i begyndelsen
en temmelig alvorlig konflikt imellem
hendes stolthed og min æresfølelse“.
Man studser over en sådan udtalelse,
ville så gerne lidt om bag ordene og ud
bede sig nærmere forklaring, men Faye
har ikke forklaret sig nærmere. Historien
tier som altid på det mest spændende
punkt og rækker næse ad den nysgerri

ge! Senere giftede den rige enke sig med
den lærde konferensråd J. E. Colbjørnsen.
Selvfølgelig var hovmesterstillingen ik
ke noget, Faye kunne bygge sin fremtid
på. Og i 1789 rejste han tilbage til Kø
benhavn, tog året herefter juridisk em
bedseksamen og blev ansat som volontør
i Rentekammeret.
Her er det, at hans høje chef, grev Chr.
Reventlow, en dag kalder ham til sig og
foreholder ham, at embedet som kgl. for
valter på Westensborg er ledigt og beder
ham søge dette. Efter Fayes egne ord
blev han nærmest paf, ville næppe tro
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sine egne øren. Grevens ord faldt såle
des: „De har ingen ansøgning indgivet
om den ledige forvalterplads ved We
stensborg gods. De får måske ikke tje
nesten, men det skader dog ikke, at De
bringer Deres navn i Collegiets erin
dring“. Det hjalp ikke, at Faye undslog
sig med ord om, at han aldrig havde haft
med landbrug at gøre og betvivlede sine
evner til at kunne bestride en så vanske
lig post som den ved Westensborg. Som
assistent må Faye have haft nogen viden
om al den ståhej, der netop stod om We
stensborg, ikke mindst om uroen blandt
bønderne dér.

„Ej“, sagde Reventlow, „med god vil
je og sund forstand kan man udrette me
re, end man selv tror“.
18. august 1791 steg den nu en og tre
diveårige pebersvend Faye i land i Gåbense, endnu halvt omtumlet og ør over,
hvad der var overgået ham og ikke uden
ængstelse ved opgavens storhed og byrder.
Vi vil selv give ham ordet: „Efter to
års fraværelse kom jeg således atter til
bage til Falster, og da jeg betrådte dette
yndige land, som jeg for kort tid siden
havde forladt under så sørgelige udsig
ter, flød mine øjne over af vemods- og
taknemmelighedstårer. Jeg erindrer, at da
jeg trådte i land ved Gåbense færgegård,
gik jeg ud i skoven for i stilhed at takke
Gud for den mig beviste nåde. Jeg knæ
lede for det blide Forsyn og bad om for
stand til at udføre de mig betroede for
retninger, om styrke til aldrig af svaghed,
mindre af egennytte at afvige fra retskaf
fenhedens vej“.
☆ ☆
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Ak ja - han kunne så vist også have
behov for bønhørelse! Alt i hans nye
stilling synes lagt til rette for ham på
den værst tænkelige måde. I Westensborg-hvepsereden må der handles både
hurtigt og fast. Og Faye har helt været
klar herover.
Så vidt det ses, har han straks taget
ophold på Christiansminde og er straks
gået i gang med de mange opgaver. Man
forestiller sig - endnu før han har fået
lagt rejsetøjet!
Falster bestod den gang af lutter pro
prietærgods. Ikke en eneste gård var ud
skiftet fra fællesskabet. Hans pålagte op
gaver bestod i at:
1. nedlægge hoveriet,
2. udparcellere hovedgården,
3. udskifte bøndergodset,
4. udflytte halvdelen af bøndergårdene,
5. frede skovene ved indhegning og
forstkyndig behandling,
6. bestyre et tegl- og kalkværk.
Det var så vist noget andet end at
være ung skønånd og hovmester og kom
me i alle fine kredse! Ak, hvor forandret!
Lad ham selv få ordet:

„Således fandt jeg ved min tilbage
komst til Falster ikke det Elysium, som
jeg havde drømt mig. Da jeg et par år
i forvejen forlod landet, var jeg yndet af
alle familier og indlemmet i deres sel
skaber, men der var nu betroet mig et
hverv, som var en skræk for alle landets
godsejere, der frygtede for, at eksemplet
let skulle smitte deres egne bønder - så
faldt uviljen på mig som regeringens or
gan. Man så i mig stedse den handlende
person og alt det onde, der ville ske, el-

1er som man befrygtede ville ske i lan
det - alt blev skrevet på min regning“.
Hans første konkrete opgave bestod i
straks at ordne forholdene for Nr. Ørs
levs bønder. Gang på gang har han sagt
til sig selv, at her var der begået uret.
Endnu få dage før han ankommer til
Falster, indstiller han - 15. august 1791
- at de bønder, hvis rug og hvede lider
af brand, må få ombyttet dette korn med
korn fra hovedgården.
30. august s. å. slutter han en overens
komst med bønderne om hoveriets af
løsning fra 1. maj 1792, og samme dag
indstiller han til Rentekammeret, at Lars
Rasmussen Drage får gård nr. 9 i Nr.
Ørslev uden indfæstning.
11. januar 1792 tager Faye sig af Ole
Foged, Nr. Ørslev, og beder Rentekam
meret om, at nævnte bonde må få 1 tdr.
ærter af hovedgårdens korn for sin vil
lighed til at pløje for en anden mand,
hvis heste var forkørte. Ligeledes under
samme dato, at Peter Krøll får 2 tdr. rug
samt 20 rdl. til sin vinterhusholdning for
uden en hest i stedet for den, som i for
året blev skudt.
4. juni 1792 beder Faye om lov til af
godsets kasse at udbetale 50 rdl. i er
kendtlighed til fuldmægtig Åby i Rente
kammeret for dennes uegennyttige arbej
de for Nr. Ørslevs bønders sag. Og godt
fjorten dage senere, at Ole Willumsen
får en godtgørelse af den kgl. kasse stor 20 rdl. - for sine mange rejser til
København. Det siges, at han i alt fore
tog to og tyve!
På en af disse ture skal Ole bogstave
lig talt en dag være smidt ud af et kon
tor med besked om, at kom han oftere,

Den stærkt medtagne mindesten for Faye, som
vennen, Frants Ramus, lod rejse i
G åbense skov.

blev han anholdt. Mistrøstig og modfal
den satte han sig på en bænk på volden
og faldt halvt i søvn - vågnede så ved,
at en ung, fin herre tiltalte ham og ud
frittede ham om hans ærinde og bad om
hans papirer. „Vil De overlade mig dem,
skal jeg nok besørge dem. Jeg er kron
prins Frederik ... “

Så vidt overleveringen. Men er den
sand? Et fund i arkiverne viser imidler
tid, at Nr. Ørslevs bønders andragender
skal gå gennem kronprinsens privatkon
tor; heri mener man at se en bekræftel
se på Willumsens møde med kronprinsen.
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Når disse ting her fremdrages - måske
lidt vel omstændeligt - er det, fordi de
giver et fortræffeligt billede af Fayes ka
rakter. Intet er ham for småt at beskæf
tige sig med, når det gælder mennesker,
navnlig de små i samfundet. Er det sært,
at han snart blev disses helt? Tro mig snart har det i vor dialekt heddet: „Fay
ing bor på Christiansminde. Faying skal
nok hjælpe dig!“ Men ellers! Modgang
fra alle de store, gamle kredse. Han for
tæller, at i løbet af de første tre år måtte
han føre seks retsprocesser, som han selv
førte og alle vandt. Endog sin høje fo
resatte J. E. Colbjørnsen, der ejede GI.
og Ny Kirstineberg og nu var gift med
hans gamle principal, fru Tersling, måtte
han anlægge en åstedssag mod. Selv si
ger han, at da alle disse sager var vundne, fandt man det ikke tjenligt at spilde
flere procesomkostninger på ham. Han
ikke alene fik fred, men al fjendskab op
hørte.
Når man betænker, at de her nævnte
sager alene angår en mindre del af den
kgl. forvalters andre sager, må man un
dres over en så formidabel arbejdsind
sats. Redelighed, rimelighed og menne
skelighed, parret med myndighed, sky
ende al snobberi, har skabt respekt om
„Faying på Christiansminde“. I 1797
konstitueredes han til i amtsmands sted
at bestyre alle landvæsenssager på Fal
ster, ligesom han samme år bliver kgl.
forvalter over godset Hvededal og Vålse
by. Seks år senere følger posten som for
mand for arealskatter for både Falster
og Møn. Som belønning udnævntes han
til „virkelig kammerråd“.
☆ ☆ ☆
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Blandt de mange opgaver var jo og
så den at fremme udflytningen fra lands
byerne. I en sådan anledning kom i 1791
stiftslandinspektør Stockfleth til Nr. Ørs
lev by for opmåling og korttegning, så
udflytning af de fleste af de 17 gårde
og 17 husmandslodder kunne iværksæt
tes.
Desværre får Gud Amor næsten al
drig ordet hos Faye. Han var nu en og
tredive år, havde både embede og bo alt til en mage, bare ikke tid til bryllup!
Dog spillede gudinden ham her et puds,
idet han forelskede sig i landinspektø
rens datter, med hvem han i 1794 ind
gik ægteskab, forpagtede en del af jor
den til Christiansminde og selv lod op
føre den hovedbygning, som står den dag
i dag.
Det, som de fremskridtsvenlige bøn
der havde drømt om, blev nu virkelig
hed. Men for mange føltes landsbyens
delvise opløsning som „verdens under
gang“. Og sært forpjusket, mishandlet tog
den raserede by sig ud efter gårdenes ud
flytning. Al hygge og harmoni var blæst
væk. Noget uforklarligt lå over de til
oversblevne gårde; man savnede naboer
ne! De stakler lå nu derude på det gam
le overdrev i ensomhed, kulde og blæst,
let et bytte for stimænd og nattens onde
spøgelser! Det gamle sammenhold var
dog ikke væk. Alle hjalp til med ud
flytningen. Regeringen lod udvise tøm
mer i skovene til såvel bindingsværk som
vidjer til vægvender, d. v. s. fletværk mellem stolper og bjælker, så leret kun
ne klines på til vægge. Det var navnlig
pigers og karles arbejde. Klask! sagde
det, og pigen fik et vådt svup i ansig-

tet, men sørgede for under latter og spas
at karlen fik et endnu større. Ved efter
følgende klinegilde tog man revanche for
det sure slid.
Ole Rasmussen kendte navnene på
udflyttergårdene: Tvisten, Himmelhøj,
Tårebæk - ak, hvad gemmer der sig bag
det sidste navn? Men Ole Willumsens
gård fik selvfølgelig navnet Friheds-Prøve!
Faye har med fryd fulgt alt dette for
jættende og følt en salig glæde ved at se
værket krones i en sådan grad, at han ved
sin forflyttelse fra øen kan udbryde:
„Jeg havde den glæde at se forarmede
bønder hæve sig til velstand, moradser
omskabte til blomstrende enge og nøgne
overdrev til frugtbart agerland, at se flere
hundrede bygninger rejse sig på åbne mar
ker og at vandre i skyggen af skove, som
jeg selv havde ladet plante“.
Men i desto stærkere tempo hans ger
ning lykkedes, måtte tiden for hans af
gang nærme sig. Det er menneskets op
gave at overflødiggøre sig selv, give tøm
men til andre og resignere. Men hvad så?
Det har vistnok været en offentlig
hemmelighed, at Faye, nu kammerråd
Faye, skulle være amtsforvalter i Nykø
bing, når gamle, svage amtsforvalter Ma
thias Thestrup „faldt fra“. Imidlertid gik
dennes mangeårige medarbejder på amts
kontoret, Frants Ramus, hen og forlo
vede sig med en fornem dame, Margrethe
Hincheldey, en søsterdatter til selveste
fru Tersling, nu fru Colbjørnsen.
Den gode Ramus havde også sine ahner og forbindelser i orden. Hans far var
provst Ramus i Stokkemarke, farfaderen
biskop Ramus i Odense, og unge Ramus
var Fayes gode ungdomsven, men savne-

Kirsten Tersling på Vennersiund, hos hvem
Faye var hovmester i de unge år.
Maleri på Falsters Minder.

de bare - en embedseksamen! Det ser ud
til, at svigermor som en betingelse for sit
samtykke til de unges ægteskab har kræ
vet vished for, at Frants „kom i embede“.
Her var gode råd så vist kærkomne. Ende
lig overlod familien denne penible sag i
onkel Edwards - alias konferensråd Colbjørnsens - hænder.
Faye skriver herom: „Meget smertede
det denne brave, men tillige stolte mand
at nedlade sig til at bede mig om at til
sidesætte mine billige forhåbninger for
hans ønsker“. Ordskiftet mellem dem
faldt sådan - Colbjørnsen:
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„Når gamle Thestrup ville søge sin af
sked, og Faye ville renoncere på sine for
håbninger om amtsforvalterembedet, er
der udsigt til, at Ramus kan blive ansat
i Thestrups sted“.
Faye: „Det er anden gang, jeg er så
uheldig at komme i kollision med Deres
Højvelbårenheds venner; men disse ven
ner er også mine venner. Det gå mig selv
i fremtiden som Gud vil; jeg skal ikke
stå de unges lykke i vejen - men hvad
med mig og min fremtid?“
„Ih“, svarede han i en munter tone,
„De kan jo få, hvad De vil“.
Kort tid derefter blev Faye tilbudt em
bedet som amtsforvalter i Frederiksborg
amt, men afslog. Lønnen var kummerlig,
og det kære Christiansminde bandt. Først
i 1805 brød han op herfra, udnævnt til
amtmand over Thisted amt. Men tungt
har det været at tage afsked. Her lå
manddommens succesrige gerning; ikke
København, men Falster var blevet hans
livs rigeste år. Hvor ofte havde han måt
tet sidde oppe til langt ud på natten, be
gravet i regnskaber og vanskelige akt
stykker? Da skriver han: „Ikke desto min
dre modtog jeg dog stundom i aftentimer
ne et flygtigt besøg af de kære muser“.
Her fra Christiansminde skrev han det
tragiske drama: „Clementine af Porcella“,
„Generindring af det nordiske Belvedere“
og flere digte, beregnet for lejlighed og
til venner i hans nye omgangskreds. Han
siger selv, at hans hjem var blevet et
samlingssted for Falsters bedste familier.
Men hvem var disse? Næppe de gamle
fine fra ungdomsdagene som hovmester
på Vennerslund. Desværre har han ikke
selv skrevet noget herom. Ad omveje må
56

vi prøve på at finde frem til dem. I
„Dansk præste- og sognehistorie“ (Loll.Falster Stift) vedr. Nørre Vedby sogn
ser vi, at det var ved hjælp af G. Faye,
at gamle pastor Blicher i Gunslev fik sin
unge slægtning St. St. Blicher ansat som
huslærer hos hof- og statsretsprokurator
Holger Foss på Holgershåb, som den gang
var anneks-præstegård, indtil den i 1790
solgtes til prof. H. C. Glahn. Vi får et
indblik i selskabslivet på Holgershåb og
ser, at her samledes den tids oplysningsmænd, næsten alle præster, alle ivrige
for de store landboreformer. Det ligger
da nær at slutte sig til selskabslivet hos
Faye på Christiansminde. Årene omkring
århundredskiftet var endnu opgangstider;
krigen i Europa til trods - eller rettere
netop derfor -! Faye siger selv, at han i
disse år blev en velhavende mand. Hans
egentlige løn har vel næppe kunnet gøre
ham velhavende, men dels havde han selv
det meste af jorden under Christiansmin
de i forpagtning, og dels har de mange
bierhverv og gøremål, der gerne tillægges
en så redelig og dygtig mand som Faye,
vel givet nogle sportler.
I marts 1792 døde gamle generalmajor
von Classen. Underligt om ikke den kon
gelige forvalter på Westensborg skulle
have kendt ham! Men vi har intet vid
nesbyrd herom. Selv om Classen måske
havde sind og sans for landboreformer
- og netop oprettede „Næsgård Ager
brugsskole“, er det ikke sikkert, han har
passet ind i Fayes omgangskreds. Man
forestiller sig en selskabsaften på Chri
stiansminde. Her kommer statsretsproku
ratoren fra Holgershåb, pastor Blicher fra
Gunslev med sine tre døtre, „Falsters

Gården W estensborg, hvor Faye var kongelig
forvalter.

kønneste piger“, gamle mag. Biering fra
Horbelev, H. C. Glahn fra Riserup og
mon ikke? den unge Otto Grundtvig fra
Torkildstrup; måske Foss’ har haft deres
ganske unge huslærer for sønnen Laurits,
cand, theol. Sten Stensen Blicher, med.
Måske Otto Grundtvig har haft sin sære,
klodsede og buldrende lillebror Nicolaj
Frederik med? I så fald har digtningens
muse fra Elysium smilet huldsaligt uden
at turde røbe fremtiden for Faye og Fre
derik! Værten har her som ligemand med
såvel theologen som retskyndige været i
sit es. Men alle har været forbundne i
ønsket om medgang for alle landborefor
mer her på Falster. Måske har forstander

for den af Gassen oprettede agerbrugs
skole på Næs, Olufsen - ham med „Guld
dåsen“ - været der? Det er i denne kreds
og til denne kreds, at Faye skriver sine
digte. De blev ikke udgivet, før Faye i
1822 sad som amtmand i Thisted. Men
hør en enkelt strofe fra hine digte; sidste
vers fra „Forglemmelsens kilde“, skrevet
på Christiansminde i 1802:
»Her skal jeg, lig et barn i sorgløs dans,
henvandre smilende mod blide fremtidsdage
og pryde mig med håbets rosenkrans
og ile frem og aldrig se tilbage
og lykkelig som jordens første par
kun føle, hvad jeg er, og glemme,
hvad jeg var«.
☆ ☆ ☆
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Christian Ditlev Reventiow, der fik Faye til at
søge stillingen som kongelig forvalter.
Maleri af C. A. Jensen 1823.

Faye var digter. Af natur og af nemme.
Et menneske har fået to liv at skøtte om,
nære, pleje og give udviklingsmulighe 
der, krop og sjæl. Er livets hverdagstrummerum ved at kvæle åndens liv, er
det dette livs opgave at stampe imod, få
lukket en luge op ud til uendeligheden, få
bevaret „den oceaniske følelse“. Kræf
terne hertil henter nogle fra musikken,
andre fra anden kunstart, især digtningen
og det religiøse liv. Vi har set, hvordan
Faye plejede omgang med digtningens
muse som selvstændig udøvende kunst
ner, der først fik luft under vingerne her
på Falster. Herom skriver han:
„Det tredie decenium i mit liv var ikke
lykkeligt. Vel kan man ikke nægte, at et
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passende mål af modgang skærper ind
bildningskraften, forædler hjertet og ud
vikler følelser i denne digtekunstens guld
alder, men det mål, der blev mig tildelt,
var alt for rummeligt; det nedtrykkede
min sjæl for dybt; og når jeg en gang
imellem greb den forstemte harpe, så lød
den i dybe elegiske toner------- jeg har
derfor i en senere alder tilintetgjort disse
klagesange.
Med det fjerde decenium i mit liv ind
trådte en lykkeligere periode. Jeg blev
ansat i et embede, som fordrede kraft i
en uafbrudt virksomhed. — For at skaffe
mig duelighed, arbejdede jeg utrætteligt,
og det blev mig vigtigt at omveksle den
bløde digtertone med forretningsman
dens kolde og knudrede sprog. Nu flyg
tede de fornærmede muser. I ti år så jeg
dem ikke mere, men efter den tid vendte
de stundom tilbage. De mødte mig på
mine ensomme vandringer i Christiansmindes smilende marker, eller under
skyggen af de yndige lunde, jeg selv hav
de plantet. Her rakte de mig den bortslængte harpe, og jeg befandt mig da
ganske tilbage i min ungdoms sværmen
de alder“.
Faye har altså i livets hårde skole måt
tet gøre vold på sin digtersjæl. Sligt kan
hævne sig. Drømmen om en tabt digter
krans red ham som en - omend mild mare resten af hans liv. Noget var brudt
i ham. Men han svælgede ikke selv senti
mentalt og klynkende heri. Noget kan
tyde på, at han - lig Hostrup - har ment,
at „gik der vel en digter tabt, et menne
ske blev bevaret“. Som senere Carl Ploug
blev hans kald at „skære hakkelse i døg
nets rejsestald“------

I* <

Den gamle Falstergaard fra Nr. Ørslev pa
Frilandsmuseet i Maribo.

Det var i 1805, han rejste til Thisted.
Og her oplever han som snart gammel
amtmand, at flere af hans Chrstiansmindedigte i afskrift vender tilbage til ham.
Og hvor var de dog mishandlede mange
af dem! Da er det, han besluttede sig til
at lade sine værker trykke i årene 182223 - fire dele under titlen „Amtmand og
ridder Gerhardt Fayes littéraire arbejder“.
I fortalen til dette værk fortæller han,
at det langt fra er af forfængelighed, han
nu udgiver sine digte, som kun må be
tragtes som en tabt blomst af den urte
kost, som bl. a. blev knyttet i Norske
Selskab og senere forøget med ting fra

Falster. Mange har han tilintetgjort eller
ødslet væk; fra falstertiden over halvde
len, siger han, og fortsætter så:
„Mine digte vandrede i afskrifter om
fra by til by og erholdt derved en ganske
ny skikkelse. Næppe kendte jeg disse vanslægtede børn, når de efter flere års fra
værelse, lemlæstede og bestukne med
fremmede klude, vendte tilbage til det
faderlige hus. Men det, som især smerte
de mig, var, at jeg i flere håndskrevne
samlinger fandt de elendigste produkter
skrevne på min regning. Nej, sagde jeg.
Jeg vil ikke bære fremmede synder! Har
jeg end ikke gjort mit digternavn udøde59

Nykøbing slot. Kobberstik i Den danske Vi
truvius 1746. Slottet blev nedbrudt, og kron
godset solgt.

ligt, så vil jeg dog ikke anses siettere end
jeg er.------Hensat blandt denne tids digterarbej
der vil bogen erholde nogen mærkværdig
hed, tjene som et lidet bidrag til digter
kunstens historie og fremskridt i vort
fædrene land.------- De ældre vil måske
modtage den som en bortrejst og længe
savnet ven. De yngre vil betragte den med
nysgerrighed, og derefter lade den som en
fredelig genganger fra oldtiden vandre i
fred“.
Blandt Fayes værker findes et stort,
ret vidtløftigt arbejde: Panurgia, som
nærmest er en filosofisk, poetisk myte.
Men ingen af forfatterens større værker
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„slog an“ i tiden. Han blev den glemte
digter, men - i hvert fald for digtenes
vedkommende - med urette. Han blev en
af de første ægte naturelskere og natur
iagttagere i nordisk litteratur, men forhol
dene førte med sig, at han måtte leve næ
sten hele sit liv langt uden for den store
digterskare, der med romantikken erobre
de den ganske hovedstad.
☆ ☆ ☆
Mens den gode Ramus kunne nyde
hvedebrødsdagene med sin Margrethe
Helene Hincheldey og tage amtsforvalter
embedet i besiddelse, måtte familien Faye
forberede sig til afskeden med det kære
Christiansminde. Et par dage før afrej-

Næsgaard Agerbrugsskole - Det Classenske
Agerdyrknings Institut - et stik af Lange
i 1804, hvor Faye var på Falster.

sen kom en af Fayes tidligere skrivere,
nu i en ynkværdig forfatning, og bankede
på herskabets dør. Hans historie var den
evig gentagne: Den fortabte søn. Fayes
nænnede ikke at lade fyren skøtte sig selv
og tog ham med til Thisted.
Da færgen gled ud fra Gåbense, måtte
amtmandens øje søge hin lille skov, hvor
han på en mærkelig måde for fjorten år
siden havde følt glæde og taknemmelig
hed mod „det blide Forsyn'4. En bøn
var i rigeste mål gået i opfyldelse. I en
sigende gestus strakte han armene mod
land og udbrød:
„Farvel, I ædle mennesker! Farvel du
blide, skovbekransede ø. På dig henbragte

jeg mit livs lykkeligste dage44.
Mon ikke Ramus har fulgt vennen til
Gåbense? og demies familie, hustru og
fire-fem børn. En orm har muligvis gna
vet lidt helt inde ved samvittighedens
rødder. Var vennens offer alligevel ikke
så stort, at man ikke burde have taget
imod det?
Ramus måtte give sin taknemmelighed
et synligt udtryk og lod kort tid efter
sætte en ret stor mindesten for Faye og
deres venskab.
Stenen står i Gåbense skov nu gemt
mellem tæt buskads og næsten umulig
uden stedkendt fører at finde. Der står
indhugget:
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„Amtmanden over Thisted amt i Jyl
land, Gerhardt Faye, hvis kloge og rede
lige bestyrelse af de kongelige godser på
Falster lagde grunden til disses velstand
og floer, hvis ædle hjerte og retskafne
vandel tilvandt ham alles kærlighed og
højagtelse, sattes her på hans yndlings
sted, hvilket han selv skabte, dette vel
fortjente minde af hans skønsomme ven
F. Ramus“. Falsters Landboforening og Hist. Sam
fund burde tage initiativ til, at mindet om
Faye ikke glemmes; lad stenen atter blive
rejst, så den ses.
Inde i Rentekammeret lå i sirligt ord
nede papirer og med Fayes underskrift
nøjagtige opgørelser over fjorten års rede
lige tjeneste. - Fayes egne ord:
„Resultatet af fjorten års administration
blev, at Hans Majestæt, efter afdrag af
købesummerne og alle administrations
omkostningerne, havde, efter de på ejen
dommen af mig ansatte lempelige taxationer, en reel fordel af omtrent seks tdr.
guld“.
Overgangen fra Falster til Thisted må
nærmest have været chokerende. Den nye
amtmand måtte gå meget betydelig ned i
indtægter. Selv siger han, at han nu måtte
prøve den store fattigdom. Ikke sært, at
han længtes tilbage. Da så Ramus døde
allerede 1808, søgte amtmanden Faye det
embede, der altid havde tiltrukket ham. „Men“, skriver han, „da Hans Majestæt
ikke fandt det passende (at jeg ofrede min
amtmandsværdighed) blev der allernådigst
tillagt min gage 500 rdl. årlig“.
Amtmand Fayes historie skal ikke be
skrives her, hvor fortjenstfuld den end
blev i en tid, hvor næsten alle mistede alt
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på grund af krig og bestandig inflation.
Men vi genkender vor dytige ven, når han
i erindringen om de første år i Thisted
skriver:
„Det blev højst vanskeligt for en ufor
muende amtmand at vedligeholde sin
embedsmyndighed, og der hørte kraft til
at kæmpe mod de lidenskaber, som tids
omstændighederne udviklede. I bestandig
kamp mod den tids embedsmænd for at
undertrykke de herskende snyderier, og
imod bønderne, som jeg måtte påbyde at
anlægge nye veje — var jeg nødsaget til
i de første år at gøre mig almindelig for
hadt. Forfølgelse og had er som oftest
den karakterfaste embedsmands løn, og
den var også min. Men denne sørgelige
tid er forbi. Lad mig ikke tale om, hvad
jeg har måttet lide“.
Ak - Falster - ak Christiansminde!
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En livsførelse
Af Anders Peder Nielsen

I årbogen 1971 bragtes Anders Peder Niel
sens skildring af hans barndomshjem i Ve
stenskov. Her kommer en skildring af hans
ungdomsår, som blev tilbragt dels på Lol
land og dels på Falster. Anders Peder Niel
sen var i 47 år tilknyttet Københavns Mæl
keforsyning, og i de fleste år som forval
ter. Han døde i december 1968 i en alder
af næsten 93 år og efterlod sine erindrin
ger »En livsførelse«, hvorfra de to afsnit i
årbøgerne er taget.

Jeg kom ud af skolen i efteråret 1889
og kom straks derefter i tjeneste på en
lille gård i Rårup tæt ved mit hjem. Min
husbond og madmoder var unge folk,
som dengang havde to-tre småbørn de fik efterhånden 12 eller 13 - og der
var af tjenestefolk kun mig og så en
ganske ung pige. Manden - Frederik
Johansen hed han - var en rank, stærk
og spændstig skikkelse, noget robust og
brutal, havde som ganske ung været nog
le år i Amerika, og han forlangte me
get af andre, som han forlangte meget
af sig selv. Det harmonerede jo ikke så
godt med, at jeg på det tidspunkt af mit
liv vel var nogenlunde velvoksen i høj
den, men meget spinkel og havde ikke
ret mange kræfter. Man kunne jo nok
derfor synes, at der kunne være fundet
en lidt lettere beskæftigelse til mig, end

landarbejdet dengang var, men det blev
der aldrig tænkt på eller talt om, det
var en selvfølge, at jeg ligesom mine
brødre skulle ud og „tjene bønder“, som
det kaldtes, så snart vi var færdig med
skolen. Far udtrykte sine planer med os
i følgende ord: „Jeg har søgt at opdrage
jer således, at I kan være ude blandt
mennesker (ude mellem folk, som han
sagde), og kan I så ellers i livet komme
til at tjene jert brød lidt lettere, end jeg
har tjent mit, så skulle det glæde mig“.
Vi kom jo da også alle tre efterhån
den i stillinger, hvor der ikke fordredes
så megen muskelkraft og så hårdt et le
gemligt slid, som det han havde måttet
præstere, men de første år måtte vi alt
så tage hårdt fat ved landarbejdet, og
det var mange gange drøjt nok for mig,
der på grund af mine spinkle lemmer og
små kræfter ikke var i stand til fuldt ud
at honorere de fordringer, som i almin
delighed stilledes. Jeg sled mig dog igen
nem så godt, jeg kunne, og skønt min
husbond tit var utilfreds med mig af de
nævnte grunde, så har der måske væ
ret andet ved mig, han syntes om, thi
han beholdt mig da så længe, jeg selv
ønskede at blive hos ham, og det blev
i tæt ved tre år til 1. novbr. 1892. Ar
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bejdstiden på landet var jo den gang be
tydelig længere, end den er nu, om som
meren fra 4,30 morgen til 8 à 8,30 af
ten med en lille times middagshvil, om
vinteren fra ca. 5,30 til 6 à 6,30 uden
middagshvil, og så skulle jeg endda efter
fyraften flytte kreaturerne i marken om
sommeren og fodre dem i stalden om
vinteren. Om søndagen var der altid uaf
brudt arbejde med et eller andet til
kl. 12, og siden om eftermiddagen skul
le kreaturerne passes, så der var ikke
megen frihed. Jeg måtte aldrig forlade
gården et øjeblik uden at spørge om til
ladelse, og den kunne højst opnås et par
timer en enkelt aften om ugen og et lige
så kort tidsrum hver anden eller tredje
søndag, og turen gik da altid til mit hjem,
jeg kom faktisk ingen andre steder, jo, til fugleskydning i Nakskov Lystskov
og en gang årligt til Langø. En gang
årligt, straks efter at der var indhøstet,
havde tjenestefolk den gang fri en hel
søgnedag, som kaldtes „nøddag“. Mon
det var meningen, at vi så skulle til skovs
og plukke nødder? Det var i hvert fald
dejligt at have fri og være en hel dag i
sit hjem.
De rum, som tjenestefolk den gang
havde at opholde sig i og sove i, var alt
andet end tiltalende. Så godt som alle
steder var disse „karlekamre“ beliggen
de i stalden, mange steder kun med et
lille staldvindue og lergulv samt en træ
kasse med muggen halm og elendige
sengeklæder til at sove i, og fugtighed
trængte ind fra stalden, så vandet ofte
dryppede ned fra loftet, også i sengen,
som altså derved blev endnu mere uhyg
gelig og sundhedsfarlig at sove i. Jeg
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havde da i mit kammer her hos Fr. Jo
hansen bræddegulv, som imidlertid var
sort og halvråddent af fugtighed, og et
rigtigt enkeltrammet vindue var der og
så, men ellers drivende vådt over det
hele om vinteren, da det var beliggende
som de fleste andre i stalden. Hvor der
var flere tjenestefolk, sov man altid to
i en seng, det slap jeg jo for, da jeg
var alene, undtagen om høsten, så hav
de vi hvert år en ældre, fordrukken sme
desvend til hjælp, og ham måtte jeg dele
seng og værelse med, hvilket ikke var
behageligt, da han næsten stadig stank
af spiritus og regelmæssigt en gang om
ugen var stærkt beruset, ligesom han og
så besad et stort forråd af sjofle histo
rier og talemåder, som jeg jo var nød
saget til at høre på.
Efter omtrent tre års forløb fratrådte
jeg altså denne plads og flyttede til en
gård af lignende størrelse (ca. 30 tdr.
land) på Langø - en af de øer, som ved
inddæmning var blevet landfast med det
øvrige Vestlolland, men som alligevel
lå meget afsides helt ude på den vest
ligste pynt af Lolland på sydsiden af
Nakskov fjord og omgivet af vand på
tre sider, skilt fra de nærmestliggende
landsbyer ved de store, øde inddæmme
de arealer, der henlå næsten som hede
strækninger, dog uden lyng.
Her på Langø var syv gårde, fem små
af lignende størrelse som den, jeg tjen
te på, og to større med op mod 100
tdr. land samt ca. 20-25 huse, hvis be
boere alle uden undtagelse drev fiskeri.
Nu er der bygget en del flere fisker
huse, og for mange år siden blev der
bygget en god fiskerihavn, og der an-

Maglebrænde, hvor Anders Peder Nielsen var
mejerielev.

vendes dér som andre steder store mo
tordrevne både eller kuttere til fiskeriet,
men dengang var der kun en anlægs
bro, som bestod af en række store sten
lagt ved siden af hinanden et stykke ud
i vandet og med nogle nedrammede pæle
til at binde fartøjerne ved, og ind til
broen kunne der kun sejles eller stages
med nogle meget små, næsten fladbun
dede både, mens de egentlige fiskerbåde
lå fortøjede ved pæle lidt længere ude.
De fleste både var små og åbne, der
var kun en 5 à 6 større dæksbåde, der
alene benyttedes et par måneder om ef
teråret i sildefiskertiden, den øvrige tid
af året var de trukket på land.

Den familie, jeg kom til at tjene hos
her, kendte vi en del til, før jeg kom
der, da de havde været vore naboer i
Vestenskov, hvor de ejede et af de små
boelsteder på 12 tdr. land, og vi kom
ikke så lidt sammen med dem; konen
Grethe var min „gudmoder“, og man
den Hans Hvid altså min gudfar. Han
var, så vidt jeg husker ham, en meget
rar mand med et stille og mildt væsen,
men ikke stærk af helbred eller kræf
ter, lille og noget rundrygget, men me
get flittig og drev sin ejendom i Vesten
skov mønsterværdigt, ligesom han havde
nedrevet de gamle bygninger og opført
det hele af nyt på et bedre beliggende
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sted på lodden tæt ved landevejen. Det
var i det hele en dejlig lille ejendom,
og da han trods de store forbedringer
sad godt i det økonomisk, skyldte ikke
noget videre i ejendommen, vakte det
stor forbavselse hos naboer og venner,
da han solgte den og købte den anden
ude på Langø, hvor hverken jord eller
bygninger var af den kvalitet som det,
han kom fra, og hvor han straks kom
i en betydelig gæld og ikke avlede ret
meget mere på de 30 tdr. land, end han
havde avlet på de 12 i Vestenskov. Hvis
han havde beholdt den samme arbejds
evne som tidligere, havde han vel nok
fået også denne ejendom sat bedre i sy
stem, men få år efter flytningen fik han
tuberkulose og døde ikke meget over
50 år gammel. Han efterlod sig enke og
to børn, en søn på samme alder som
jeg og en datter nogle få år ældre, som
altså kom til at sidde i temmelig trange
kår, og da sønnen kun var ca. 12 år gi.
ved faderens død, måtte enken jo i en
del år holde en avlskarl til at forestå
gårdens drift.
Det var omkring ved mit og Hans Jør
gens syvende år, at de flyttede til Langø,
og i de mellemliggende 10 år, indtil jeg
kom derud i tjeneste, havde jeg som re
gel besøgt dem en gang hver sommer,
først sammen med mine forældre og si
den, da jeg blev større, nogle gange ale
ne. Der var vel, antager jeg, en 11 à 12
kilometer derud til, men den vej trave
de jeg gerne, thi disse besøg stod for
mig som noget meget festligt, jeg syn
tes, der var så dejligt derude ved van
det, hvor jeg kunne se skibene sejle og
iagttage hele det for mig uvante liv i det
66

lille fiskerleje, og jeg kom også ud at
sejle med en eller anden fisker; de hav
de ikke selv båd.
Jeg fik så også, mens jeg var hjemme
før min konfirmation, lov til at blive
derude fra den ene dag til den anden,
som regel fra lørdag eftermiddag til søn
dag aften, eller også, hvis det var i sko
leferien, hele to-tre dage i rad, så dis
se Langøbesøg hører til min barndoms
skønneste minder. Jeg var derfor meget
glad for at komme i tjeneste derude, og
jeg tilbragte to gode år dér.
Selv om der også skulle arbejdes hårdt,
var forholdene helt anderledes end dér,
hvor jeg kom fra. Der var skole på „øen“,
men ingen kirke. Den lå langt oppe i
landet i Kappel by. Præsten her holdt
nogle få gange om vinteren bibeltime
i skolen. Senere blev der bygget et ka
pel. Den lille befolkning på denne af
sides liggende plet var næsten som en
stor familie. Der var et slags familiært
forhold mellem alle: fiskere og landbru
gere, husbonder og tjenestefolk, unge og
gamle, alle levede de et jævnt og mun
tert og naturligt virksomt liv, ofte under
trange og små kår, men altid med godt
humør og et lyst syn på livet.
Det gik dér som på andre afsides lig
gende egne, at gammel sæd og skik hol
der sig længere dér end andre steder.
Det var således almindeligt her, at de
unge samledes på „gaden“ om sommer
aftenen - huse og gårde lå tæt ved si
den af hinanden langs vejen, så der var
virkelig en gade - til leg og fornøjeligt
samvær, som dog aldrig var støjende el
ler stimuleredes ved spiritusnydelse eller
lign., ligesom de ældre samledes i klyn-

Kirken i Maglebrænde, hvor den unge
mejerielev kom.

ger til stilfærdig samtale, og der var
blandt disse adskillige stoute fiskere,
som godt kunne have stået model for
Krøyer og Anker. Imellem jul og nytår
holdtes der „juleleg“ i en af gårdene, en
slags sammenskudsgilde for yngre og lidt
ældre, billigt og fornøjeligt, og Faste
lavnsmandag var der fastelavnsridning en gammel skik, som ellers var afskaf
fet overalt på Vestlolland - med på
følgende bal, der som regel trak ud
til højt op på dagen den næste dag.
Vi red så i flok og følge, iklædt alle
slags fantastiske dragter, på pyntede he
ste rundt på alle gårdene og blev hvert
sted trakteret med punch, æbleskiver,

smørrebrød, snaps, kaffe og kager. Der
red en „konge“ i spidsen, hvis komman
do vi ubetinget skulle lyde, derefter fulg
te 3-4 spillemænd på vogn eller slæde,
som blæste lystigt i deres instrumenter,
så hele rytterskaren, og til sidst kom
en nar, som på hele turen i gårde, vi
gæstede, og huse, vi kom forbi, skul
le finde på alskens spilopper og dukke
op på de mest utrolige steder. Jeg hu
sker således, at han et sted, vi var inde,
ubemærket havde fjernet en høne fra en
suppegryde i køkkenet, som det efter
vor afgang var ganske umuligt at finde.
Først da tjenestepigen om aftenen skul
le i seng, fandt hun hønen under sin
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dyne. Men han kunne også komme galt
af sted. Således ville han et sted forsøge
at spille „konge“ og svang sig, mens
denne gjorde sig til gode med de rare
sager, der blev budt, i sadlen på hans
hest, men det resulterede i, at både hest
og nar et øjeblik efter trillede rundt på
gårdspladsen, dog uden at tage nogen
skade - han var nemlig fisker, den sam
me nar, og styre en båd i en mørk og
stormfuld nat, det kunne han, men sty
re en hest i en islagt gård, det slap han
dårligt fra.
Det var en hyggelig gammel 4-længet
sammenbygget gård, jeg tjente i, og den
var omgivet af mægtige høje gamle pile
træer, hvori stormen ved efterår og vinter
kunne bruse med tordenrøst, men lunt
var der inden for de fire længer, hvorfra
der kun gennem to porte - en til vejen
og en til marken - var adgang til omver
denen. 1 portene fandtes en lille dør, som
fodgængere kunne benytte. Der var et
rart og hyggeligt karlekammer, beliggen
de ikke i stalden, men i selve stuelængen
og med indgang fra det ene portrum, et
rigtigt menneske vindue, der vendte ud
imod stranden, og hvorfra der var udsigt
ud over hele bådpladsen og videre ud
gennem fjordmundingen over Langelandsbæltet, hvor man så Langelands skove og
bakker i det fjerne.
På vandet kom vi ikke meget, da vi
ikke selv havde båd, men nogle gange
var jeg dog sejlende med en fisker ind til
Nakskov, og jeg var en gang med et både
lag - 3 mand - ude at fiske sild en efter
årsnat. Det foregik et godt stykke til søs
i det sydlige Langelandsbælt, og der be
nyttedes hertil ret store både med dæk, et
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lastrum i midten, et materiale- og styre
rum agter og en lille kahyt forude, hvori
fandtes et par køjer, bord, bænk og en
meget lille kogekakkelovn, hvorpå der
kunne koges kaffe. Man sejlede ud ved
4-tiden om eftermiddagen og ankom til
fiskepladsen kort før mørkets frembrud,
så man lige kunne nå at få garnene sat
ud, før det blev mørkt. Disse flød i van
det i en lang række med en bøje på den
ene ende og den anden fastgjort til båden,
så blev sejlene taget ind og de fornødne
lanterner tændt, de to mand gik til køjs,
mens den tredje holdt vagt, og så drev
man rundt i 5-6 timer, indtil vagtmanden
et stykke efter midnat purrede de andre
ud, og man begyndte at hale garnene ind,
hvad der var et hårdt job selv for 3 mands
forenede kræfter. Dette tog vel et par ti
mer, og så blev der sat sejl, og turen gik
hjemad med fangsten - mens én styrede,
pillede de andre silden af garnene - eller
i de fleste tilfælde ind til Nakskov for at
få den solgt i løbet af formiddagen, så
hjem og få lidt mad og højst et par timers
søvn og så af sted igen - det var et par
strenge måneder for fiskerne, men gav jo
også efter den tids forhold god fortjene
ste. I løbet af de to år, jeg var på Langø,
vågnede der en stærk længsel i mig efter
at komme ud og se lidt mere af Danmarks
land, end jeg hidtil havde set - dertil bi
drog måske, at jeg daglig så skibe sejle
ind og ud ad fjorden, deriblandt mange
stolte sejlskibe, og hver dag kom den lille
damper, som gik mellem Nakskov og
Langeland. Når jeg det sidste års tid var
kommet til Nakskov - hvilket kun skete
2-3 gange om året - gik jeg til banegården

Arbejdet pä et mejeri i gamle dage.

for at se, om det ikke var ved den tid,
der skulle køre et tog, og hvis dette var
tilfældet, så stod jeg og så på togets af
gang og ønskede, at jeg kunne rejse med
ud i den vide verden. Jeg havde, indtil
jeg var over 18 år gammel, kun kørt med
toget en eneste gang, da jeg var 8-9 år,
fra Nakskov til Søllested og retur. Nu var
min rejselyst stor, og tiden var da også
nær, da mit ønske skulle blive opfyldt.
Min ældste broder, som den gang var be
styrer på Skørringegårds herregårdsmeje
ri på Nordfalster, havde lovet mig, at hvis
han fik en bestyrerplads på et andels
mejeri, hvilket var hans ønskers mål, så
skulle jeg komme til ham og få lært meje

rivæsenet, og så kom da en tidlig forårs
dag i 1894, da jeg gik i marken og arbej
dede med reparation af et stykke hegn,
postmanden med et brev til mig, og da
jeg åbnede det, indeholdt det den glæde
lige nyhed, at bror Hans nu var antaget
som bestyrer af Maglebrænde andels
mejeri ved Stubbekøbing fra 1. maj, og
han tilbød mig plads som mejerielev hos
sig fra 1. november samme år, idet han jo
meget rigtigt mente, det var bedst, jeg
ventede med at komme, til han havde væ
ret der et halvt års tid og var kommet rig
tig ind i forholdene. Jeg fik hurtigt skrevet
til ham igen og sagde tak for tilbudet, og
den følgende søndag bad jeg om at få fri
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og vandrede til mit hjem, hvor de jo også
havde erfaret den glædelige nyhed; og da
blev der, som Skjoldborg skrev, sunget
glade sange bag hyld og piles gem i det
lille gamle hus, om end uden rim og toner.
Hans og hans dygtige første hustru in
viterede mig siden hen i sommeren til at
komme over og besøge dem, og jeg fik
med stor velvillighed fra min principalindes side fri i to dage fra lørdag aften
til tirsdag morgen i juli måned, og jeg gik
så hjem om lørdag aften, sov der om nat
ten, gik søndag morgen til Nakskov og
rejste med toget til Nr. Alslev, hvorfra
jeg så kørte med den gamle hestetrukne dagvogn til Stubbekøbing. Dengang
kendte man intet til biler, og der var for
bindelse mellem Nr. Alslev og Stubbe
købing to gange daglig i hver retning, den
ene gang kørte postvognen, den anden
gang en privat såkaldt dagvogn.
Denne rejse var for mig et eventyr; den
foregik i strålende sommervejr, og jeg sad
i den store, lukkede vogn og frydede mig
over den smukke udsigt, navnlig da vi
kom så langt frem, så jeg kunne se ud
over vandet til Bogø og Sjællandskysten.
I løbet af de snart halvhundrede år, som
er gået siden da, har jeg jo befaret dette
vejstykke adskillige gange, men stadig
finder jeg det lige smukt og glæder mig
til hver gang, jeg skal se det smukke
landskab. Jeg gik så fra Stubbekøbing til
Maglebrænde, og dér viste det sig, at
Hans var kørende til Stubbekøbing for at
hente bror Niels og fætter Villiam, der
kom fra København med damperen fra
Masnedsund på feriebesøg, vi havde blot
ikke truffet hinanden i Stubbekøbing. Vi
havde det så fornøjeligt sammen, og man
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dag formiddag så jeg jo mejeriet i gang
og kunne danne mig et skøn over mit
fremtidige arbejde. Mandag eftermiddag
rejste jeg så tilbage, sov i mit hjem om
natten og gik tidlig tirsdag morgen vi
dere til Langø.
Det var altså første gang, jeg så det
skønne Nordfalster med Stubbekøbing og
Bogø, den egn, som jeg skulle få en livs
lang tilknytning til, og i hvis jord han nu
hviler, min kære afdøde bror, som først
drog mig dertil, og som selv med få års
afbrydelse havde sit hjem og sit virke på
denne egn i tæt ved halvtredsindstyve år,
og hvorfra min hustru og jeg fik en god
datter, som er os en kilde til daglig glæde
på vore gamle dage.
- Det vakte en vis interesse, da det
efterhånden blev bekendt på Langø, at
jeg skulle rejse til Falster for at lære
mejeriarbejdet, og skønt min madmoder
og hendes søn, som nu havde overtaget
ledelsen af arbejdet på gården, nok ville
beholdt mig og bød mig en ret god løn
for at blive, så afslog jeg naturligvis til
budet og glædede mig til at begynde på
min nye virksomhed. Den 1. november
sagde jeg så farvel til Langø, og efter et
par dages besøg i mit hjem rejste jeg til
Eskildstrup station, hvor bror Hans af
hentede mig med Rasmus Davidsens kø
retøj, en begivenhed, som vi begge min
dedes og talte om nu sidste sommer,
umiddelbart før jeg for sidste gang sagde
farvel til ham.
Det var altså en af de første dage i
november 1894, at jeg begyndte på den
virksomhed, i tilknytning til hvilken jeg
resten af mit liv skulle tjene mit brød.
Jeg blev straks særdeles glad ved det

Diligencen mellem Nysted og Nykøbing
passerede Toreby.

raske livlige mejeriarbejde og følte mig
i høj grad tiltalt af det jævne fortrolige
forhold, som herskede mellem bestyrer
parret og deres medhjælpere, et forhold,
som i den tid, jeg arbejdede ude på land
mejerierne og da vist også de fleste ste
der endnu, var almindeligt. Man sagde
allesammen „du“ til hinanden fra den
første dag, man kom på et mejeri, man
spiste sammen og var næsten som hø
rende til én familie. Dette undlod selv
følgelig ikke, at der kunne opstå kon
troverser, og de fleste steder holdt be

styreren og eventuelt også hans hustru
passende nødvendig „mandstugt“ over de
unge medhjælpere af begge køn - dette
var også tilfældet på Maglebrænde me
jeri - bror Hans var som regel venlig
og elskværdig, men var der noget, der
ikke gik efter hans hoved, så kunne han
hurtigt ryge i flint, så det føg slemt med
gnister omkring ham, men det trak hur
tigt over, og så var han den samme igen.
Tante Emma var myndig og selvbevidst
af væsen, som de fleste dygtige og ener
giske mennesker er; hun havde før sit
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giftermål i en årrække været mejerske
på og leder af forskellige herregårds
mejerier - alle store gårde havde den
gang deres eget mejeri - og de gamle,
rettere forhenværende - de behøvede jo
ikke at være gamle af år - herregårds
mejersker fik i reglen skyld for at være
temmelig „skrappe“. I den tale, præsten i
Ålestrup i Jylland, hvor hun døde i 1911,
holdt ved hendes båre, fremhævede han
hendes faste, energiske hånd, og at hun
forlangte meget af andre, som hun selv
forlangte meget af sig selv - det var og
så en meget træffende karakteristik. Men
hun mente os det godt, og når vi blot
gjorde vor pligt og passede, hvad vi
skulle, punktligt og omhyggeligt, så var
hun også mild og venlig imod os. Jeg
er hende megen tak skyldig, fordi hun i
al den tid, jeg var der, og det første hal
ve år efter, at jeg var rejst derfra, va
skede mit tøj og holdt det i stand, lige
som hun også på andre områder gerne
ville gøre det så godt for mig som mu
ligt.
Jeg måtte naturligvis tage min tørn og
udføre alt arbejde, som kunne tilkom
me mig som elev, thi jeg var jo kom
met der for at lære, og jeg nød til dag
lig ingen forrettigheder frem for de an
dre medhjælpere - hvilket jeg da abso
lut heller ikke ønskede - men jeg fik
alligevel ved mange lejligheder en min
delse om, at jeg „hørte til familien“ i
snævrere forstand end andre. Hvis vi
var ude sammen til en eller anden lille
fornøjelse eller adspredelse eller f. eks.
til mejeriudstilling i Nykøbing, til et fo
redrag el. lign., hvor der var entré at
betale, så lød der altid et lille diskret:
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„Der er betalt for dig“, og både min
bror og svigerinde ville i det hele taget
gerne, at mit ophold hos dem skulle bli
ve udviklende for mig, ikke alene rent
fagligt, men også menneskeligt og kul
turelt. Jeg blev på deres initiativ straks
indmeldt i den aftenskole, som byens to
lærere holdt for den opvoksende ung
dom. Det var nærmest andenlæreren Olsen - der underviste i aftenskolen i
dansk, regning og skrivning, kun få gan
ge havde vi førstelæreren - Hansen, sene
re navneforandring til Skotte - han kom
med sin violin, og så blev der sunget.

Lærer Olsen blev vistnok forflyttet, da
jeg havde været der et årstid, thi jeg
mindes, at vi den sidste vinter, jeg var
der, gik i aftenskole hos en anden ung
lærer, hvis navn jeg ikke husker, men
jeg husker ham som en fin nobel meget
tiltalende personlighed. Han havde i en
del år været huslærer hos greven på
Tranekær på Langeland - et af de stør
ste grevskaber i landet - og han havde
rejst en del i udlandet med sit herskab
og fortalte undertiden lidt om sine rejser,
men han troede dog, der var skønnest
i Danmark - han sagde en gang, at no
get så smukt som Møens Klint havde
han aldrig set. Den sidste aften, før af
tenskolen sluttede, havde han arrange
ret en lille festlighed for os og holdt
da en smuk lille tale over et af Grundt
vigs „bevingede ord“: „Er lyset for de
lærde blot?“ - Ja, dengang kendte jeg
jo såre lidt til Grundtvig - vidste ikke
stort andet om ham, end at han havde
skrevet nogle smukke fædrelandssange og
salmer.

Toreby, hvor Anders Peder Nielsen arbejdede
på mejeriet, havde også en brugsforening.

De politiske bølger gik højt der på eg
nen, mens jeg var i Maglebrænde. Stubbekøbingkredsen havde i mange år væ
ret repræsenteret af en moderat venstre
mand, N. I. Larsen - han var, så vidt
jeg véd, direktør i Østifternes Brandfor
sikring i København - men der var en
kraftig radikal opposition, hvori „Stub
bekøbing Avis“ med sin sprudlende, vel
talende og slagfærdige redaktør - Slengerik - førte an. Slengerik overtog siden
et radikalt venstreblad på Fyn - det var
„Middelfart Venstreblad“ - han blev fol
ketingsmand og statsrevisor og var i man
ge år en mægtig agitatorisk kraft inden
for det radikale venstre. Der blev op
stillet en radikal kandidat i Stubbekøbingkredsen, en gårdejer Jens Stub fra

Nr. Alslev, jeg hørte ham engang tale
ved et vælgermøde i Maglebrænde. Han
var lidt sky og ikke særlig veltalende,
og der blev fortalt mange anekdoter om,
hvordan han øvede sig i at holde politi
ske taler, når han gik og pløjede hjem
me på sin mark. Men hvad han ikke
kunne få sagt, det kunne Slengerik, og
det lykkedes da også at få ham valgt,
efter at han var dumpet et par gange,
men han var vist ikke folketingsmand
mere end et par valgperioder, så fik
den radikale kulturminister Kejser-Nielsen kredsen.
Slengerik var tillige ikke så lidt af en
skuespiller, han kom meget ud at læse
op og virkede som instruktør ved dilet
tantforestillinger, således også i Magle-
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brænde, hvor der den sidste vinter, jeg
var der, opførtes „Fastelavnsgildet“ af
Erik Bøgh sammen med en lille spøg,
som hed: „Den lille datter“. Og i disse
to stykker medvirkede både tante Em
ma og en mejerist, som hed Thomsen.
Det var en livlig tid, da vi jo havde for
samlingshuset, hvor det foregik, lige ved
siden af mejeriet.

Her i vor nærmeste nabo, „forsam
lingshuset“, tilbragte vi mange timer bå
de fornøjelige, alvorlige og berigende, og
det var her, jeg blev klar over, at der
kunne hentes åndelige værdier også uden
for kirken, og at præsterne ikke var de
eneste, der havde evner og ret til at tale
til mennesker om det, der lå uden for
og over det daglige arbejde.
Der var allerede dengang dannet en
foredragsforening i sognet, som lod af
holde foredrag eller oplæsning i reglen en
gang hver måned i vintertiden foruden et
sommermøde i Stangerup skov og en eller
to selskabelige sammenkomster i forsam
lingshuset om vinteren. Her mødte jeg
først højskolens mænd, som jeg tidligere
aldrig havde set eller hørt nogen af eller
kendte noget til. Jeg mindes at have hørt
højskoleforstander Alfred Poulsen, Rys
linge - han var ledsaget af sin frue, der
var 25 år ældre end han, han havde væ
ret studiekammerat sammen med hendes
søn. Hun var en statelig hvidhåret dame,
som man jo nærmest skulle tro var hans
mor, hvad hun jo da også godt kunne
være for alderens skyld. Han var også
selv en statelig og myndig mand. Efter
sin første hustrus død giftede han sig igen
højt oppe i årene med en kvinde, som
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var lige så meget yngre end han, som den
første havde været ældre.
Endvidere hørte jeg Niels Kierkegaard,
Kjøng, en lærer Laursen fra Nr. Ørslev
højskole - han kom senere til Ollerup,
naturligvis længe før Niels Bukhs tid og en lærer Albrektsen fra Hjørlunde ved
Slangerup, hvor Morten Pontoppidan jo
dengang må have været forstander. Der
var også flere, men jeg husker ikke nav
nene på dem.
Den før omtalte unge lærer, som vi gik
i aftenskole hos, læste „Genboerne“, en
anden læste „Feriegæsterne“, også af Ho
strup. En nordmand talte om Norge og
viste lysbilleder deroppe fra, det har væ
ret første gang, jeg så lysbilleder. Og
her i Maglebrænde F. hørte jeg for første
gang en grammofon, som en hjemvendt
amerikaner rejste rundt med. Den var
ikke som de nuværende med plader, men
med valser, og det var mest små mor
somme historier og talestykker, den gen
gav; det var også meget utydeligt, det, vi
fik at høre gennem tragten, men bagefter
kunne vi for en femogtyveøre ekstra pr.
hoved få et høreapparat stukket i ørerne
og kunne så høre en fem-seks personer
ad gangen, og det var mere tydeligt.
Af de højskolemænd, jeg hørte dér, var
Niels Kierkegaard ubetinget den, der
gjorde størst indtryk, ikke alene på mig,
men, tror jeg, på samtlige tilhørere. Han
var der to gange i den tid, jeg var i Mag
lebrænde, og begge gange holdt han et
alvorligt og stærkt gribende foredrag,
samt øvede der ud over en ikke ubetyde
lig indflydelse på egnen gennem det lille
blad, som han udgav - „For Hjemmet og
Ungdommen“, og som han på sine fore-

Fugleskydningsfesten i Nakskov,
som Anders Peder Nielsen oplevede den.

dragsrejser fik tegnet en del abonnenter
på. Vi begyndte også at holde det på
mejeriet, mens jeg var der, og de fortsat
te dermed i flere år, ligesom min bror
også i årenes løb købte en del af de små
skrifter, som Niels Kierkegaard skrev og
spredte ud over landet. - Da jeg en 24-25
år senere lagde mærke til, at i en lille
annonce, som „Det fri Kirkesamfund“ af
og til havde i de københavnske blade om
sine gudstjenester, var navnet Uffe Birke
dal forsvundet og Th. Kierkegaard kom
met i stedet, tænkte jeg straks: „Mon det
skulle være Niels Kierkegaards søn? I så

fald må det være en god mand, hvis han
slægter sin far på “. Begge dele viste sig
at være tilfældet. Den sommer, jeg var i Maglebrænde,
kom min mor derover for at besøge sine
drenge. Det var den første jernbanetur,
hun var ude på, og da var hun altså 59
år. Siden, på sine gamle dage, kom hun
jo til at rejse meget omkring, dels til sine
sønner og dels på besøg hos venner og
bekendte. Havde hun henlevet de første
60 år af sit liv under stilfærdige forhold
og næppe været uden for de fire-fem
sogne, der udgør det sydlige Vestlolland
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samt Nakskov by, så kom hun de sidste
20 år til at føre en ret afvekslende tilvæ
relse og levede mange af disse år i Kø
benhavn, idet fars død også i denne hen
seende satte et skel i hendes liv. - Denne
sommer - 1895 - var jeg første gang på
Bogø.
Det var på grundlovsdagen, min bror
og svigerinde havde besluttet, at vi skulle
tage en tur til Vordingborg til en grund
lovsfest i skoven derovre, og vi skulle sej
le med dampskibet „Stubbekøbing“, som
gik lysttur derover om eftermiddage.
Hans havde lejet et køretøj, som vi kørte
til Stubbekøbing med, men da vi havde
fået det installeret i hotellets gård og
stald og kom til havnen, var damperen så
tæt pakket, så kaptajnen - gamle Olsen ikke turde tage flere om bord, men kaste
de los og sejlede, skønt der stod mange
på kajen og ville have været med. Vi blev
jo lidt lange i ansigterne og drøftede si
tuationen frem og tilbage, hvad vi nu
skulle gøre, da vi var kommet ud, og re
sultatet blev, at der blev dannet et lille
selskab, og vi lejede en robåd, som vi
roede til Bogø med, da det var stille og
strålende sommervejr. Jeg har dog ikke
fra dette besøg nogen særlig erindring
om, hvordan der så ud på øen, jeg husker
kun, at vi var ude i skoven, hvor der var
stor fest med musik og dans, og så særlig
den dejlige hjemtur om aftenen over det
spejlblanke vand i den skønne sommer
aften. - I det hele havde vi den sommer
mange smukke og fornøjelige udflugter
til skovene omkring på Nordfalster, til
anlægget ved Stubbekøbing, til Pomle
Nakke, Virket sø og flere andre steder,
dels pr. vogn, dels til fods og dels på
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cykle, som jeg jo fik lært at køre på, da
bror Hans havde købt sig en ny, fin
cykle med luftringe, og den kørte jeg me
get på; når han ikke selv skulle bruge
den, var den jo til min disposition, så tit
jeg lystede. Om vinteren var vi nogle få
gange til en eller anden lille „Kommers“
i Stubbekøbing, og bl. a. så jeg her første
gang rigtige skuespillere i et omrejsende
selskab, der opførte „Genboerne“ i tea
tersalen på - var det hotellet eller „Niel
sens Minde“? - Vi besøgte mange meje
rier der på egnen og et par gange mejeri
udstilling i Nykøbing, så jeg må sige, at
de halvandet år, jeg var i Maglebrænde,
var en både fornøjelig, lærerig og udvik
lende tid for mig, og jeg skylder bror
Hans og tante Emma megen tak, fordi de
tog sig af mig og hjalp til med at åbne
dørene for mig ind til et skønnere og ri
gere liv, end jeg hidtil havde levet. De
ville gerne, at jeg skulle „blive til noget“,
både menneskeligt og fagligt, og at resul
tatet kun blev kummerligt, var ikke deres
skyld, men må skyldes mine stærkt be
grænsede evner og energi, og navnlig min
manglende evne til at gøre mig gældende
iblandt mennesker, som altid har bevir
ket, at jeg har haft en slags mindreværds
kompleks og på bunden en følelse af, at
jeg burde have gjort bedre fyldest på den
plads, jeg fik tildelt her i livet. - Af hen
syn til min videre uddannelse ved mejeri
faget blev min bror og jeg, da jeg havde
begyndt på det andet år i Maglebrænde,
enige om, at det ville være gavnligt for
mig at komme på nogle flere mejerier for
at se og lære, hvordan man der tog fat
på arbejdet og opgaverne, og Hans skaf
fede mig da en plads på Toreby andels-

Den gamle damper »Mjølner«, som sejlede
mellem Nakskov og Langeland.

mejeri på Østlolland. Det var et temme
lig stort mejeri, som ligger vel ca. 5 kilo
meter fra Nykøbing på Lollandssiden lige
ved landevejen fra Nykøbing til Nysted,
og d. 1. april 1896 forlod jeg Maglebrænde og overtog pladsen i Toreby, idet jeg
fik fri et par dage før tiden og benyttede
disse til at aflægge mine forældre et be
søg, og det blev sidste gang, jeg besøgte
mit gamle hjem i Vestenskov, som far
allerede dengang havde solgt, og han
havde så købt den anden lille ejendom i

Søllested - det hed Troelsby, hvor huset
lå - som jeg var med ham henne at se,
idet vi samtidig var hos godsforvalteren
på Søllestedgård og fik papirerne skrevet,
da denne, der var jurist, fungerede som
en slags sagfører dér på egnen, og samti
dig var vi i Søllested præstegård, hvor far
købte en ko. Mine forældres flytning fra
Vestenskov til Søllested foregik så om
kring midten af april, og ingen af deres
drenge kunne jo være dem behjælpelig
dermed, men naboer og venner i Vesten
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skov hjalp dem og navnlig Jakob Jen
sen og hans hustru Birtha var som altid
tjenstvillige og hjælpsomme, og Jakob
kørte med sine to små heste for far og
mor til deres nye bopæl, efter at andre
naboer havde besørget kørsel af møbler,
husgeråd og redskaber. Det har sikkert
været med vemodige følelser, de har sagt
farvel til det gamle hjem, hvor de var
flyttet ind som unge og havde tilbragt
35 år af deres liv med hårdt arbejde,
megen sygdom og anden besvær, men
hvor de jo dog også havde haft den
tilfredsstillelse at se deres tre drenge
vokse op til nogenlunde skikkelige og
nyttige mennesker og samfundsborgere.
Grunden til, at de solgte ejendommen,
var jo nærmest den dårlige beliggenhed
så langt fra landevejen, med den dårlige
markvej ned til huset, som besværlig
gjorde al transport og tillige gjorde ej
endommen vanskelig at sælge den dag,
da de ikke mere kunne klare sig med
den, og da de så fik et bud, som de
mente var nogenlunde antageligt, lod de
den gå.
Jeg begyndte altså på min nye plads
i Toreby, men jeg må sige, at det er det
af alle de steder, jeg har været, hvor jeg
er faldet dårligst til, og jeg var der da
heller kun i syv måneder, fra april til
november 1896. Bestyreren, Schmidt, en
sønderjyde, var et prægtigt menneske dygtig, flittig og jovial, og hans hustru
Line en ikke mindre fortræffelig kvinde,
men mejeriet var yderst besværligt at ar
bejde i. Bygningerne var vel udvortes set
anseelige og rummelige, men dårligt ind
rettede og forsynede med højst utidssva
rende og i forfiold til den store mælke
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mængde, som skulle behandles, uforsvar
lige maskiner og redskaber. Al mælken
skulle således vejes både ind og ud på
en almindelig decimalvægt med lodder,
og så skulle spandenes vægt trækkes fra
eller lægges til, mens vejningen dog el
lers almindeligt allerede dengang i hvert
fald for sødmælkens vedkommende fo
regik på en netto-bismervægt. Stærkt for
ældede centrifuger, der gik så dårligt, at
de næsten var livsfarlige at være i nær
heden af, og hvis skummeevne var så
ringe, at vi måtte køre en uforsvarlig tid
for at få mælken skummet, dårlige af
kølingsforhold, som bevirkede, at vi i
den varme sommertid måtte op hver
morgen kl. 3 for at få fløden fra den
foregående dag, som vi jo skulle have
kærnet, før mælkevognene kom, tilstræk
keligt afkølet, at ikke smørret skulle bli
ve for blødt. Vi arbejdede 12-13 timer
hver dag i mejeriet og havde så endda
et par timers arbejde med regnskabet,
hvilket sidste også foregik under yderst
primitive forhold, idet der kun var én
stue til ophold, spisestue og regnskabs
stue, og der var seks børn, Schmidt og
hans kone samt 4-5 medhjælpere i me
jeri og husholdning, kun ét bord, der
både var spisebord, regnskabsbord og
legebord for børnene. Schmidt arbejde
de ganske vist meget af tiden flittigt med
i mejeriet, men det gjorde jo ikke for
holdene bedre for os andre, og de syv
måneder, jeg tilbragte dér, står for mig
som en eneste lang, kedsommelig ar
bejdsdag, der ikke havde andre lyspunk
ter, end når jeg en sjælden gang kunne
redde nogle få eftermiddags- og aften
timer, når vi var færdige i mejeriet, til

et besøg i Maglebrænde, hvilket foregik
på min primitive cykle med de faste
ringe, der skrumlede og stødte lidt slemt
på de daværende landeveje, og jeg til
med havde en stor pakke vasketøj på
styret, - jeg fik den sommer vasket mit
tøj på Maglebrænde mejeri - og der var
jo dog ca. 3 mil frem og 3 tilbage at
køre.
En oplevelse havde jeg dog denne
sommer: Jeg var første gang i Køben
havn! Bror Hans havde i længere tid
gået og skrantet med en temmelig slem
mavekathar, og da han ikke syntes, læ
gerne i Stubbekøbing kunne gøre noget
ved det, så besluttede han at konsulte
re en specialist i København, og da han
var temmelig sløj, ville han ikke så ger
ne rejse alene, men gerne have mig med,
da hans hustru ikke godt kunne rejse
med, fordi der skulle være en af dem
hjemme og tilse mejeriets drift. Jeg har
nu også en lumsk mistanke om, at en
medvirkende årsag var, at han gerne
ville skaffe mig en fridag og den ople
velse, som en lille Københavnsrejse var,
da han vidste, at jeg levede under lidt
triste forhold dér på Toreby mejeri. Han
betalte jo da også rejsen for mig, lige
som han udvirkede, at jeg fik en dag
fri, idet han telefonerede til min princi
pal og forelagde ham sagen, og da han
jo var Sohmidts kollega, kunne denne
ikke så godt nægte mig at få fri den
ene dag, som jo altså også blev den ene
ste fridag, jeg havde i de syv måneder.
Der var mærkeligt nok en så moder
ne indretning som en telefon på Toreby
mejeri, idet der var en slags central, som
bestyreren eller hans familie eller perso

nale skulle passe, men der var kun to
eller tre abonnenter - større gårde dér i
nærheden - andre var der jo ikke, som
havde telefon på landet i de tider - men
vi kunne jo da også benytte telefonen
på mejeriet, når der ikke var andre på
ledningen.

I Maglebrænde by var der, så vidt
jeg ved, kun én telefon, nemlig hos ur
mageren; dér gik vi altid hen, når vi
en sjælden gang ville telefonere. Først
flere år senere kom der telefon på me
jeriet. - Nå, jeg fik da altså en dag fri
midt på sommeren. Jeg cyklede til Mag
lebrænde aftenen før, vi skulle rejse, og
sov dér om natten, og vi rejste så med
damperen fra Stubbekøbing kl. 6 næste
morgen i et dejligt sommervejr, kom til
København ved 11-tiden, og, så vidt jeg
husker, var vor bror Niels, der den gang
gik som løs vikar herinde, på banegår
den og tog imod os - vi besøgte ham i
hvert fald senere på dagen i hans lille
hummer, et kvistværelse et sted i Falkonéralléen, og jeg kan også huske, at
vi fulgtes med ham inde i byen, og at
vi dér mødte Villiam, vor fætter. Hans
var da også hos lægen og blev grundigt
undersøgt, og så gik jo ellers hurtigt de
timer, da vi skulle rejse tilbage igen ved
6-tiden om aftenen og kom med dam
peren til Stubbekøbing kl. 11, hvor der
var vogn efter os, og jeg sov et par ti
mer i Maglebrænde og cyklede derpå af
sted til Toreby.

Dette mit første møde med livet på
Københavns gader udøvede naturligvis et
stærkt indtryk på mig - de høje huse,
det myldrende liv og megen færdsel og
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de store, flotte butikker, skønt det jo
var meget forskelligt fra det gadebillede,
vi under normale forhold nu kender. Bi
ler, cykler og elektriske sporvogne fand
tes jo ikke, og hvis man ville stille en
af de daværende hestetrukne sporvogne
ved siden af et af de nye moderne spor
vognstog, vi nu har, ville der være en
betydelig forskel at se i størrelse og ud
styr. Hestedrocherne - i københavner
sproget hed de den gang „Æsker“ - har
vi jo siden igen nogle gange stiftet be
kendtskab med. Jeg erindrer et par ka
rakteristiske bybilleder fra den tid på
Frederiksberg: den gamle Ladegårds-å
med sit grå, grumsede vand flød midt
i gaden, hvor nu Åboulevarden er, og
Falkonérallé var en rigtig allé med sto
re træer på begge sider og naturligvis
kun grus og sten til belægning på køre
banen, ligesom jo også den gamle lade
gård endnu eksisterede, og den gamle
hovedbanegård på den anden side af
Vesterbrogade. Ud på eftermiddagen be
gyndte det at regne, og det syntes jeg
gav det hele et gråt og trist udtryk, og
det hele virkede så fremmed på mig, at
jeg, da vi skulle rejse om aftenen, ikke
nærede noget ønske om at blive her læn
gere.
Et par færdselsbilleder fra en nu for
svunden tid havde vi på Toreby mejeri
jævnligt for øje, idet den store, gule di
ligence, som befordrede post og passa
gerer mellem Nykøbing og Nysted, dag
lig rullede forbi mejeriet. Først mange
år senere blev Stubbekøbing-NykøbingNysted-banen anlagt. Endvidere så vi af
og til greven fra Ålholm køre forbi med
kusk og tjener og fire flotte heste for
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landaueren. Dette ses vist heller ingen
steder nu.
Hen på sommeren, da det var tid at
tage bestemmelse om den ting, blev
Schmidt og jeg enige om, at jeg hellere
måtte søge mig en anden plads til 1. no
vember, da ingen af os var særlig be
gejstrede for samarbejdet, og han også
kendte en ung mejerist, der havde været
hos ham før, og som blev færdig med
sin militærtjeneste til den tid. Ham vil
le han gerne have igen. Jeg søgte da
efter en annonce i „Mælkeritidende“ en
plads på Tarup andelsmejeri pr. Årslev
st., et par mil syd for Odense, og jeg
fik den. - Da 1. november kom, sagde
jeg med lettet sind farvel til Toreby og
cyklede om eftermiddagen til Nykøbing,
hvor jeg traf bror Hans og tante Emma,
som var kommet der til byen i anledning
af, at der den aften på et af hotellerne
ved en lille festlighed skulle indvies en
fane for Maribo Amts Mejeristforening
- en underafdeling af Dansk Mejerist
forening, hvori samtlige landets mejeri
bestyrere dengang stod og fremdeles
står. Jeg fik lige tid til at overvære lidt
af festen, hvor jeg jo ellers ikke havde
noget at gøre, da det kun var for forenin
gens medlemmer, men på grund af mit
nære slægtskab med en af disse fik jeg
lov til at komme med ind i salen og over
være højtideligheden med faneindvielsen.
Bagefter skulle der jo være selskabeligt
samvær, men det var jeg ikke med til.
Jeg sagde farvel til de kære to, som nu
i de sidste to år især, men iøvrigt også
tidligere, havde taget sig så venligt af
mig og søgt at lede mine fjed i den rig
tige retning fremad på livets vej. Jeg

Øen Barnholm i Nakskov fjord, som den unge
mejerist sejlede forbi, da han forlod
Lolland-Falster,

ville jo nu i fremtiden komme til mere
at stå på egne ben og ikke være så me
get direkte under deres påvirkning som
hidtil. - Jeg rejste så med sidste tog fra
Nykøbing til Søllested, hvor mine gam
le forældre jo altså nu boede. Det var
en meget mørk aften, og de var begge
ved toget og tog imod mig med en lyg
te, og jeg var hos dem hele den følgen
de dag og næste nat med og rejste så
ved middagstid med toget til Nakskov
og videre med damperen til Langeland,
over Svendborg til min nye plads på
Fyn. Mine forældre fulgte mig til Nak

skov og ned til damperen, og det bille
de af far, stående på kajen med sit blot
tede grå hoved og vinkende farvel med
sin hat, da skibet gled ud af havnen,
har fæstnet sig uudsletteligt i min erin
dring. Det blev sidste gang, jeg så ham
i stand til at bevæge sig frit omkring;
to måneder senere så jeg ham på døds
lejet. - Nu er jeg selv gammel og grå,
om fire år lige så gammel, som han var
den gang, og hvor langt der endnu er
tilbage, véd vi ikke, vi véd kun, at „Nu
ganger livsdagen snart på held, og hå
ret gråner, mens kraften svinder“. Men
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en glæde og lykke for os gamle er det
at se slægten fortsat i vore kære børn
og børnebørn, og så må vi bøje os for
livets lov, at „slægt skal følge slægters
gang“, og jeg glæder mig til, når livs
gangen er sluttet, at finde fred og hvile.
Så sejlede jeg da ud gennem Nakskov
fjord ombord på den lille damper Mjøl
ner, som jeg i de to år, jeg var på Langø,
daglig havde set runde Søndernæs-sydspidsen af øen Enehøje lige over for
Langø - og sætte kursen ud i bæltet
mod Langelands kyster, og jeg havde
tit ønsket, at jeg var med der. Nu var
jeg der altså og var naturligvis stærkt
optaget af, hvad jeg nu skulle se og op
leve på min rejse og i den nye plads.
Først gik turen altså forbi og mellem
alle de små øer, som ligger i række i
fjorden. Lige uden for havnen lå Træl
holm, en lille ubeboet knold, og tæt der
ved Barnholm, lidt større og med et en
ligt hus og ved sommertid nogle græs
sende får og et par køer. Så kom lidt
længere ude Slotø, der var så stor, så
der lå en almindelig bondegård på den
og tillige et par stumper ruin af den borg,
som efter traditionen Kong Hans havde
anlagt dér for at værne Nakskov mod
lybækkerne. Derefter kom Vejlø, hvor
der også lå en enlig gård, og tæt derved
Romerholm, der også var lille og ube
boet og hørte under Vejlø, og tilsidst
kom den største af dem alle, Enehøje,
hvor der også kun lå en gård, men med
et jordtilliggende på tæt ved 200 tdr.
land. Denne sidste er jo blevet godt
kendt, fordi den i en årrække har væ
ret i Peter Freuchens eje og tjent ham
til bolig i de korte perioder, hvor han
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ikke har været på rejse. Inde i en lille
bugt af fjorden lå endnu to små ubebo
ede øer, Smedeholm og Kåreholm, hvor
af den førstnævnte var fredet som yng
leplads for søfugle, og den var derfor
i foråret i rugetiden helt hvid af de sto
re masser måger og terner, som holdt
til dér, og hvis skrigen kunne høres vi
den om. Når hertil kommer alle de øer,
jeg tidligere har omtalt, der lå inde på
lavt vand og ved inddæmning var gjort
landfaste med hinanden og med det øv
rige Lolland, så vil det ses, at Nakskov
fjord har været meget rig på øer. Helt
ude i fjordmundingen passerer vi spid
sen af „Albuen“, en lang, smal land
tange, som fra den sydvestlige del af
Lolland strækker sig vel en 4-5 km ud
i vandet i en krum linie mod nordvest
og helt ude på spidsen har et lille knæk,
der nok kan minde om albuen på en
bøjet arm. Denne landtange var i min
barndom fuldstændig øde og tjente kun
til græsning for nogle ungkreaturer, som
omegnens landmænd lejede i græsning
dér, men det var kun sparsomt med
græsset, og i tørre somre gik de stakkels
dyr derude og sultede, så de var magre
og forkomne, når de om efteråret blev
hentet hjem. Helt ude på spidsen lå tre
små lave forblæste huse uden spor af
plantning eller læ for vinden, og disse beboedes af fisker- og lodsfamilier, et helt
dynasti af lodser: gamle Gunnersen, hans
søn, unge Gunnersen og hans svigersøn
Krøjer, alle tre var de lodser og skulle
være til tjeneste med at lodse skibene
ind gennem fjorden, som med det snæv
re og krogede sejlløb, der dengang fand
tes, var meget vanskeligt at passere for

skibe, hvis førere ikke var godt kendt.
Uden for „Albuen“ strakte der sig nogle
sandrevler omtrent som ved den jyske
vestkyst, de kaldtes Albu-4riller og var
ret farlige for sejladsen, så det ikke
sjældent hændte, at et skib løb på grund
dér. Nu er der for længst bygget et fyr
ude på spidsen og vist også flere huse,
men et øde og ensomt sted må det da
være endnu, skønt der nu er daglig for
bindelse med Nakskov pr. motorbåd. Da

ØK. lagde sit store skibsværft i Nak
skov, blev sejlløbet rettet ud og uddy
bet, så det nu går i lige linie og kan be
fares af de største skibe, som findes her
i landet. En gang endnu ville jeg gerne
sejle ind eller ud gennem denne fjord,
min barndoms og ungdoms fjord, nikke
til de kendte steder, se de forandringer,
der er sket, som viser tidens og udvik
lingens gang - og høre de suk, de min
dernes kluk....

En Klosterbog fra Nysted
Ved Rudolph Bertouch

På Lolland-Falster har vi haft adskil
lige klostre, før end de med Reforma
tionen sattes ud af funktion, således i
Nakskov, Halsted, Maribo, Nykøbing og
Nysted. Oplysningerne om disse klostre
er dog af ret forskelligt omfang og fær
rest om det ældste - franciskanerklost
ret i Nysted. Vort kendskab til klost
rene i Danmark er samlet i en række
værker (jfr. litteraturlisten sidst i denne
artikel), hvortil bibliotekar, Dr. phil. Tue
Gad for nogen tid siden i „Fund og
Forskning“ har føjet et nyt kapitel, der
vedrører Nysted kloster.
Men lad os nu først høre lidt om de
sparsomme oplysninger om selve klost
ret. Erik Pontoppidan skriver i Danske
Atlas 1767, at „endskønt navnet fører
nyhed med sig, ligesom alle steder en
gang har været nye, så er dog byen nu
at regne blandt de gamle, efterdi det
fordum der værende Gråbrødrekloster,
hvoraf klostermarken endnu kaldes, alle
rede anno 1275 er stiftet“. Såvidt Pon
toppidan.
Billeder af klostret, der blev nedre
vet kort efter dets rømning i 1538, fin
des ikke, men på J. Haas’ stik fra slut
ningen af 1700-årene (efter Reesens At
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las 100 år tidligere) ses en kirkelignen
de bygning (tæt ved en mølle) gengivet
i nogen afstand på et højdedrag øst for
byen. Dette kan meget vel være en sig
natur for klostret, skønt dette som nævnt
allerede da for længst var forsvundet.
Dette kloster, der var Gråbrødrenes
sidste opholdssted her i landet, blev ef
ter rømningen i tidens løb nedrevet.
Endnu 1577 var bygningen dog delvis
i behold, men omkring 1800 ryddedes
de sidste synlige rester. En mængde teglog kampesten fjernedes, de første til an
vendelse i andet byggeri, de sidste til
brug som markskel bl. a. i „Spurvevæn
get“, som stedet nu kaldtes. Af form
sten i tegl fra klostret findes enkelte prø
ver, bl. a. i Lolland-Falsters Stiftsmu
seum. Gang på gang har man dog sta
dig i jorden fundet materiale fra klo
sterbygningen. I 1891 opførtes Nysted
Højskole på klostrets plads; i 1902 fik
bygningen anden anvendelse og navne
forandring til „Klostergården“. Også by
ens „Klosterstræde“ har tilknytning til
tomten.
I 1926-27 fik Nationalmuseet lejlighed
til at foretage en mindre udgravning på
stedet, der gav Hugo Matthiessen mu-

Stik af Jonas Haas fra 1700-årenes slutning
udført efter Reesens 100 år ældre Atlas. Det
viser Nysted by. I baggrunden ses en kirke
lignende signatur, der uden tvivl angiver klost
rets beliggenhed på bakken øst for byen i
nærheden af den nuværende kirkegård.

lighed for at få bekræftet den anførte
beliggenhed, altså på skråningen op mod
stedet, hvor nu kirkegården ligger, det
vil sige „Spurvevænget“. Som det frem
går af Hugo Matthiessens beretning i
Lolland-Falsters historiske Samfunds år
bog 1929, lykkedes det nogenlunde at
rekonstruere klostrets grundplan - et ik
ke uanseeligt kompleks. Han har iøvrigt
1268 som året for klostrets opførelse.
Så lidt, der altså er levnet af oplys
ninger om Nysted-klostrets historie, er
det særlig glædeligt, at Dr. Tue Gad har

fremlagt en spændende beretning om tid
ligere forskeres og hans egen søgen ef
ter en dette kloster tilhørende bog, et
såkaldt martyrologie (på latin: martyrologium), til hvis eksistens man længe
havde haft kendskab. Denne søgen har
sluttelig ført til fundet af bogen i et
hollandsk statsmuseum. Beretningen føl
ges op med en redegørelse for indhol
det af bogen. Hertil skal vi straks kom
me tilbage.
I Middelalderens klostre sad flittige
munke og afskrev skønne, ofte illustre85

rede religiøse og videnskabelige hånd
skrifter - før bogtrykkunstens opfindel
se den eneste form for mangfoldiggø
relse. Betydelige værker med bud fra
Oldtid og Middelalder er på denne må
de blevet overleveret til vor tid og har
kastet lys over fortidens historie. Vor
viden om selve klostrenes tilblivelse og
deres beboeres levned hidrører dog især
fra de såkaldte klosterkrøniker. De tid
ligste krøniker, vi kender, kan dateres
helt tilbage til 1100-årene fra cistercienserklostret i Vitskøl (stiftet 1158), der
var blevet befolket af munke fra Värn
hem i Västergötland, og fra Esrum i
Nordsjælland; men Vitskøls store gave
bog er desværre gået tabt. Derimod er
der fra datterklostret i Øm (1160) bl. a.
bevaret en klosterkrønike. Denne, der er
bredt anlagt, er skrevet af skiftende mun
ke i årene 1307-67 og fortæller om klost
rets grundlæggelse, flytninger og andre
vigtige hændelser. Lad os her også næv
ne klosterbogen fra Ryd i Sønderjylland.
Her skal imidlertid en anden slags
klosterbøger omtales - de førnævnte martyrologier og da særligt martyrologiet
fra Nysted. Og hvad er så et martyrologie? Det er en helgenfortegnelse, der
nævner både martyrer og andre helge
ner, ikke alfabetisk eller kronologisk,
men ordnet efter årets 365 dage, så at
man hver dag får nævnt de helgener,
der skal mindes på denne dag.
De første kristne menigheder i Old
tiden skrev fortegnelser over deres mar
tyrer for at kunne mindes dem på deres
årsdag.
Eksempelvis nævnes for den 10. juli
syv brødre, der blev henrettet i Rom un
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der kristenforfølgelserne. Desuden nogle
martyrer fra Armenien og Nordafrika og
en abbedisse, Set. Amelberga, der leve
de i Belgien i 600-årene samt Knud den
Hellige, der blev dræbt i Odense 1086.
Munkene læste så hver morgen det lil
le stykke i martyrologiet, der angik da
gens helgener - det var som regel mel
lem 4 og 10 helgener hver dag - og
teksten rummede tit foruden navnene et
par ord om deres liv og død. De enkelte
klostre kunne i nogen grad ændre tek
sterne, udskyde visse helgener og ind
føje andre. Også afdøde munke eller
velgørere kunne indflettes i martyrologi
et, og da fremtræder dette tillige som en
„dødebog“.
Det Kgl. Bibliotek besidder flere så
danne martyrologier. Det ældste er fra
domkirken i Apt i Sydfrankrig og stam
mer fra 900-årene, men er videreført op
til 11-1200-årene. Et andet hidrører fra
Benediktinerklostret Serrateix i Spanien
fra 1000-årene og omfatter omkr. 700
år; det er noget udførligere og indehol
der bl. a. også en dødebog og Benedik
tinerordenens klosterregler. Fra Liège ha
ves et martyrologie med dødebog fra 121500-årene, og fra Cismar i Holsten to
eksemplarer, det ene fra 1200-årene,
men det andet fra 1457 er en delvis af
skrift med tilføjelser fra 14- og 1500-årene. Disse to martyrologier kom med klo
sterbiblioteket til Gottorp slot og derfra
som krigsbytte til København under den
Store Nordiske Krig (sluttet 1721).
De foromtalte martyrologier er alle
prentet på pergament. Senere blev lig
nende skrevet på papir, og efter bog
trykkunstens opfindelse fremkom og-

Side af Nysted martyrologiet. Foroven ses slutningen af teksten for 10. juli
med omtale af Knud den Hellige i Odense. Derefter 11. juli med gyldental
og helgener, sidst Set. Kjeld i Viborg.
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så trykte eksemplarer. Kun ét af Det
Kgl. Biblioteks martyrologier stammer
fra Danmark; det er fra Ribe domkirke
og har været benyttet både som gave
bog og dødebog, et smukt latinsk hånd
skrift med farvelagte ornamenteringer
fra 1200-årene. I Ribe martyrfortegnel
se findes også nordiske helgener anført,
således Knud den Hellige, Knud La
vard, abbed Vilhelm fra Æbelholt, Set.
Thøger af Vestervig og Set. Kjeld af
Viborg, den norske Set. Olav og ende
lig Ansgar; senere er flere indføjet bl. a.
den hellige Birgitta. Ribe håndskriftet
blev købt af det kgl. Bibliotek på auk
tionen 1784 efter biskob Harboe, der
var en stor bogsamler.
Ældre og mere betydningsfuld som hi
storisk kilde end de foregående kloster
bøger fra dansk område er dog Lund
domkirkes gavebog, som er påbegyndt
omkr. 1145 (nu i Universitetsbiblioteket
i Lund). Den indeholder foruden hel
genfortegnelser talrige navne på verds
lige og gejstlige gavestiftere med angi
velse af, hvad de har skænket af gods
eller penge, og giver dermed interessan
te oplysninger om mennesker og ejen
domme i Middelalderens Danmark. Op
tegnelserne strækker sig over tidsrummet
ca. 1200-1410. Også dette værk har hen
visninger til flere af de samme nordiske
helgener som Ribebogen, og er ligeledes
smukt illumineret. Denne gavebog må
dog ikke forveksles med Dalby-bogen fra
1050-1100, der er en evangeliebog (i Det
kgl. Bibliotek i København).
Som allerede nævnt har man imidler
tid længe vidst, at der eksisterede endnu
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et dansk martyrologie, nemlig et fra
Nysted. Man var bekendt med, at det i
1584 var købt i Lybæk af en ridder Henricus med tilnavnet Ranzou - altså den
danske statholder i Holsten, Henrik Rant
zau til Breitenburg, der var en stor bog
samler - og at bogen i 1600-årene be
fandt sig i den belgiske jesuit Jean Bol
lands samlinger under navn af „Liber
conventus Nistadensis provinciæ Daniæ“.
Man vidste også, at bogen i 1688 var
blevet skænket til to bollandister, Baert
og Janninck, og det omtales endvidere
af Bollands efterfølger Sollier omkr. 171517; men her tabte sporet sig. Det nylige
fund af bogen er derfor en spændende
historie, som Tue Gad redegør nærmere
for i det følgende.
Afdøde bibliotekar Ellen Jørgensen
efterspurgte forgæves dette martyrologie
i Prag omkr. 1908, men blev så i 1913 op
mærksom på en notits om et brudstykke
fra Nysted i Haag. Det var imidlertid
ikke martyrologiet, men et par blade af
en kalender (herom nærmere s. 91). I
1933 fremsatte dr. Alfred Otto den for
modning, at martyrologiet måske skulle
søges i Bruxelles, men heller ikke her
havde man held. Først i 1959 tilsmilede
lykken Tue Gad, der fandt værket omtalt
i en registrant i det statsejede museum
Meermanno-Westreenianum i Haag. Det
viste sig at være den rigtige bog svarende
til Sollier’s beskrivelse - forsynet med
Rantzaus navn og med angivelse af at
være købt i Lybæk 1584.
Går man ud fra, at martyrologiet endnu
ved nedlæggelsen af Nysted kloster 1538
befandt sig i dette, kan man rekonstruere
bogens vandring fra dette tidspunkt på

Side af Nysted kalendariet. Udfor 19. marts (XIlll kl. aprilis) er festen for
Set. Joseph indføjet og derefter 5 linier om den fremmede Michael fra Lier,
der døde 1483 og blev begravet i Nysted.
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følgende måde. I 1537 kom den betyde
lige Flensborg-munk Lytke Naamensen
til Nysted fra Ribe. Ved Nysted kloste
rets ophævelse forvistes han af riget og
tog ophold i Schwerin, hvor han i 1539
bemyndiges til at tage landflygtige danske
franciskanere til skrifte og tage de af dem
medbragte sager i forvaring - Nystedbogen har han muligvis selv medført. Man
håbede åbenbart på bedre tider, men da
de udeblev, kom franciskanerne i penge
nød, og Naamensen vides i hvert fald at
have været i Lybæk i 1542 for at søge at
skaffe penge. Dette peger hen til Rantzaus
erhvervelse af bogen i 1584, der som
nævnt tydeligt er anført på bogens første
blad. Fra ham er bogen da med 13 andre
håndskrifter erhvervet som krigsbytte af
Wallenstein efter stormen på Breitenburg
i 1627 under Trediveårskrigen og formo
dentlig bragt til hans slot i Bøhmen. Vi
hører igen om bogen i 1688, da jesuiterne
i Prag ejede den, men skænkede den til
deres belgiske kolleger „Bollandisterne“,
som førte den med til Antwerpen for at
bruge den ved deres forskning i helge
nernes historie. I Antwerpen har Sollier,
som ovenfor nævnt, benyttet bogen som
kilde i 1715. Jesuiterbiblioteket kom
imidlertid ud for vanskeligheder - 1778—
80 flyttedes det til Bruxelles og siden til
den lille by Tongerloo, hvorfra det måtte
evakueres for franskmændene i 1792. Til
slut stilledes biblioteket til salg; 1827 gik
trykkene til Det Kgl. Bibliotek i Haag og
håndskrifterne til Det Kgl. Bibliotek i
Bruxelles. En mindre del var dog alle
rede solgt 1825, og det synes at være ved
denne lejlighed, at Nysted-bogen blev er
hvervet af Westreenen.
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Om håndskriftet og dets indhold kan
yderligere tilføjes følgende:
Håndskriftet måler 21,2 X 15 cm (de
her gengivne illustrationer er lidt for
mindskede); det består af 1 + 163 perga
mentblade og er som almindeligt for den
tid affattet på latin. Håndskriftet skønnes
at være udført i 1300-årene, dog at det
første og det sidste læg heri, der er skre
vet med en anden hånd end det øvrige,
antages at stamme fra 1400-årene. Det
er indbundet i 1800-årene af hof bog
binder W. Carbentus i Haag og har ryg
titlen: Martyrologium/MS/MCCLXIII. På
blad 1 står „Liber conventus Nistadensis provincie Danie“ og på næste blad
læses „Hic liber Hinrici est Equitis Cognomine Ranzow. Emptus Lubecæ Anno
Dominj 1584“ - Rantzaus sædvanlige
ejermærke. Nysted martyrologiet indehol
der ikke som visse andre bøger af tilsva
rende art notater udover selve martyr
fortegnelsen, men Tue Gad har alligevel
afvundet det en række enkeltheder til
belysning af gråbrødrene i Nysted og de
res helgendyrkelse. Det indeholder under
teksterne bogstaverne A-T og 19 „gyl
dental“, der gjorde det muligt at bestem
me enhver månedsdags plads i forhold
til påsken og kirkeåret. Endvidere findes
i marginen 7 „søndagsbogstaver“, hvor
med man for hver dag i året kunne be
stemme, hvilken ugedag det var. Og tal
lene i marginen tjente til at bringe måne
kalenderen i overensstemmelse med de
faktiske astronomiske forhold. Disse angi
velser var ret almindelige i de fleste martyrologier. Det var jo vigtigt for klostrene
at kende den nøjagtige dato af hensyn til
læsningen af dagens tekst over helgener.

Da Nysted-bogen er et franciskanermartyrologie, er franciskanske helgen
dage fremtrædende, således for Frans af
Assisi, den hellige Clara og Set. Antonius
af Padua; siden er flere tilføjet bl. a. Set.
Bonaventura. Men da Nysted-bogen til
lige er et nordisk martyrologie, er der
medtaget - dog på sidste plads i dagens
tekst - adskillige nordiske helgener. Den
vigtigste i kongeriget og i Odense stift
(hvortil Nysted hørte) er naturligvis Knud
den Hellige, men såvel Set. Knud som
alle de øvrige - Set. Kjeld, Set. Ansgar,
Olav den Hellige og Knud Lavard - får
kun en kort omtale; abbed Vilhelm i
Æbelholt er den eneste, der får en per
sonlig karakteristik som „berømmelig
ved levned og mirakler“. Af svenske
helgener er alene Set. Sigfrid tilføjet i
marginen, og Den hellige Birgitta (død
1373 og kanoniseret 1391) har kloster
bogen og dens nedennævnte tillæg ikke
kunnet nå at medtage.
En ejendommelighed ved Nysted-bogen
er dens angivelse af festgrader med hen
syn til hver enkelt helgen, dvs. om de
skal fejres mere eller mindre i dagens
gudstjeneste. Den højeste grad er festum
majus duplex (for Kristi fødsel, Maria,
Johannes Døberen, evangelisterne osv.
i alt 27 dage årligt). Derefter følger fe
stum minus duplex (for apostlene, Ma
rias forældre, ærkeenglene Michael og
Gabriel osv. i alt 42 dage), festum semiduplex (de mindre helgener, i alt 18
dage) og flere mindre festgrader. Af spe
ciel art er festum terræ (dvs. landsfest
eller landshellig), der forekommer ved
hjemlige helgener, i alt 4 gange, nemlig
for Set. Ansgar 3. februar, Set. Knud 10.

juli, Set. Kjeld 11. juli, og (tilføjet i mar
ginen) Set. Olav 29. juli. Kun en enkelt
afdød munk mindes i Nysted martyrolo
giet i et notat allerede fra 1300-årene,
frater Petrus, forstander for klosteret,
med tilnavnet Laly dvs. Lale eller Laale,
et i middelalderen dog hyppigt forekom
mende navn.
Dette er den eneste brug af håndskrif
tet som „dødebog“, men vi kender jo
yderligere to løsblade fra Nysted kloste
rets kalender med dødebogsnotat i mu
seet i Haag (jfr. ovenfor s. 88) og skre
vet med samme hånd som det dérsteds
opbevarede martyrologie, og som gan
ske sikkert har udgjort en del af sam
me håndskrift som martyrologiet. Det vil
altså sige, at Nysted-bogen oprindeligt
har bestået af både martyrologie og dø
debog på samme måde som de ovenfor
omtalte håndskrifter fra Serrateix, Liège
og Cismar. På disse to blade af dødebogen for Nysted kloster nævnes i alt 11
personer; de er indført i bogen mellem
1341-1360, bl. a. findes navnene Ahlefeldt og Bolsendal. Under pesten har den
ikke været benyttet, og kun i 1483 er der
for 19. marts indført følgende: „År 1483
døde den ærværdige fader, broder Mi
chael fra Lier, af generalkapitlet i Montluçon udnævnt til kommissær for denne
provins Dacia, udvalgt og konfirmeret
til provincialvikar, begravet i koret foran
alteret på den nordlige side, en from og
ærlig fader“. Måske betyder året 1483
et vendepunkt i klosterets historie.
Dermed forholder det sig således. Alle
rede 1467 var striden mellem observanterne, der ville genindføre de strenge
krav bl. a. om fattigdom, og konventua-

91

lerne, der holdt fast ved den mere lem
fældige praksis, begyndt indenfor den
danske franciskanerorden. I 1473 bestem
te paven, at observansen skulle indføres
i Nysted kloster, men det skete først i
1477, da observanterne sendte væbnede
folk ind i klosteret, pryglede og bortjog
munkene; men 1479 gik det dem selv på
samme måde - nu jog konventualerne
observanterne ud med våbenmagt. Det
kan se ud til, siger Tue Gad, at hver af
de to munkepartier har haft allierede
blandt de lollandske adelsslægter. På et
generalkapitel i Montluçon 1481 bad de
danske udsendinge om at få fremmede
observanter hertil for at lære munkene
de rette regler, og der kom da en lille
flok fremmede observanter under ledelse
af ovennævnte Michael af Lier; han hav
de erfaring heri, idet han tidligere havde
indført observansen i Skotland og Irland.
Ganske vist fik konventualerne paven til
samme år at udstede en bulle imod obser
vanterne, men Michael fik paven til at
tilbagekalde den og udstede en ny bulle
året efter. Michael synes således at have
haft held til at gennemføre observansen,
og man må håbe, at hans død i Nysted
1483 ikke skyldes voldsomme begiven
heder. At han har haft held til at skærpe
fattigdomskravet, derpå tyder den om
stændighed, at klosteret TI, august s. å.
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afhændede to gårde i Radsted og to i
Langet til hr. Eskil Gøye ved et skøde,
der bekræftedes i udvidet form 14. fe
bruar 1484. Hvor svært det imidlertid
var, siger Tue Gad afsluttende, at få ob
servansen respekteret, fremgår af det for
hold, at klosteret i 1511 i strid med or
densreglerne fik kongens tilladelse til at
udføre 8 okser til Kiel - det vidner ikke
om fattigdom.
Med Tue Gads beretning har vi fået en
væsentlig forøgelse af vor viden om Ny
sted kloster.

Nyere litteratur på dansk:
Tue Gad: Martyrologier i Det Kgl. Bibliotek
(Fund og Forskning 1966).
H. N. Garner: Atlas over danske klostre (1968).
Carl Adam Hansen: Nysted 1409-1900.
Ellen Jørgensen: Fremmed indflydelse under
den danske kirkes tidligere udvikling (Kgl.
Da. Vidensk. Selskab. Skrifter 1908).
Ellen Jørgensen: Et brudstykke af et Calendarium fra Nysted franciskanerkloster
(Personalhistorisk Tidsskrift 9. Rk. I, 1928
s. 213-15).
Johs. Lindbæk: De danske franciskanerklostre
(1914).
Vilh. Lorenzen: De danske klostres bygnings
historie (1912-41).
Hugo Matthiessen: Nysted Gråbrødreklosters
tomt (L. F. årb. 1929).
Erik Skov: Franciskanerklosteret i Nykøbing
(L. F. årb. 1962).

Paketten »Zeus«, bygget 1876 hos skibsbyg
mester E. C. Benzon, Nykøbing F. Fartøjet
sejlede i mange år fast fart mellem Nykø
bing F. og København. Billedet er fra Guldborgsund omkring år 1900. (Chr. Nielsen:
Danske bådtyper).

Lolland-Falster i bogverdenen
Chr. Nielsen: Danske bådtyper.
På Høst’s Forlag er udsendt Chr. Nielsen:
»Danske bådtyper«. Pris 85,00 kr. Konserva
toren på Handels- og Søfartsmuseet, der stam
mer fra Fejø, har i mange år foretaget opmå
linger af lokale danske småfartøjer. Teksten,
der beskriver fartøjstyperne og giver baggrun
den for deres brug og udbredelse, er skrevet
af stud. mag. Palle Christiansen på grundlag
af Chr. Nielsens optegnelser og meddelelser.
Bogen er i et stort og nydeligt format, såle
des at det er et fint grafisk arbejde, som sva

rer til den store viden, Chr. Nielsen igennem
årene har erhvervet sig.

Andreas Laursen: Danske dampskibe.
Andreas Laursen har før udgivet »Danske småskibe« og »Danske fiskerbåde«, og det prisvær
dige forsøg på at kaste lys over skibsfartens hi
storie fortsætter nu med »Danske dampskibe«.
Bogen i stort og smukt format er på 76 sider,
og omslag og illustrationer har Andreas Laur
sen selv tegnet. Han giver i bogen et udmærket
billede af dampskibets udvikling i Danmark.
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Blandt tegninger af dampskibe er der flere med
lokalhistorisk interesse, således hjulskibet »Ca
ledonia«, der anløb Gåbense og Bandholm. Der
er den lille »puffer«, som hed »Nakskov« og
sejlede mellem »Sydhavsøerne«, Sjælland og Kø
benhavn. Sukkerfabrikkernes damper »Henriet
te«, der ofte gik til kaj i lollandske havne, er
også med, og endnu flere. Høsts forlag. 44.00.

Tom Lauritsen: Danske lokomotiver
og motorvogne 1/1 1973.
Frank Stenvalls forlag, Malmø, 28,00.
Den unge trafikassistent Tom Lauritsen, som
i denne årbog skriver en interessant artikel om
lolland-falstersk trafikhistorie, har udmøntet
sin store viden i denne håndbog på 160 sider.
Med mange gode billeder gives der oplys
ninger om lokomotiver og motorvogne, både
i Statsbanernes og privatbanernes eje. Der er
en række tekniske oplysninger om hver enkelt
af de mange lokomotiver og motorvogne, og
der er naturligvis også et afsnit om Lollandsbanens.
Der er en stigende interesse for jernbane
forhold, og bogen er en god indføring for
de, der vil have mere viden.
Det er egentlig ganske morsomt, at en så
dan bog udkommer på et svensk forlag, hvil
ket egentlig må udlægges som en anerkendelse
af Tom Lauritsens viden og måde at bringe
den videre på.

Næsgaardbogen.
Udgaven 1973, der som tidligere er udgivet af
foreningen »Gamle Næsgaarddianere«, har et
meget vægtigt indhold på det landbrugsfaglige
felt. Bogen fortæller meget interessant om livet
på skolen, hvis 175 års jubilæum skal fejres i
sommer. Der er også en grundig orientering om
skolens markbrug og husdyrhold. Th. Skov Jen
sen redegør for kvægforsøgene på agerbrugs
skolen. Der er flere beretninger om sommer
ture og studierejse.
Forstander P. Hartvig Larsen vurderer
»Dansk landbrug ad nye veje«, Anders Fisker
beskæftiger sig med »Valutaproblemer« og Jør
gen Mølbjerg med »Kødproduktion i kvægbru
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get«. Jørgen Lundsgaard skriver om »Pesticider
i naturen«, Lars Eriksen belyser »Hvad koster
det at overdrage en landbrugsejendom til sin
søn«, og J. Popp-Kristensen redegør for »Wankclmotorens anvendelsesmuligheder i landbru
get«.
Arnold Pilemand har skrevet et lille stykke
interessant lokalhistorie, idet han fortæller om
»Livet på en stor herregård i mine unge år«.
1914 kom han til Højbygård og skildrer om li
vet på denne med hensyn til drift og arbejds
kraft.

Huse i Hesnæs og Corselitze skovdistrikt.
Studerende fra Byggeteknisk Højskole i Kø
benhavn har som et led i deres uddannelse til
bygningskonstruktører foretaget opmålinger af
tolv huse i Hesnæs og Corselitze skovdistrikt.
Det er blevet til et smukt hefte, som er ud
givet med støtte af Det Classenske Fideikommis. Der er ikke alene mange billeder og teg
ninger, men også en tekst, der giver et ind
tryk af den egn, hvor husene findes, præget
af, at Fideikommis’et har værnet om både na
tur og bygninger.

Skovlænge-Gurreby Aften
underholdningsforening.
Lollands Højskole har gjort en virkelig god
gerning ved at foranledige, at der er lavet en
duplikeret afskrift af forhandlingsprotokollen
for »Skovlænge-Gurreby Aftenunderholdnings
forening«, som blev stiftet den 29. december
1884. Afskriften, som er på 26 sider, er udar
bejdet til brug for phil. cand. Margareta BallePetersens undersøgelser vedrørende forsamlings
huse og foreningsliv. Det var særlig en af eg
nens gode mænd, Rasmus H. Skafte, som gik i
spidsen for oprettelse af foreningen. Uddraget
af forhandlingsprotokollen går fra starten i
1884 og til 1887, og forstander Gustaf Bengts
son skriver et orienterende tillæg. Den lille pu
blikation er meget værdifuld, thi den fortæller
om et vigtigt stykke folkeoplysende arbejde,
der blev båret frem af jævne mænd og kvinder,
som brændte herfor. Foreningens virke fik også
det praktiske resultat, at Lollands Højskole op
rettedes.

Lollands Højskole.

Stiftsbogen 1973,

Forstander Gustaf Bengtsson har været en flit
tig bidragyder til årsskriftet 1973. Han har et
par digte med og to artikler, hvoraf den ene
handler om »Den første strid i verden«, og i
den anden fortælles om »Færøernes folkehøj
skole«. Niels Iver Find har skrevet en udmær
ket artikel om »Skoven og mennesket«. Sune
Andresen fortæller om Chr. Koids pædagogik,
og Frederik Paulsen belyser »Historisk tradi
tion i nordfrisisk politik«. Endelig skriver Iver
S. Nielsen om »Skriftsproget«. Årsskriftet inde
holder ligesom for lidt »højskole«, fordi »årets
gang« udsendes som nogle særlige stykker pa
pir - hvilket synes at være en dårlig opfindelse!

der kan købes i boghandlerforretningerne, in
deholder som sædvanlig forskellige lokalhisto
riske artikler.
Pastor Helge Haystrup, Østofte, fortæller
om »Jacobineren fra Lolland«, Niels Ditlev
Riegels, der i 1755 blev født på Søllestedgård.
Hans samfundskritiske forfatterskab bliver
nærmere belyst i den interessante artikel.
Direktør Nabe-Nielsen, Nykøbing, skildrer
»Kunstnere fra 1700-, 1800- og 1900-årene og
deres arbejder (især alterbilleder) i LollandFalsters stifts kirker«. Ud fra sin store viden
giver Nabe-Nielsen mange oplysninger, der
ellers ikke er almindeligt kendte.
Sognepræst Harry Kokholm giver et histo
risk tilbageblik om Skelby-Gedesby-Gedser Danmarks sydligste kirker og sogne.

Vilh. la Cour: Danske borganlæg til
midten af det trettende århundrede.
Den aldrende historiker, dr. phil. Vilh. la
Cour, har øvet en bedrift med udsendelsen af
det store værk, som er på ca. 500 sider for
delt i to bind. Udsendt af Nationalmuseet og
til en pris af 143,75 kr.
Bøgerne er gennemillustreret med fotogra
fier og tegninger og rummer en vældig sam
ling viden og interessante betragtninger ud fra
forfatterens selvstændige vurderinger.
Fra Lolland-Falster er omtalt: Eriksvolde,
Ræfshaleborg, Orebygård, Trygve slot, Borreknold og Egenæsborg.

Nørre Ørslev Ungdomsskoles årsskrift.
Årgang 1973 er præget af en god atmosfære,
og det kommer ikke mindst frem i forstander
K. Holm Pedersens skildring af årets gang på
denne ungdomsskole. Det er også interessant at
læse tidligere forstander A. Th. Geertsens »Til
bageblik« og overlærer Peder Jensen »Et tids
billede«, thi i disse artikler lyser »ånden fra
Nr. Ørslev«. Th. Thams skriver om »Behøver vi
at være utilfredse«, Elsebeth la Cour om »Frem
tiden«, Hans Kimer om »De erhvervsfaglige
grunduddannelser« og Dagny Rytz om »Dan
mark for folket«.

R. K. Nielsen: Sakskøbing-Soesmarke.
Mindst én gang om året glædede R. K. Niel
sen sine mange venner med et hefte, hvori
han fortalte lokalhistorie, især fra Østlolland.
Dette om »Sakskøbing-Soesmarke« blev hans
sidste, og derfor har det en særlig værdi.
R. K. Nielsen skildrer træk af forbindelsen
mellem Sakskøbing, der var nærmeste by, og
landsbyen Soesmarke. Markedet i Sakskøbing
var for børnene og de unge årets store lys
punkt, som man glædede sig meget til.
Der er også i heftet en meget levende skil
dring af gilder i den gamle bondeby og nog
le episoder fra R. K. Nielsens barndom.

Niels Jensen: Danske lokomotiver
og vogne.
Jernbanelitteraturen blomstrer i disse år, idet
der er en stigende interesse for tiden, hvor
man kørte med damp. På J. Fr. Clausens
Forlag har Niels Jensen udsendt: »Danske
lokomotiver og vogne«. Pris 49,75. I bogen
er der også en del lokale enkeltheder om den
forlængst nedlagte waggonfabrik »Vulcan« i
Maribo og Lollandsbanen, og der er også en
baggrund i det gamle museumstog, der kører
mellem Maribo og Bandholm.
Verner Hansen.
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Lolland-Falsters museer
Lolland Falsters Kunstmuseum, Maribo.
I august 1973 bevilgede Storstøms amtsråd et
ekstraordinært beløb på 300.000 kr. til en ho
vedistandsættelse af ovenlysbygningens tag.
Hermed fik museet endelig mulighed for at
få løst et problem, der lige siden 1958 har
redet de skiftende bestyrelser som en mare.
Økonomien har altid kun tilladt midlertidige
udbedringer af de værste skader på det utætte
tag, og museet var nu truet af lukning. Også
denne gang fik glædens bæger et kraftigt
stænk af malurt: regeringens bygge- og an
lægsstop for offentlige arbejder til over
200.000 kr. Vor straks indsendte ansøgning
om dispensation blev først mødt med afslag
og derpå imødekommet sidst i oktober, men
nu kunne arbejdet ikke iværksættes p. gr. af
den forestående vinter. I mørketiden steg så
byggepriserne, så at de oprindelige planer
måtte omarbejdes for at kunne holdes inden
for den givne beløbsgrænse. Man håber nu
at få arbejdet tilendebragt inden vinteren 1974.
Disse bygningsmæssige kvaler har selvsagt
lammet udstillingsvirksomheden, f. eks. måtte
Lolland-Falster Udstillingen aflyses i 1973.
Men nyerhvervelser har dog været udstillet i
grafiksalens montre, efterhånden som de ind
løb.
Samlingerne er blevet øget med gaver, så
ledes fra Generalinde Koefoeds Legat en bron
zeskulptur af Hanne Varming og fra Ny Carlsbergfondet et tidligt maleri og 3 akvareller af
Olaf Rude, alle med motiver fra Skejten, den
del af barndomsegnen, som kunstneren tilsidst løftede op til det monumentale i sine
to malerier i Folketingssalen på Christians
borg. Ved eget køb har museet yderligere er
hvervet tegninger fra Skejten af Henrik Schouboe, så at der nu kan forudses en publika
tion om vor specialsamling af denne lolland
ske motivkreds.
Til guldalder-afdelingen er der på auktion
erhvervet Wilh. Bendz’ smukke portræt af
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maleren N. P. Holbech, som tidligere har
været i generalkonsul Johan Hansens berøm
te samling. Ingemann Andersens repræsenta
tion er blevet forøget med et messing-relief
»Atrani«, udført i kunstnerens syditalienske
værksted og støbt hos Varming’erne på Fejø.
Af samme kunstner og en række andre er
der indkøbt tegninger og grafik, af Poul Hen
rik Jensen to akvareller.
Til auktionskøbene af ældre kunst hører
også særdeles fine eksemplarer af Erik Pauelsens farve-akvatinte »Hof-Fossen« (1789) og
J. F. Clemens’ kobberstik af arveprinsesse So
phie Frederike (1776-79, efter Corn. Høyer)
og kronprinsesse Maria Sophia Frederica
(1800, efter Jens Juel). Den grafiske samling
blev i årets løb øget med 55 numre.
Museets årsskrift 1973 bragte en afhandling
om »Povl Christensens illustrationer til Jam
mersmindet«, en serie på 24 akvatinte-raderinger, der blev udsendt i 1954 med tilskud
fra den Raben-Levetzauske Fond, og som blev
erhvervet til vor samling i to omgange, 1966
og 1968.
Henrik Hertig.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo.
UNDERSØGELSER
OIDTID. I Gunslev er på en gammel søkyst,
nu mose, tilhørende gårdejer Karl Rasmussen,
undersøgt nogle ildsteder. De stammer sand
synligvis fra sen Ertebølletid.
Hos gårdejer Thorkild Balle i Udstolpe er
undersøgt tomten af en overpløjet stengrav,
der minder om jættestuetomten »Kirkhøj«,
som museet udgravede i 1962-63.
Hos gårdejer Erik Petersen, »GI. Skovrider
gård« i Nr. Alslev er undersøgt en kvindegrav
fra yngre romersk jernalder. Skelettet lå i
sovestilling på venstre side. Gravgodset be
stod af ca. 300 perler af glas og rav, 2 bronzefibler, en fingerring af bronze, rester af en
dragtnål af jern og bronze samt to lerkar.

Hos gårdejer Gotfred Stigsen, Næsby (Tillitze sogn), er undersøgt resterne af en grav
høj. Højtomten tegnede sig som en cirkulær,
lys lerflade, 10-12 m i tværmål. I lerlaget
fandtes 5-6 mørke pletter, hvoraf nogle in
deholdt skår af urner fra yngre jernalder.
Højfylden viste sig at stamme fra en afskræl
let jættestuetids boplads. Der har været tale
om en lav høj, og der var spor af et bål, som
har været anlagt nogle få cm over den oprin
delige let muldede overflade.
Hos gårdejer Arne Krog i Egebjerg (Sdr.
Kirkeby sogn) stødte man under dræningsar
bejde i en nu opdyrket mose på skeletdele.
Ved museets undersøgelse fremkom i de øver
ste 30 cm af tørvemassen skeletdele - i total
uorden - af mindst to mennesker, sandsynlig
vis mænd, samt enkelte dyreknogler.
En bronze-celt, fundet af Chr. Jensen, Gaabensevej 98 i Kraghave (Tingsted sogn), er
som danefæ indleveret til Nationalmuseet.
En spydspids af bronze, fundet 1966 ved
Dalsbogård i Idestrup sogn og indleveret som
danefæ, er af Nationalmuseet deponeret på
Stiftsmuseet.

MIDDELALDER. På Bakkegård i Øster Kar
leby (Halsted sogn) er udgravet en hustomt
med store stolpehuller efter et kraftigt stolpe
system, der tyder på en højremskonstruktion.
Det har været et anseligt hus på ca. 10 m
i bredden og mere end 20 m langt. Østgav
len tegnede sig tydeligt, mens vestenden ikke
blev lokaliseret. Der var ret få løsfund, men
glaserede lerkarskår, brokker af munkesten og
tagpotter peger hen mod en datering o. 1300.
Under dette hus var der spor af en ældre be
byggelse bl. a. et ildsted, nogle stolpehuller
og en enkelt grube. Lerkarskårene i dette hus
var udelukkende af den »vendiske« type.

NYERE TID. Sukkerroeundersøgelsen og un
dersøgelsen af sukkerroedyrkningens arbejds
kraft er blevet fortsat og publiceret. Under
søgelsen af perioden videreføres.
Der er foretaget fotograferinger og under
søgelser følgende steder: kolonihaverne »GI.
Skovnæs« ved Maribo. Arbejderboligerne, de

såkaldte »Højbygårdhuse«, ved Holeby. Husvildebarakker i Sakskøbing; de stammer fra
anden verdenskrig og står nu for nedrivning.
I Nykøbing er metalvarefabrikant og gørtler
Einar Lundqvists værksted fotograferet.

UDSTILLINGER
Særudstillinger på Hovedmuseet
12. april-12. juni 1973 »Dragter fra Lolland«.
17. juli-29. september 1973 »Engelsk Fajance«.
Begge udstillinger fremstillet af Stiftsmuseet.
I årets løb har der endvidere været følgende
vandreudstillinger:
28. september-4. november 1973 »Jacob A.
Riis«, en avisreporters fotografier fra New
Yorks slum o. 1890«.
16. november-31. december 1973 »Ny Guinea
- hvad sker der«.
23. januar-30.april 1974 »Vore Bedsteforældres
Tid«.
I forbindelse med udstillingen arrangeredes
to meget velbesøgte forevisninger af 8X8 lys
billeder med lokale motiver fra perioden 190520, og museets store samling af postkort med
motiver fra Lolland-Falster o. 1900 har været
fremlagt i udstillingsperioden.
Særudstilling på Frilandsmuseet
6. juli-30. september 1973 »Sukkerroer - 100
år på Lolland-Falster«.
Udstillingen, der viste resultatet af de sene
re års undersøgelser og indsamlingskampagner,
var arrangeret i et stort telt, som museet har
fået overdraget af De lolland-falsterske Land
boforeninger. Udstillingens plakat havde som
motiv et roetryk fremstillet af Else BjørnKnudsen.
I perioden 24. juni-16. september var der
på Frilandsmuseet folkedans hveranden søn
dag. Som de foregående år skiftedes de lol
land-falsterske folkedansergrupper til at danse.

De permanente udstillinger
På Hovedmuseet er materialet om udgravnin
gen i Vejleby udstillet i den bageste oldtids
sal, og på anden sal er der lavet en udstilling
om Vafler og Goderåd.
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Andre udstillinger
8.-9. juni 1973, det sidste lolland-falsterske fæl
lesskue i Maribo. Museet deltog med to ud
stillinger: »Vafler og Goderåd« i hushold
ningsforeningernes telt og »Sukkerroer« i land
boungdommens.
I forbindelse med valgene arrangeredes føl
gende udstillinger på afstemningsstedet i Ma
ribohallen: »Dengang ku’ de spare« (4. decem
ber 1973) og »Sukkerroer« (5. marts 1974).
Februar 1974. På AOF’s jubilæumsudstilling
i Vordingborg »Arbejdsmiljøer før og nu i
Storstrømsamtet« deltog museet med en stand
om arbejdet i sukkerroemarkerne og en sam
ling lokale arbejdsbilleder.
PUBLIKATIONER
Museets egne publikationer
Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1973.
Else-Marie-Boyhus: Svenske sæsonarbejdere
i Rødby retskreds 1875-85.
Dragter fra Lolland, udstillingsvejledning.
Vafler og Goderåd, hæfte med opskrifter.
Reklametryksag for museets smykkekopier.
Kombineret billet og vejledning til Frilands
museet, udsendt på dansk, tysk og engelsk.
Farvepostkort med møllen på Frilandsmuse
et som motiv.
Vejledningen til Frilandsmuseet fra 1972 er
kommet i andet oplag.
REGISTRERING, KONSERVERING m. m.
Registreringen har udover de nyindkomne ting
især omfattet jordfundene fra udgravningen i
Ågeby, sukkerroeredskaber og -maskiner samt
billedsamlingen, der er i kraftig vækst.
Samlingen af lollandske egnsdragter blev i
forlængelse af udstillingen »Dragter fra Lol
land« gennemfotograferet i såvel farve som
sort/hvid.
Museets arkiv af tegninger og opmålinger er
nyordnet. Der arbejdes med en nyordning af
sognearkivet og på en kortlægning af de ar
kæologiske »jagtmarker«.
Magasinet på Hovedmuseets loft er omord
net.
Konserveringen har ud over nyindkomne
ting omfattet sukkerroeredskaber og symaski
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ner. Jerntingene fra udgravningerne i Vejleby
og Ågeby er konserveret på Nationalmuseet.
På Frilandsmuseet er skolen blevet kalket
udvendig og indvendig, og i en af stuerne er
udstillet et sæt inventar fra skolen på Corse
litze. Lokhusets vægge er blevet restaureret, og
murene kalket udvendig og indvendig. Ane
Huggemands hus er kalket udvendig og ind
vendig. Kapellanboligen er kalket udvendig.
Falstergården er kalket udvendig. Maltkøllens
sydgavl er fornyet og grundtræets hjørner sik
ret med jernbånd for udskridning.
Museet har nu fået skøde på den store lade,
der ligger over for Frilandsmuseet; den er
skænket museet af Maribo kommune. En op
rydning og nedrivning af diverse skure om
kring laden er påbegyndt.
Else-Marie Boyhus.

Falsters Minder, Nykøbing F.
I januar 1973 holdt museet sin 60 års jubilæ
umsfest.
Årets store begivenhed var erhvervelsen af
det gamle kornmagasin Slotsgade 30, Nykø
bing, med enkelte andre vedliggende bygnin
ger. Kornmagasinet, der består af 2 stokværks
bindingsværk, er den sidst bevarede bygning
fra Nykøbing slot i nogenlunde uændret skik
kelse. Erhvervelsen betyder, at museet har få
et løst sit magasinforhold mange år frem i ti
den.
Meget tyder på, at bygningen, der stammer
fra begyndelsen af 1700-årene, har været i næ
sten uafbrudt brug op til ca. 1970. Selvom
bygningen trænger til en grundig istandsættel
se, er der dog ikke tale om forfald.
Fr. Nabe-Nielsen.

Reventlow-Museet, Pederstrup.
Det forløbne år har, hvad nyerhvervelser an
går, været et stilfærdigt år. Med undtagelse
af et par meget smukke bøger, som C. D. F.
Reventlow har erhvervet i 1769 under sin rej
se, er der ingen nyerhvervelser foretaget, mens
den kolossale prisstigning på kunst har for
hindret et par ønskelige erhvervelser.

På bygningen har man derimod måttet an
vende en meget betydelig sum penge for at
pilottere den søndre halvdel af bygningens
midtskillerum samtidig med, at et skifte i mu
seumsforvalterstillingen fandt sted. A. Chri
stensen og frue, der på en forbilledlig måde
har røgtet museet i en årrække, trak sig til

bage 1. april 1973 og efterfulgtes af Robert
Sørensen og frue fra Nysted. En ny 5. ud
gave af museets vejledning udkom i somme
ren 1973, og samtidig anskaffedes et sæt co
lor slides, der viste sig at være af interesse
for publikum. Museet har i finansåret haft
en meget glædelig stigning af besøgstallet.
T horlacius-Ussing.
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Lolland-Falsters historiske Samfund

Generalforsamlingen
afholdtes onsdag den 22. maj på Hotel Saks
købing. Formanden, redaktør Verner Hansen,
Maribo, indledte med at udtale mindeord:
Et af samfundets æresmedlemmer, pens,
postbud R. K. Nielsen, Guldborg, døde for
nylig i den høje alder af godt 80 år.
Det var allerede i de unge år, at R. K.
Nielsen fik interesse for hjemstavnshistorie
gennem det, som de ældre fortalte. Både som
lærer og senere som postbud levede R. K.
Nielsen meget med i, hvad der foregik på
egnen, og havde en nær kontakt med mange
mennesker. Dette var med til at fremme hans
sans for det lokale, og det gav en stærk rod
fæstethed.
R. K. Nielsen fik i årenes løb en meget
stor viden om Østlollands forhold, og det
var naturligt, at han søgte at overføre sin
varme interesse til andre. R. K. Nielsen tal
te og skrev og gjorde det ud fra en uegen
nyttig interesse, thi det kostede ham selv pen
ge at publicere det store antal af lokal histo
riske skrifter, som han udsendte i årenes løb.
Guldborgland stod stærkt og levende ud
møntet i disse skrifter, som R. K. Nielsen
lagde et stort arbejde i, og han blev aldrig
færdig med at indhente oplysninger.
I en del år var R. K. Nielsen medlem af
samfundets bestyrelse, en beskeden mand med
en venlig natur, således virkede han. Han
deltog i diskussionerne med stilfærdige be
mærkninger udsprunget af kærlighed til det
lokalhistoriske, som var en meget stor del af
R. K. Nielsens liv.
Han følte en meget stor glæde ved udnæv
nelsen til æresmedlem i samfundet, og den
var virkelig velfortjent.
R. K. Nielsen fik svære år tilsidst, men
det hjalp, at i sindet levede minderne så
stærkt, at det bidrog til at dulme det svære.
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Mindet om R. K. Nielsen og hans indsats
vil leve i samfundet, i hvis historie han al
tid vil indtage en plads.
I beretningen sagde formanden bl. a.:
Lolland-Falsters historiske Samfund har
som opgave at vække og nære den histori
ske sans, værne om minderne og fremdrage
den stedlige historie.
Formålet søges især opnået ved at udgive
en årbog, udsende historiske skrifter, afhol
de udflugter og møder samt at rejse og ved
ligeholde sten til minde om historiske perso
ner og steder.
Det er derimod ikke samfundets opgave at
værne om gamle bygninger, ruiner og lig
nende, da andre tager sig af dette.
Samfundet har i tidens løb rejst en halv
snes mindesten, men det synes ligesom at be
hovet herfor er blevet dækket.
I periodens løb blev der afholdt en ud
flugt til det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg slot og desuden et besøg med
omvisning på Ålholm slot. Begge disse ar
rangementer fik et meget tilfredsstillende for
løb.
Samfundet er tilsluttet Sammenslutningen af
lokalhistoriske Foreninger, der sammen med
Dansk kulturhistorisk Museumsforening og
Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver
udgør Dansk Historisk Fællesforening. Den
ne holdt i 1973 sit årsmøde i Maribo med
forskellige møder og udflugter, og landsde
lens gæster ved den lejlighed var glade for,
hvad de så og hørte.
Sammenslutningen af lokalhistoriske For
eninger og Sammenslutningen af lokalhisto
riske Arkiver udgiver et blad »Lokalhistorisk
Journal«, der udkommer 4 gange om året og
koster 25 kr. Bladet bringer en del stof af
interesse for lokalhistorisk interesserede.
Samfundet har deltaget i et møde, som

amtsborgmester Søren Troldborg havde ind
budt til. Formålet var en drøftelse af de lo
kalhistoriske arkiver på Lolland-Falster. Mø
dets formål var ikke at tage stilling til, hvor
ledes arkivarbejdet skal foregå, men en drøf
telse og orientering af, hvad der foregår. Der
er en stadig stigende interesse herfor, og der
udfoldes mange bestræbelser for rundt om
kring i landsdelen at skabe lokalhistoriske
arkiver. Der trænger dog ligesom til en sam
ling, og derfor ville det være naturligt, om
der på Lolland-Falster oprettedes en kreds
under Sammenslutningen af lokalhistoriske
Arkiver. Det ville ganske afgjort fremme og
inspirere arkivarbejdet, om de, som arbejder
med det, regelmæssigt kunne samles og drøf
te deres erfaringer. Instruktive møder og kur
sus om, hvordan arbejdet foregår andre ste
der, ville ganske afgjort også have betydelig
værdi.
Udover samfundet og arkiverne er muse
erne det tredie led i det lokalhistoriske ar
bejde. Museerne har vi også et godt sam
arbejde med, og de udfolder store anstren
gelser for at forny sig og følge med tiden,
så interessen kan vedligeholdes og fornyes.
Det har betydning, at der omkring museer
ne samles en folkelig kreds, der aktivt le
ver med i museumsarbejdet, så det ikke stiv
ner og bliver for institutionsagtigt.
Samfundets største og vigtigste opgave er
at udgive en årbog, der i høj grad er »an
sigtet« udadtil.
Årbogen 1973 var stor, ialt 200 sider. Den
havde et stort bidrag om »Sukkerroer«, og
det var museumsinspektør Else-Marie Boyhus, som stod for redaktionen af dette. Der
blev i høj grad hentet meget nyt frem om
den for Lolland-Falster så vigtige erhvervs
gren, og det var både med hensyn til stof
og billeder.
Sukkeroestoffet blev udgivet i en særlig
bog på 182 sider.
Bogen blev trykt i 1.000 eksemplarer, og
der er nu kun godt 200 eksemplarer tilba
ge. Det er i særlig grad biblioteker landet
over samt sukkerroedyrkere på Lolland-Falster, der har vist interesse for bogen. De dan

ske Sukkerfabrikker og Nykøbing sukkerfa
brik har derimod været meget negative over
for bogen, idet begge kun aftog nogle gan
ske få eksemplarer.
Den lokalhistoriske billedbog er sammen
med Lolland-Falsters Stiftsmuseum udsendt
i en ny 2. udgave, og der er godt 1.000 til
bage af denne.
Den betydelige bogaktivitet har givet en
stor økonomisk belastning i form af en sam
let regning på godt 50.000 kr., hvilket er en
rekord for samfundet.
Den er dog på vej til at blive afviklet,
samtidig med at der er værdier i bøgerne,
efterhånden som de bliver afsat.
Rundt om i kommunerne bliver det lokal
historiske arbejde dyrket på mange måder.
Det sker ved udstillinger, foredrag og eks
kursioner, og der er mange forskellige kred
se, som står bag dette. Der er grund til at
være taknemlig for den indsats, som gøres,
og den viser, at i en tid, hvor man taler
om »mødetræthed«, er lokalhistorie noget af
det bedste til at samle mennesker.
Samfundet vil gerne takke medlemmerne
for trofasthed, og der skal også lyde en tak
til alle, som yder økonomisk støtte til det lo
kalhistoriske arbejde.
Bestyrelsen og kassereren skal også have
tak for interesse og godt samarbejde.
Kassereren, Louise Hansen, forelagde regn
skabet, som godkendtes. Det vedtoges enstem
migt at hæve det årlige kontingent fra 20 til
25 kr. årlig.
Til bestyrelsen genvalgtes fru Dagmar Jør
gensen, Tåreby, handelsgartner Bek Petersen,
Nakskov, direktør Nabe-Nielsen, Nykøbing,
distriktsopmåler V. Påmejer, Nykøbing, fru
Kirsten Suhr, Krårupgård, og redaktør Ver
ner Hansen, Maribo.
Som revisorer genvalgtes fru Rosa Peter
sen, Holeby, og viceinspektør Finn Hendriksen, Holeby.
Formanden indledte en debat om samfun
dets fremtidige virksomhed.
Der er ikke for tiden planer om udgivel
se af bøger, ikke fordi der mangler emner
til sådanne, men af økonomiske grunde. Det
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er nødvendigt først at afsætte en del fra den
eksisterende bogbeholdning for at skaffe fle
re penge.
Det har været foreslået, at der ved på
tænkte bogudgivelser skulle gives medlemmer
ne et tilbud på forudbestilling til en billig
pris. På den måde skulle en bog på forhånd
være sikret en vis afsætning, og metoden kan
prøves ved lejlighed.
Der kan rejses spørgsmålet om, hvad er
der egentlig brug for af materiale som bø
ger, lysbilledserier og lignende til det lokal
historiske arbejde, som udføres i skolerne,
aftenskolerne, foreninger og andre steder. Det
er tanken, at der ved lejlighed skal samles
en interesseret kreds for at søge spørgsmålet
klargjort.
Opmærksomheden må naturligvis stadig væ
re henvendt på samarbejdet om det lokalhi
storiske arbejde. Det kunne måske tænkes,
at samfundet, arkiverne og museerne på Lolland-Falster skulle gå sammen i et »lokal
historisk råd«, eller hvad man nu vil kalde
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det, for at løse fællesopgaver. Der skal dog
nok passes på, at man ikke derved overlap
per og laver en ny forening, men tanken for
tjener dog nok at blive drøftet af de inter
esserede parter.
Samfundet har et pænt medlemstal også
sammenlignet med de øvrige rundt i landet.
I betragtning af formålet burde der dog væ
re mange flere - også fordi det er en for
ening, hvor man får meget for pengene. Der
burde nok iværksættes en virkelig effektiv
medlemshvervning, og bestyrelsen vil tage det
op til drøftelse.
I debatten blev der nævnt forskellige spørgs
mål. Det blev foreslået, at samfundet holdt
et møde om de lokalhistoriske arkiver, og at
der hertil blev indbudt de, som arbejder med
arkiverne, og kommunernes kulturelle ud
valgsmedlemmer. Der blev slået til lyd for,
at kommunerne bør tegne et vist antal med
lemsskaber, så de kan få årbøger til skoler,
biblioteker, alderdomshjem, plejehjem og an
dre institutioner.

Driftsregnskab for 1. april 1973 - 31. marts 1974
Indtægt:
Bogfond, bankbog ........................
Likvid beholdning fra forrige år....
Medlemskontingent ........................
Ekstraordinært tilskud til bogudgi
velse fra Lollands Spare- og Låne
banks Fond ................................
Tilskud fra Ministeriet for kulturel
le anliggender ............................
Tilskud fra Sparekassen Falster-Østlolland ...........................................
Tilskud fra Det Bertouch-Lehnske
Fond ...........................................
Tilskud fra andre ............................
Salg af bøger ................................
Renter af bankbøger
Renter af postgiro
Diverse ...........................................

kr. ø.
10.465,02
14.909,23
18.490,00

1.000,00

2.100,00

Udgift:
kr. ø.
Udgifter til årbog 1973, bogen om
Sukkerroer og genoptryk af Bil
ledbogen ....................................... 50.732,24
Lokalhistorisk Fællesforening, kon
tingent ...........................................
658,55
Annoncer, møder ............................ 1.526,00
Administration ................................ 1.471,58
Diverse ...........................................
400,96

500,00
Beholdning af overføre til næste år

54.789,33
1.540,13

500,00
1.000,00
6.354,40
909,72
9,09
92,00

56.329,46

56.329,46

Status pr. 31. marts 1974
Aktiver:
Bogfond, bankbog nr. 6-18704 ....
Lånt til trykning.

kr. ø.
925,94

Fast kapital:
Hoicks legat, bankbog nr. 7-75155..

500,00

Likvid kapital:
Beholdning på driftsregnskabet for
deler sig således:
Bankbog nr. 6-18704
Bankbog nr. 6-19005
Postgiro nr. 3 55 25 ...................
Kontant beholdning .....................

925,94
506,26
50,52
57,41

1.540,13

Passiver:
Gæld til trykkeriet: kr. 10.844,00.

Ovenstående regnskab er dags dato gennem
gået og fundet i overensstemmelse med de os
forelagte bøger og bilag.

Holeby, den 13. maj 1974.
Finn Hendriksen.
Rosa Engholm Petersen.
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Bestyrelsen
Æresmedlemmer: Pens, førstelærer A. H. Bendsen. Baron Rud. Bertouch-Lehn.

Pedersen, formand. Pastor Viggo Larsen. Di
striktsopmåler W. Paamejer.

Bestyrelse: Redaktør Verner Hansen, Maribo,
formand. Pastor Viggo Larsen. Gloslunde præ
stegård, sekretær. Fru Dagmar Jørgensen, Tå
reby, Søllested. Handelsgartner J. Bek Peder
sen, Nakskov. Direktør F. Nabe-Nielsen, Ny
købing F. Distriktsopmåler W. Paamejer, Ny
købing F., næstformand. Skoleinspektør A. F.
Heyn, Kettinge. Repræsentant Svend Åge Fabech Larsen, Bregninge gi. skole, Horbelev.
Fru Kristine Asser Hansen, Åstrup. Fru Kir
sten Suhr, Krårupgård.

Tilsyn med mindestene: Handelsgartner J. Bek
Pedersen, formand. Direktør Nabe-Nielsen.
Repræsentant Svend Åge Fabech Larsen.

Forretnings- og redaktionsudvalg: Redaktør
Verner Hansen, årbogsredaktør. Skoleinspek
tør A. F. Heyn. Pastor Viggo Larsen.

Udvalg for udflugter: Handelsgartner J. Bek

Repræsentantskabet for Institutionen Statsmi
nister C. D. F. Reventlows Minde og bestyrel
sen for Pederstrup-museet: Redaktør Verner
Hansen.
Bestyrelsen for Lolland-Falsters Stiftsmuseum:
Fru Kirsten Suhr.

Kasserer: Frk. Louise Hansen, Højbygaardsvej, Holeby.
Revisorer: Fru Rosa Petersen, Holeby. Vice
skoleinspektør Finn Hendriksen, Holeby.

Arbøger og historiske skrifter om Lolland-Falster
Årbøgerne:
Boghandlerprisen for nyeste
for tidligere årgange 20 kr.
Af tidligere årgangfindes:
1934 - 1936 - 1940 - 1941 1950 - 1951 - 1954 - 1960 1964 - 1966 - 1968 - 1969 1973.

udgave 40 kr. og

1929 1942 1961 1970 -

1932
1943
1962
1971

-

1933
1947
1963
1972

Historiske skrifter:
Immanuel Felter: Maribo Domkirke 1416-1966,
boghandlerpris 20 kr.
George Nelleman: Den polske indvandring til
Lolland-Falster, boghandlerpris 20 kr.
Karen Toxværds optegnelser fra Sydfalster,
boghandlerpris 18 kr.
Jørgensen og Ussing: Lollandsk landsbyliv,
boghandlerpris 18 kr.
Jens Snedker: Mine erindringer fra barndom
og ungdom, boghandlerpris 16 kr.
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Else-Marie Boyhus: Lolland-Falster - en hi
storisk billedbog, boghandlerpris 30 kr.
Hans Mortensen, Hesnæsbogen, boghandler
pris 18 kr.
Alan Hjort Rasmussen: Maj- og midsommer
skikke på Lolland og Falster, boghandlerpris
10 kr.
Else-Marie Boyhus m. fl.: Sukkerroer, bog
handlerpris 40 kr.
Svend Jørgensen: Bag diger og hegn, boghand
lerpris 8 kr.
Maribo amts stednavne, boghandlerpris 20 kr.

Bestillinger
på årbøger og historiske skrifter sendes skrift
ligt til formanden, redaktør Verner Hansen,
Museumsgade 3, 4930 Maribo.

Medlemmer får 40 procent rabat på de
nævnte priser.

Nye medlemmer indtil 15. maj 1974

Frk. Ella Andersen, Vestenskov,
4900 Nakskov.
Varmemester Hans Chr. Andersen, Jægerborg
vej 112, 2820 Gentofte.
Fru Jytte Andersen, Forsythiavej 9, Branders
lev, 4900 Nakskov.
Frk. Ester Bang, Niels Nielsensgade 5,
4900 Nakskov.
Lærer Hans Ivar Bendsen, Hagelundsvej 15,
4970 Rødby.
Forvalter Leo Bondesen, Sognevejen 7,
Taagcrup, 4970 Rødby.
Cykelhandler B. Chorfitzen, Tagensvej 169,
2400 København NV.
Christup Bøger & Kunst, Vestergade 60,
5000 Odense.
Konsulent Kaj N. Eriksen, Fuglehaven 15,
Sundby, 4800 Nykøbing F.
Fru Inger Gorny, D-463 Bochum, Markstras
se 268 D„ Tyskland.
Fru Annelise Hansen, Lindsgade 15,
4970 Rødby.
Overtoldinspektør Hans Herfort-Hansen,
Amager Boulevard 1241, 2300 København NV.
Frugtavler J. B. Jacobsen, Kildevej 3, Frejlev,
4892 Kettinge.
Rangermester J. K. O. Jacobsen, Svanevej 30,
4970 Rødby.
Knud Jensen, Vestensborg Allé 10,
4800 Nykøbing F.
Læge Niels Kofoed, Æblehaven 1,
4900 Nakskov.
Københavns Universitets Institut for Navne
forskning, Rosenborggade 153, 1130 Kbhv. K.
Landsarkivet for Nørrejylland, L. Set. Hans
gade 5, 8800 Viborg.

Gårdejer Frederik Lang, Boestoftegård,
Frejlev, 4892 Kettinge.
Fuldmægtig Erik Larsen, Marievænget 12,
4900 Nakskov.
Kai Skou Larsen, Fællesskabsvej 68 A,
4900 Nakskov.
Gårdejer Ketill Lejre, »Hjorthkær«, Havnsø,
4840 Nr. Alslev.
Pastor Jens Hermod Linnetved, Landet Præ
stegård, 4920 Søllested.
Carsten Lund, Grønjordskoll. 4819,
2300 København S.
Maskinchef E. Mortensen, Elmeallé 24,
4220 Korsør.
Johannes Møller, Aarbyesvej 43, 4970 Rødby.
Amtsrevisor Helmuth Nielsen, Nørre Boule
vard 34, 4800 Nykøbing F.
Hof Olsen, Øllebøllevej 14, V. Ulslev,
4894 0. Ulslev.
Bogholder Fritz Palmquist, Rødbyvej 25,
4930 Maribo.
Gårdejer Holger Pedersen, »Lisbethsminde«,
V. Ulslev, 4894 0. Ulslev.
Joh. H. Pedersen, Parkvej 179, Sædding,
6700 Esbjerg.
Olfert Rasmussen, Tårbæk Strandvej 42,
2930 Klampenborg.
Amtsfuldmægtig Erik B. Smith, Amtskontoret,
Brovejen 4, 4800 Nykøbing F.
Købmand J. Chr. Steen, Gaabensevej 11,
Kraghave, 4800 Nykøbing F.
Fr. Grethe Sørensen, Hanemose, Grænge,
4891 Toreby.
Lektor Niels Tingsgård, Havnevej 16,
2700 Brønshøj.
Lektor Peter Vestergaard, Stenhøj Have 15,
3460 Birkerød.
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Person- og stedregister

Agerskov, Fr. S. ingeniør 16 42
Aunede 15

Baggesen, digter 50
Bandholm 8 9 13 14 18 28 36 40
Bertouch, Rudolph baron 84
Biering, mag. Åstrup 49 57
Blicher, provst Gunslev 49 56
Blicher, Sten Stensen cand, theol. 56 57
Bogø 10 70 76
Brandt, S. D. direktør 43
Bursø 15 16 18
Christensen, J. C. stationsforstander Nakskov
42
Classen von, generalmajor Korselitse
48 56 57
Colbjørnsen, Chr. 47
Colbjørnsen, J. E. konferensråd 51 54 55
Danielsen, E. stationsholderske Ryde 42
Drewes, C. F. J. driftsinspektør 40 41

Errindlev 38
Eskildstrup 70
Estrup, indenrigsminister 11
Falkerslev 40
Fanø, I. P. stationsforstander Nykøbing F. 42
Farø 10
Faye, Andreas provst far til Gerhardt Faye 50
Faye, Gerhardt Christiansminde kgl. forvalter
på Westensborg 47 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62
Fejø 28
Flor, J. G. regnskabsfører 41
Fonnesbech, Christian indenrigsminister 14

Gad, Tue bibliotekar dr. phil. 84 85 88 90 92
Garde, C. F. premierløjtnant 9
Gedser 18 19 24 28
Glahn, H. C. professor Holgershåb 56
Grundtvig, Otto Torkildstrup 57
Grænge 15
Guldborg 28 40
Guldborgsund 12 14 18 21
Gåbense 8 52 61
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Halsted 84
Hansen, H. J. entreprenør 13
Hincheldey, købmand Orupgård 48
Hincheldey, Margrethe gift m. Frants Ramus
55 60
Holeby 12 15 38
Hvid, Grethe gift m. Hans Hvid 65
Hvid, Hans gårdejer Langø 65
Hvid, Hans Jørgen søn af Hans og Grethe
Hvid 66
Hviid, N. P. R. baneingeniør 41

Jensen, Birtha gift m. Jakob Jensen 78
Jensen, Jakob Vestenskov 78
Johansen, Frederik gårdejer Rårup 63 64
Kappel 66
Kierkegaard, Niels Kjøng 74 75
Kierkegaard, Th. søn af Niels Kierkegaard 75
Knuth, E. C. lensgreve Knuthenborg 9 41
Knuth, F. M. lensgreve, Knuthenborg 8
Kragenæs 26 36
Krönke, tysk ingeniør 9 10 26
Langet 92
Langø 64 66 68 70 82
Larsen, A. Chr. driftsbestyrer 16 40 42
Larsen, N. I. direktør 73
Larsen, Thomas trafikminister 26
Lauritsen, Tom trafikassistent Maribo 7
Lawrence, D. maskinmester 41

Maglebrænde 69 70 71 73 74 75 76 77 79
Maribo 8 9 12 13 14 15 18 20 24 26 28 29
32 33 34 35 36 38 40 84
Masnedsund 10 20 28 70
Masnedø 20
Monrad, biskop og indenrigsminister 10
Møens Klint 72
Nagelsti 24
Nakskov 8 12 13 14 15 21 22 24 26 28 29
32 33 34 36 38 40 64 68 69 70 76 81 82
83 84
Nielsen, Anders Peder 63
Nielsen, Emma gift m. Hans Nielsen
71 74 76 80

Nielsen, Hans bror til Anders P. Nielsen
70 76 79 80
Nielsen, Niels bror til Anders P. Nielsen
70 79
Nykøbing F. 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20
21 22 24 27 28 33 34 40 41 72 76 77 80
81 84
Nysted 24 40 77 80 84 85 86 88 90 91 92
Nørre Alslev 70 73
Nørre Ørslev 48 53 54
Orehoved 10 16 19 20 24 27 33 36 40

Petersen, Carl trafikminister 33
Petersen, V. stationsforstander Rødby 42
Pomle Nakke 76
Poulsen, Alfred højskoleforstander Ryslinge 74
Pram, digter 50

Quade, Carl Anton købmand Maribo 8 9
Radsted 15 92
Rahbek, digter 50
Ramus, Frants 55 56 60 61 62
Ramus, provst Stokkemarke far til F. Ramus
55
Rasmussen, Ole historiker Nr. Ørslev 48 55
Reventlow, D. Chr. greve 47 49 51 52
Rowan, F. J. overingeniør 9
Ryde 15 16
Rødby 12 13 14 15 18 24 25 26 29 33 34 38
Rødby Havn 26 32 35 40
Rårup 63

Sakskøbing 12 13 15 33 34 40
Scheitel, A. T. W. tømrermester 13
Schmidt, bestyrer Toreby 78 79 80

Schwensen, O. stationsforstander, Sakskøbing
42
Slengerik, redaktør Stubbekøbing 73
Smidth, H. inspektør Korselitse 48
Stampe, Ole Jensen kancelliråd, Skørringegård 48
Stockfleth, stiftslandinspektør 54
Stubbekøbing 24 40 69 70 76 79 80
Stub, Jens gårdejer Nr. Alslev 73
Suhr, F. stationsforstander Holeby 42
Sundby 14 15 20
Syltholmen 16 18 25
Søllested 15 40 69 77 81
Terp-Lassen, Niels Maribo 43
Tersling, Hans Vennerslund 48
Tersling, Kirsten Vennerslund 50 51 54 55
Theil, C. E. F. W. stationsforstander Maribo
42
Thestrup, Mathias amtsforvalter Nykøbing
55 56
Thestrup, Peder justitsråd Vennerslund 48
Tietgen, C. F. etatsråd 9 11 12 14 16 18 41
Tobiesen, F. C. H. E. departementschef 14
Toreby 15 76 77 78 79 80
Torrig 26 29 38
Troelsby 77

Vestenskov 63 65 66 'll
Villiam, fætter til Anders P. Nielsen 70 79
Virket 76
Våbensted 15
Wessel, digter 50
Westen von, apoteker Nørre Ladegård 48
Willumsen, Ole 48 49 53 55

Øster Toreby 24

107

