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Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 47 – november 2016 
 

 Side 1: Ikke så mange lokalhistoriske arrangementer, men mange 

lokalhistoriske bøger/artikler  

 Side 2-8: Kort omtale af 12 nye lokalhistoriske bøger og artikler   

 Side 9-12: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden 

december 2016 til november 2017 – lige til at hænge på opslagstavlen. 

 Side 13: Nielsens historiske ture og foredrag. 

 

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 47! 

 

Som varslet i forrige nummer af Lokalhistorisk Nyhedsbrev fra primo november, ville det 

efterfølgende nyhedsbreve komme meget hurtigt. Årsagen er, at der traditionen tro udkommer rigtig 

mange lokalhistoriske udgivelser i perioden op til jul – og det er der jo nok en årsag til! Det redder 

mange, når det uundgåelige spørgsmål kommer: ”Hvad ønsker du dig i julegave?” Svaret er nemlig 

i Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 46 med omtale af 8 bøger og 4 nyhedsbreve og i 

Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 47 med omtale af 10 bøger, 1 nyhedsbrev og 1 artikel. Der er 

således i alt mindst 18 lokalhistoriske bøger at vælge imellem foruden medlemskab af forskellige 

foreninger, der giver adgang til diverse nyhedsbreve med lokalhistoriske artikler. 

 

Der er således rigtig gang i de lokalhistoriske udgivelser, og en ny undersøgelse udført af Kim 

Furdal fra Sønderjylland viser også, at netop lokalhistorien har stor fremgang i disse år. Måske 

gentager historien sig: Med de store enheder og de store kommuner søger folk sammen om det 

nære. Det skete også efter kommunalreformen i 1966/70, hvor mange lokalhistoriske arkiver blev 

oprettet efterfølgende. Men det spiller sikkert også ind, at de såkaldte ”store generationer” har 

takket af – eller er ved det – fra arbejdsmarkedet, og det giver mulighed for at beskæftige sig med 

noget andet spændende og meningsfuldt. Hvis nogle af jer enten selv er fyldt 70 år i år eller har 

været til en 70-års fødselsdag, er det ikke så mærkeligt. Årgang 1946 er nemlig den største årgang, 

der er født i Danmark til dato. Der blev født ikke mindre end 96.111 personer. I 2015 blev der født 

58.205 personer – begge tal ifølge Danmarks Statistik. 

 

Der er ikke så meget gang i de lokalhistoriske foredrag. Traditionelt går det ”klejner” i den i 

december, og også januar er normalt en forholdsvis stille foredragsmåned, men fra februar plejer 

der igen at være masser af tilbud. Nærmere om det i næste nyhedsbrev. 

 

Jeg har fået et par henvendelser fra foreninger, der venligt oplyser mig om deres arrangementer, 

men som efterfølgende må konstatere, at ikke alle arrangementer er kommet med i nyhedsbrevet. 

Det skyldes, at nyhedsbrevet – som navnet antyder – er et lokalhistorisk nyhedsbrev. Det betyder, at 

kun de arrangementer, der har et lokalhistorisk indhold, kommer med. Så er der et spændende 

foredrag om fx ”Reformationen i Danmark”, så ligger det uden for nyhedsbrevets dækning. Men er 

der et foredrag om fx ”Reformationen i Vestsjælland”, ja, så bliver det omtalt.  

 

Jeg håber at kunne udsende 6 nyhedsbreve i 2017, altså ca. hver anden måned. Så næste nyhedsbrev 

udkommer omkring 1. februar 2017. Arrangementer eller litteratur, der ønskes omtalt, skal være 

mig i hænde senest omkring 20. januar. 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår! 

 

Med venlig hilsen og god fornøjelse med udgivelserne/arrangementerne.  

 

Carsten Egø Nielsen 



 2 

Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold. 

 

Høng/Gørlev-området. 

 
1) Bent Frandsen: Høng Højskole, Husmandsskole og Efterskole 1866-2016. 

 

Den yderst produktive lokalhistoriker Bent Frandsen har udgivet 

sin anden bog i 2016 – og sin bog nummer 27 i alt med 

lokalhistorie fra den tidligere Høng Kommune. En imponerende 

indsats på 28 år med stort set en bog om året i gennemsnit. 

Tidligere på året kom der en bog om ”EC – Høng. Sengefabrikken 

i Sæby” og den nye bog handler om ”Høng Højskole, 

Husmandsskole og Efterskole 1866-2016” – altså i virkeligheden 

et 150-års jubilæum. Bogens lange titel indikerer også at, der i 

perioden har været to andre skoleformer før efterskolen, der 

begyndte i 1964. Det hele startede som en folkehøjskole i Sæby i 

1864, men allerede i 1866 flyttede skolen til Høng. Skolen 

voksede støt med den første tilbygning i 1874, og aktiviteterne 

blev udvidet med en friskole og et børnehjem. Det er lidt 

uoverskueligt at få rede på de mange ændringer og skolemæssige udvidelser, men heldigvis er der 

på side 33 i Bent Frandsens bog en skematisk oversigt over de mange forskellige skolers udvikling.  

Meget rammende begynder teksten til oversigten således: ”Høng Højskole er mor, bedstemor, 

oldemor og tipoldemor til alle de øvrige private skoler i Høng”. 

 

Højskolens tid slutter i 1925, hvor den i stedet bliver til en husmandsskole, der i 1964 bliver til en 

efterskole. Bogen går nogenlunde kronologisk frem og har også afsnit om de enkelte forstandere 

gennem årene, ligesom der er et afsnit om husmandsskolen under den tyske besættelse 1940-45. 

Bogen er skrevet i Bent Frandsens sædvanlige letlæselige stil, og er udstyret med mange samtidige 

billeder. Den kan købes i kiosken i Høng-Centeret og på Høng Bibliotek. 

 

www.honglhf.dk  

 

2) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev, 20. årgang, nummer 4, november 

2016. 

 

7. september 2016 fejrede Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv sit 40-års 

jubilæum. Dette jubilæum fylder rigtig meget i foreningens fjerde nyhedsbrev 

i 2016. Der er et referat fra receptionen, herunder også resumé af borgmester 

Martin Damms tale ved receptionen og redaktørens orientering om 

jubilæumsbogen. Endelig er der en kort gennemgang af jubilæumsbogens 

indhold. Jubilæumsbogen kan købes for 125 kroner på Arkivet i Gørlev i 

åbningstiden eller ved henvendelse til formanden Anne Christensen på telefon 

5885 5173. 

 

Men nyhedsbrevet har også fået plads til en artikel med Otto Birchs 

erindringer. Otto Birch blev født på Djursland, men tilbragte det meste af sit 

liv på Reersø. Han var med i frihedsbevægelsen under den tyske besættelse 

1940-45, hvor der var 12 tyske soldater stationeret på Reersø. Hans fortælling 

slutter i 1945, men Otto Birch levede til 1987. 

 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

http://www.honglhf.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
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Korsør-området. 

 
3) Per Krogsgaard Larsen (udgiver): Julehæfte 10. Årbog for Korsør og omegn 2016. (red. 

Kay-Verner Christiansen og Ole Seyffart Sørensen). 

 

Årbog for Korsør og omegn 2016 – Julehæfte 10 er på gaden. Der er tale om 

en 100 sider stor årbog i et dejligt format – og heldigvis uden den uheldige 

grønne baggrundsfarve, der prægede tekstsiderne i de første udgaver af 

julehæftet. Indholdsmæssigt er der 14 artikler skrevet af 12 forskellige 

forfattere, og det betyder stor alsidighed både i indholdet og i de sproglige 

varianter. Der er noget for enhver smag – ved en anden lejlighed mødte jeg 

eksempelvis en jernbaneentusiast, der glædede sig til at læse om den særegne 

kulbane med elektrisk drevne lokomotiver. 

 

 

Årbogen indeholder følgende artikler: 

 

 Jan Christiansen: En arkitekt genser sin barndomsby 

 Gorm Egeberg: Kulbanen, en markant del af byens hverdag 

 Kurt Rehder: En fodermesters erindringer 

 Frederik Jacobsen: Non scholae, sed vitae 2 

 Michel Dufrêche: Fra Marseille til Korsør 

 Poul Erik Nielsen: Attentatet på Halskovbroen i 1976 

 Thomas S. Olsen: Mine visioner for Halsskov 

 Jimmy Pedersen: Halskov Materialhandel og Jens Sødring 

 Michael Weiergang: Korsør Gasværk 

 Georg Møhr Johnsen: Algade, 1921 

 Ole Seyffart Sørensen: Rasmus Langelands skibsværft 

 Villy Jensen: Skarven 

 Kurt Rehder: Fortidsminder ved Knivkær Strand 

 Ole Seyffart Sørensen: Året der gik 

 

Som i de forrige år er kvaliteten og omfanget af billeder i top. Årbogen koster 120 kroner og kan 

købes hos boghandleren i Korsør, Søberg Vin, Føtex, Korsør Bibliotek samt Circle K. 20 % af et 

eventuelt overskud går til Julemærkehjemmet i Skælskør. Det gælder nok om at være hurtig: 

Årbogen plejer hurtigt at blive udsolgt, og det fortjener denne 10. udgave også. 

   

4) Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen: Storebæltshallen. Et samlingspunkt i Korsør 

gennem 50 år. 
 

Storebæltshallen i Korsør her netop i juni 2016 rundet de 50 år, og det er 

blevet markeret med en 72 sider jubilæumsbog. Forfatterne er Jette Kjærulff 

Hellesen og Ole Tuxen, der har mange bogudgivelser bag sig med 

lokalhistoriske emner fra både Korsør og Slagelse. Også denne bog er præget 

af de to forfatteres grundighed. Når man er grundig, er det en kunst at finde 

balancen mellem overblikket og detaljen, men det er stort lykkedes for de to 

forfattere. Enkelte afsnit bliver lidt detaljeret med rigtig mange oplysninger, 

hvor det kan være svært at opretholde overblikket. Det gælder fx afsnittene 

om fordeling af haltimer og betaling for leje af hallen. Men det ændrer ikke på 

helhedsindtrykket af en solid lille bog med en spændende historie om et 

lokalsamfunds ihærdighed for at få en idrætshal. Og historien om den 
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kommunale holdning til dette ønske, der endte med, at kommunen finansierede opførelsen af hallen, 

mens de indsamlede midler gik til opførelsen af endnu en hal. Det er også historien om det folkelige 

liv, som udfolder sig i en hal udover det rent sportslige. En særlig historie er om de 

oversvømmelser, der har ramt Storebæltshallen, hvor den til fulde levede op til sit navn, da 

Storebælt strømmede ind og gav store ødelæggelser. Bogen er flot illustreret med mange billeder, 

primært fra byens lokalhistoriske arkiv. 

 

Skælskør-området. 

 
5) Initiativgruppen: Årbogen 2016. Jul i Skælskør 29. årgang. 

 

Forsiden til 29. årgang af Jul i Skælskør er præget af et farvestrålende værk af 

årets omslagskunstner Solveig Schulz. Det er en god tradition at lade en lokal 

kunstner stå bag forsidebilledet, og det passer fint med, at Skælskør har fundet 

en fin niece som en rigtig kunstnerby. 

 

De 84 sider i årbogen indeholder rigtig mange forskellige artikler, de fleste med 

lokalhistorisk indhold, men naturligvis er der også de faste artikler om livet på 

Agersø og Omø, Lokalpolitikerne har ordet, Knud og Valborg samt Året i 

glimt.  

 

Konceptet med at have mange, men mindre artikler er også fastholdt i år. Det er 

derfor for pladskrævende her at nævne alle, men et udvalg er blandt andet: 

 

 Jens Nielsen: Landcentralen 

 Jørgen Kok: Skælskør – en navnerundfart 

 Kirsten Kobbernagel: Bruun Hjørne 

 Einar Storm: Livet i Aftenskolevirksomheden i Eggeslevmagle sogn i tiåret mellem 1955-1965 

 Arne Hansen: Kystartilleriforeningen. Skælskør og omegns afdeling 

 Flere artikler om Emma Esbensen 

 Kristian Tofte Petersen: På sporet af fortiden 

 Claus Hunsballe: Danske jordbær (næsten) året rundt 

 Ole Vang: Hvorfor passion for gamle rutebiler og busser? 

 Henrik Terkelsen: Glade køer, kalve og klokkefrøer på Glænø 

 Steen Andresen og Kurt Højgård Olsen: Fra bondedreng til bogtrykker 

 Villy Jensen: Skælskør Boldklub af 1924 (del 3) 

 

Jul i Skælskør er fuld af mange billeder i god kvalitet, både historiske og samtidige. Årbogen kan 

købes hos boghandleren i Skælskør. 

 

Slagelse-området. 

 
6) Foreningen Jul i Slagelse: Jul i Slagelse 2016. 23. årgang.  

 

Jul i Slagelse er udkommet med 23. årgang. Man kan diskutere om forsidebilledet er et motiv med 

relation til julen eller ej. Billedet forestiller indgangen til Slagelse Ting- og Arresthus, der er ved at 

runde de 100 år, og det er anledningen til en artikel af Ole G. Nielsen om historien bag bygningen. 

Men forsidebilledet kan også tolkes som en låge i en julekalender, der venter på at blive åbnet, og 

de små hvide klatter på billedet kan med lidt god vilje tolkes som snefnug. Det kan jo godt være at 

nogle af de indsatte i arresthuset gerne så lågen/døren åbnet!   
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Det 60 sider store hæfte indeholder som sædvanlig artikler med vidt forskelligt 

indhold, både emnemæssigt og tidsmæssigt. Vibeke Hvidtfeldt har skrevet en 

artikel ”Klæder skaber folk”, og den handler om julemandens klæder, der nu skal 

til at være blå i stedet for røde! Ellers er der 15 artikler med primært 

lokalhistorisk indhold: 

 

 Carsten Egø Nielsen: Anlægsfesterne i Slagelse 

 Ole G. Nielsen: Den keramiske altertavle 

 Helge Christiansen: Hans Tausen og Slagelse 

 Jørgen Mikkelsen: Lotterier – en mirakelkur for den offentlige sektor? 

 Børge Riis Larsen: Hans Bastholms ideer om en uldfabriks indretning i 

forbindelse med fattigvæsnet i Slagelse 

 Hans Plovgaard: Beretning om en landsby med udsigt 

 Helge Christiansen: Vårby Å og sens historie 

 Lars Kierulff: Byens ældste og endnu benyttede familiegravsted 

 Ole G. Nielsen: Parcelgård 

 Børge H. Larsen: Ingers banke – et udskænkningssted i fjerne tider 

 Bjarne Ravn Christensen: Historien om et brev til St. Thomas 

 Ole G. Nielsen: Thing- og Arresthuset 100 år 

 Per Vagnsø: Lille guldbiks fylder 80 

 Uno Rasmussen: Redning af kulturarv 

 Birthe Søhuus: En uforglemmelig jul. Et barndomsminde 

 

Jul i Slagelse koster 100 kroner og kan købes hos boghandleren i VestsjællandsCentret. 

 

www.julislagelse.nu  

 

 

7) Jens Christian Moesgaard: Mønter fra middelalderlige landbebyggelser. KUML 2016. 

 

”Kuml” er en årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, og har en mere videnskabelig 

tilgang end det mere populære lille tidsskrift ”Skalk”. Derfor henvender ”Kuml” 

sig også mere til fagarkæologer eller ivrige amatørarkæologer, som der de 

seneste år er blevet mange flere af på grund af muligheden for at bruge 

metaldetektorer.  

 

I den netop udsendt årbog for 2016 har Jens Christian Moesgaard skrevet en 42 

sider veldokumenteret artikel om mønter fra middelalderlige landbebyggelser. 

Det der gør artiklen relevant for dette lokalhistoriske nyhedsbrev er, at artiklen i 

meget stort omfang er baseret på fund af mønter i Slagelse-området. Det drejer 

sig om møntfund fra Hejninge og Store Valby, som er den forsvundne landsby, 

der lå tæt på den nuværende Valbygård. Ud fra disse møntfund konkluderer 

forfatteren, at mønter i middelalderen ikke blot blev brugt af de højere klasser i 

samfundet, men også af almindelige bønder. 

 

”Kulm” kan købes hos Aarhus Universitetsforlag. 

 

 

http://www.julislagelse.nu/
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Sorø-området 

 
8) Jul i Sorø Anno 1953: Jul i Sorø 2016 

 

Jul i Sorø har udsendt den 64. udgave af årbogen. I forbindelsen med 

udgivelsen af sidste års udgave oplyste redaktionen, at det var sidste udgave, 

som den ville påtage sig at lave efter mange års velfortjent indsats. Tak for det! 

Men heldigvis meldte en ny redaktion sig på banen, og det er lykkedes for den 

nye redaktion at udsende en årbog på 88 sider. Som en hæder til 

grundlæggeren af Jul i Sorø, redaktør Oscar Lünell, har den nye redaktion valgt 

som forsidebillede at vise et nutidigt billede af orglet i Sorø Klosterkirke – 

samme motiv, der var på 1. udgaven af Jul i Sorø i 1953.  

 

Allerede på side 2 i forbindelse med indholdsfortegnelsen skriver redaktionen: ”Alt ved det gamle”, 

og dermed er linjen lagt til at føre traditionerne videre med en række artikler af primært 

lokalhistorisk indhold. Layoutmæssigt er der sket enkelte justeringer, men ellers er indholdet en 

pose ”blandede bolsjer” med mange forskellige emner skrevet af ikke mindre end 17 forskellige 

forfattere. 

 

Jul i Sorø indeholder følgende længere artikler: 

 

 Jørgen From Andersen: Hvornår er klokken 12? 

 Gert Jørgensen: Apotekerens have bag Storgade – mod Vestergade og Søndergade 

 Uffe Svegaard: ScienceTalenter. De gode kan blive de bedste 

 Carsten Nøddeskou: Johannes Bonnesen: ”Bøddel” og hædersmand 

 Arne Larsen: Skrædderen og hans søn 

 Børge Mortensen og Søren Gustavsen: Julegrisen 

 Ditlev Tamm: Christen Friis´ kapel i Sorø Klosterkirke 

 Steen Jensen: Det startede i Baggade 

 Annelise Birkholm og Jesper Hagen Bach: Foreningen Sorø Bådfart af 1997 

 Ea Stevns Matzon: Sorø Museum i 100 år 

 Jan Søttrup: Fruen i huset 

 Børge Mortensen og Søren Gustavsen: Min bedstefar 

 Bjarne Stenbæk: Omfartsvejen der splittede Sorø 

 Hanne Vestermark Mejer: 33 år med piger på Sorø Akademis kostskole 

 Thomas Bertelsen: Den røde kirke 

 Aage Peter Ravnsgaard: Munkenes Mølledige 

 

Jul i Sorø kan købes hos blandt andet boghandlerne i Sorø og Slagelse, og koster 100 kroner. 

 

9) Thomas Gjurup og Jørgen Billing: Sorø-Rock. Dianalund & Stenlille. 

 

Thomas Gjurup og Jørgen Billing har udsendt en bog om Sorø og omegns lokale pop- og 

rockhistorie i perioden 1960-1980. Hermed slutter de beskrivelsen af den sydvestsjællandske pop- 

og rockhistorie, idet de tidligere har udgivet en bog om samme emne i Korsør/Skælskør (2015) og 

tidligere på året en om rocken i Slagelse/Høng-området. Sorø-bogen er bygget op efter samme 

koncept som de to øvrige, nemlig kronologisk og med et kig til, hvad der skete i de respektive år på 
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nationalt plan. I de lokale beskrivelser får vi historierne om spillestederne, 

popklubberne, men naturligvis først og fremmest de lokale orkestre. Et af de 

mest succesfulde bands i Sorøs rockhistorie var ”The Spotlights”.  

 

Bogen er ikke alene en skildring af musikken, men også af ungdomskulturen, 

der jo fik stor betydning for samfundets udvikling i perioden. Netop fordi 

bogen ikke alene er den lokale historie, er det nye Rockmuseum i Roskilde 

(med navnet Ragnarock) også gået ind i projektet, som også er støttet af Sorø 

Kommune og fonden fra et lokalt pengeinstitut. Bogen, der i øvrigt blev 

udsolgt på udgivelsesdagen, kan igen købes blandt andet hos boghandleren i 

Sorø, og prisen er 200 kroner for de 130 sider. 

 

www.museumragnarock.dk 

 

10) Holger Jørgensen og Preben Lemann m.fl.: Stationsbyen Nyrup 1900-1960. 

 

Bogen ”Stationsbyen Nyrup 1900-1960” beskriver den typiske stationsby, der i år 1900 kun bestod 

af 2 gårde og få huse omkring et gadekær. Men så blev der over hele landet bygget jernbaner, også 

til Nyrup, da Høng-Tølløsebanen i 1901 anlagde en station 300 m udenfor byen. I løbet af 

forbavsende få år blev der bygget huse, som udfyldte arealet mellem banen og by. Det var især små 

enkeltmandsvirksomheder og personer, der havde flere job. Omkring tiden efter 1. verdenskrig gik 

udviklingen rigtig stærkt. Men få år efter 2. verdenskrig ændrede samfundsforholdene sig igen. En 

teknisk tidsalder begyndte at melde sig. Ikke mindst blev bilen årsagen til de små landsbyers 

stagnation, der kulminerede i 1960'erne. Det er Nyrups situation. 

 

En gruppe personer satte sig sammen i 2016 for at prøve at beskrive denne 

tid og den spændende by, det var dengang. Det er personer, der har levet en 

stor del af livet i eller i forbindelse med byen. Arbejdsgruppen er Anni 

Larsen, Bent Christensen, Knud Christensen, Margith Sprotte (født 

Sofussen), Zenia Nielsen, Ruth Kristensen, Erling Normann Larsen og 

Solveig Jørgensen (som alle er nuværende eller tidligere Nyrupborgere), 

Holger Jørgensen (fra Sorø-arkivet) og Preben Lemann fra Stenlille-arkivet. 

Flere oplysninger er fra Niels G. Sørensens avisartikler, udgivet for 

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, der også står for udgivelsen af bogen om 

Nyrup. 

 

Det er en hardcoverbog på 78 sider fyldt med flotte farvebilleder og kort, prisen er kr. 200,-, og 

bogen kan købes i Svegårds Boghandel i Sorø, Dianalund Boghandel, hos Stenlille Blomster samt 

Peter Nielsen EL i Nyrup - og endelig på arkivet i Stenlille, Hovedgaden 37 og i bogcafeen i 

Stenlille, ligeledes Hovedgaden 37. 

 

11) Jens Birch: Busserne fra Sorø – billeder af Sorø Karosserifabriks produktion 

 

I 1918 åbnede karetmagersvend Aksel Andreasen under beskedne former et karetmagerværksted i 

Priorgade i Sorø. Til en begyndelse var det reparation og bygning af hestekøretøjer, som udfyldte 

arbejdsdagene, men Andreasen havde en vision: Han ville bygge karrosserier til de mange biler, der 

rullede ud på de danske landeveje efter 1. verdenskrig. Visionen blev mere end opfyldt, og 

Andreasen drev sin virksomhed frem til en af de betydeligste karrosserifabrikker i Danmark. I 

bogen følger vi fabrikkens historie i såvel op- som nedgangstider. Ligesom vi ser på den 

http://www.museumragnarock.dk/
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mangfoldighed af karrosserier til person- og varebiler, såvel som 

lastbiler og ikke mindst busser, der rullede ud fra Sorø 

Karosserifabrik gennem årene fra den spæde begyndelse i 1918 

og frem til 1974, hvor det sidste karrosseri blev bygget. I årene 

herefter fortsatte virksomheden med renovering og reparation af 

karrosserier, ligesom man også handlede med personbiler. Blandt 

andet oliekriserne i 1970’erne betød, at det gik ned ad bakke for 

virksomheden, og den lukkede i 1983. I de godt 55 år, hvor Sorø 

Karosserifabrik var aktiv, blev der bygget karosserier til mere 

end 88 busser, hvortil kom opbygning af personbiler samt vare- 

og lastbiler. Bogens mere end 275 illustrationer giver et godt 

indblik i såvel fabrikkens alsidighed som i karrosserityperne.  

 

Bogen koster 295 kroner og kan bestilles på www.j-bog.dk  

 

Vestsjælland. 

 
12) Historisk Forening for Vestsjælland: Årbog 2016 

 

Historisk Forening for Vestsjælland har udgivet årbog nummer 103. Det er i sig selv en præstation, 

at en forening eksisterer i over 100 år. Årbogen har i år et lidt mindre omfang end de foregående år, 

nemlig 122 sider. Der er 4 artikler af 4 forskellige forfattere, og artiklerne dækker geografisk store 

dele af det tidligere Sorø Amt, som foreningen har sit udspring fra. 

 

Artiklerne er: 

 

 Ole Maintz: Landbefolkningens kommunikationsmuligheder i 1800-tallet 

med særligt henblik på Sydvestsjælland 

 Katja Svedstrup Westh Gross: Nedlæggelsen af de vestsjællandske klostre 

ved reformationen 

 Knud Bruun Rasmussen: Sønderup, Nordrup og Gudum sogne – på vej mod 

det 20. årh. 

 Helge Torm: ”Høit Græs voxer over Volden” – Korsør Fæstning og den 

danske guldalder 

 

Herudover er der omtaler af udkomne lokalhistoriske bøger fra Vestsjælland fra 

2015 og 2016 samt diverse foreningsmeddelelser.  

 

Årbogens sædvanlige høje niveau for illustrationer er opretholdt. Den kan købes hos boghandlerne i 

Korsør, Skælskør, Slagelse og Sorø, men også ved henvendelse til foreningens næstformand Kurt 

Rehder på telefon 58 38 00 31. Her kan der også købes ældre ikke udsolgte årbøger til en 

fordelagtig pris. 

 

www.histvestsj.dk  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.j-bog.dk/
http://www.histvestsj.dk/
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Arrangementer med lokalhistorisk indhold/interesse 
 

Hvis du vil være helt sikker på dato, tidspunkt og sted til et af arrangementerne, er det en god ide 

selv lige at tjekke nedenstående oplysninger, fx på de hjemmesider, der er angivet adresse på.  

 

Af hensyn til allerede nu at kunne disponere kalenderen længere frem, er der i den efterfølgende 

oversigt medtaget de arrangementer, som jeg har kendskab til på nuværende tidspunkt frem til 

november 2017. Arrangementerne er opstillet kronologisk. Husk allerede nu at skrive 

arrangementerne ind i kalenderen, så du ikke går glip af netop det emne, du gerne vil høre nærmere 

om eller den tur, du gerne vil deltage i! 

 

Hvis du vil have overblikket over de mange arrangementer ved hånden, kan du printe siderne ud til 

opslagstavlen. 

 

Arrangementer december 2016 – november 2017. 

 

Dato Arrangement Sted og tidspunkt Evt. guide eller 

foredragsholder 

Arrangør/nærmere 

information 

15. april 

til 31. 

december 

2017 

Udstilling: Mad 

Money II – et 

amerikanske B17 

bombeflys 

nødlanding ved 

Kalundborg 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg 

 www.vestmuseum.dk  

24. juni til 

22. 

december 

Udstilling: Det 

skider vi på 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted 

 www.vestmuseum.dk  

3. oktober 

2016 til 5. 

februar 

2017 

Udstilling: 

Vikingerne ved 

Melby 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg 

 www.vestmuseum.dk  

01.12.16 Julestue Havrebjerg 

Museum, 

Krænkerupvej 56, 

4200 Slagelse, kl. 

15.00-17.00 

Ole Gamst www.havrebjerg.dk  

06.12.16 Foredrag: Klostre i 

middelalderens 

Vestsjælland 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg, kl. 

19.30 

Johnny Grandjean 

Gøgsig Jacobsen 

www.vestmuseum.dk  

07.12.16 Foredrag: 

Arkæologien set 

gennem en 

metaldetektor 

Holbæk Museum, 

Klosterstræde 18, 

4300 Holbæk 

Kenny Thygesen www.vestmuseum.dk  

08.12.16 Julestue Havrebjerg 

Museum, 

Krænkerupvej 56, 

4200 Slagelse, kl. 

15.00-17.00 

Ole Gamst www.havrebjerg.dk  

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.havrebjerg.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.havrebjerg.dk/
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08.12.16 Foredrag: Peder 

Hansen fra Lundby 

er tilbage i Ringsted 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Leo Hjort www.vestmuseum.dk  

15.12.16 Foredrag: Biens 

historie 

Korsør 

Produktionshøjskole

, Norvangen 15, 

4220 Korsør  

Erik Kromann www.bien-korsoer.dk 

Tjek tidspunkt for 

foredraget, idet der også 

er andre aktiviteter 

15.12.16 Julestue Havrebjerg 

Museum, 

Krænkerupvej 56, 

4200 Slagelse, kl. 

15.00-17.00 

Ole Gamst www.havrebjerg.dk  

16.01.17 Rundvisning i Sct. 

Bendts Kirke, 

Ringsted 

Sct. Bendts Kirke, 

Sct. Bendtsgade 9, 

4100 Ringsted, kl. 

19.00 

Anette Månsson www.vestmuseum.dk  

26.01.17 Foredrag: Hagbards 

Høj 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Lene Søgaard Petersen www.vestmuseum.dk  

07.02.17 Foredrag: 

Antvorskov, Hans 

Tavsen og 

reformationen 

Korsør 

Kirkehøjskole, Sct. 

Gertruds Hus, 

Kirkepladsen, 4220 

Korsør, kl. 10.00 

Carsten Egø Nielsen Hanne Møhr, mail: 

hannewormsvej@mail.dk  

07.02.17 Foredrag: H.C. 

Andersen med toget 

tværs over Sjælland 

Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Kurt Rehder www.norden-slagelse.dk  

08.02.17 Antvorskov Kloster 

og Slot 

Onsdagstræf, 

Sogneladen , 

Herrestræde 1C, 

4200 Slagelse, kl. 

10.00 

Carsten Egø Nielsen www.sctpederskirke.dk  

09.02.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

09.02.17 Foredrag: 

Bilforhandler i 

Ringsted 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Mogens Geertsen www.vestmuseum.dk  

22.02.17 Billedforedrag om 

HAKA 

Fællessalen på 

Skolen i Fuglebjerg, 

Sandvedvej 24, 4250 

Fuglebjerg, kl. 19.00 

Carsten Egø Nielsen www.borupris.dk  

22.02.17 Foredrag: Flemming 

B. Muus, containere 

og Kattrup 

Sønderjysk Forening 

for Dianalund-

Stenlille, 

Degneparken 1, 

Henning Bonde og 

Finn Jensen 

 

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.bien-korsoer.dk/
http://www.havrebjerg.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
mailto:hannewormsvej@mail.dk
http://www.norden-slagelse.dk/
http://www.sctpederskirke.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.borupris.dk/
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4293 Dianalund, kl. 

19.30 

23.02.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

09.03.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

09.03.17 Foredrag: Jystrup 

Brugsforening 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Ikke oplyst www.vestmuseum.dk  

13.03.17 Rundvisning i Sct. 

Bendts Kirke, 

Ringsted 

Sct. Bendts Kirke, 

Sct. Bendtsgade 9, 

4100 Ringsted, kl. 

11.00 

Anette Månsson www.vestmuseum.dk  

23.03.17 Generalforsamling Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

 www.slaglosia.dk  

29.03.17 Foredrag: I 

mordernes fodspor 

Tårnborg 

Forsamlingshus, 

Frølundevej 50, 

4220 Korsør  

Kurt Rehder  

30.03.17 Generalforsamling 

med udlevering af 

årsskrift 

Cafe Fuglen, 

Byagervej 17, 4250 

Fuglebjerg, kl. 19.00 

 www.borupris.dk  

04.04.17 Årsmøde med 

generalforsamling 

Fuglebjerg Kro Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

09.05.17 Sommertur til 

Samsø 

Foreningen Norden 

Slagelse 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.norden-slagelse.dk  

10.05.17 Rundvisning i 

Fuglebjerg Kirke 

Fuglebjerg Kirke, kl. 

19.00 

Birgitte Johannesen www.borupris.dk 

20.05.17 Sommertur til 

Nordsjælland 

Frederiksværk og 

Hundested 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

02.08.17 Byvandring i 

Sandved 

Nærmere om 

mødested i 

efterfølgende 

nyhedsbreve 

Bertel Hansen og Poul 

Erik Pedersen 

www.borupris.dk 

09.09.17 Efterårstur til Reersø 

og Mullerup 

 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

12.10.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

26.10.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

http://www.slaglosia.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.norden-slagelse.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.slaglosia.dk/
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16.11.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

24.11.17 Udlevering af årbog 

2017 i Slagelse 

 Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.histvestsj.dk  

 

 

Lokalhistorisk nyhedsbrev omtaler nyere lokalhistorisk litteratur og lokalhistoriske arrangementer i 

det vest- og sydsjællandske lokalområde og udkommer ca. 6 gange årligt. En speciel velkomst til de 

nye modtagere - nu er vi over 550 modtagere. Kender du nogen, der måtte være interesseret, er du 

velkommen til at videresende nyhedsbrevet eller oplyse mig om deres mailadresse. Så vil de 

fremover gratis automatisk modtage de kommende udsendelser uden nogen form for forpligtigelser 

eller kommercielle reklamer. Husk også at orientere mig, hvis du skifter mailadresse – jeg får et par 

stykker retur hver gang, enten fordi mailadressen er ukendt, eller fordi postboksen er fuld. Så husk 

også jævnligt at slette noget fra indboksen. Nogle af de nye modtagere vil konstatere, at de ikke selv 

har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Jeg har modtaget deres mailadresse fra personer, der mente, at de 

pågældende ville være interesseret i nyhedsbrevet. Er det ikke tilfældet, kan de naturligvis afmelde 

nyhedsbrevet ved at sende mig en mail. Jeg udsender nyhedsbrevet som ”blind copy”, hvilket 

betyder, at ingen kan se mailadresser på modtagerne. 

 

”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” udsendes som et fritidsinitiativ, men heldigvis er der flere, der 

orienterer mig om litteratur og arrangementer – tak for det! Nyhedsbrevet kan naturligvis kun 

omtale litteratur og arrangementer, som jeg har kendskab til, og gør derfor på ingen måde krav på at 

være en fuldstændig oversigt. Så har du kendskab til litteratur og arrangementer (også noget, der er 

på vej), som du synes fortjener at komme til over 550 andre interesseredes kendskab, er du 

velkommen til at sende mig en mail. Har du kendskab til lokalhistoriske publikationer, der ønskes 

omtalt, er du velkommen til at sende et eksemplar eller en omtale til mig på adressen: Holstebrovej 

39, 4200 Slagelse. 

 

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet ved at besvare mailen. Der er ingen forpligtigelser knyttet 

til modtagelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaglosia.dk/
http://www.histvestsj.dk/
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Carsten Egø Nielsens tilbud om FOREDRAG og LOKALHISORISKE TURE I Slagelse-

området pr. 1. december 2016: 

 

Lokalhistoriske foredrag: 

 

 Slagelse under besættelsen (vægtningen på forskellige temaer aftales nærmere) 

 Korsør under besættelsen 

 Slagelses tidligere industrier mellem de to stationer. 

 Slagelses historie og udvikling efter 1945 

 Slagelses gamle forretninger (NYT) 

 Jernbaner og roebaner i Vestsjælland 

 Antvorskov Kloster og Slot 

 Pigerne på Sprogø 

 

Historiske foredrag:  

 

 Norden under 2. verdenskrig 

 Fra slagsbrødre til broderskab: Dansk-svenske relationer fra Margrete den første til Margrethe 

den anden 

 Gøngehøvdingen Svend Poulsen 

 De dansk vestindiske Øer og den danske slavehandel 

 Grønland i fortid og nutid 

 

Alle foredrag er bygget op omkring mange samtidige og nutidige billeder. 

 

Lokalhistoriske ture i Slagelse-området: (hver tur varer ca. 2 timer) 

 

 I besættelsestidens fodspor 

 Landsgrav 

 Holmstrup 

 Antvorskov 

 Mellem de to stationer 

 Nordbyen med Andersvænge 

 Slots Bjergby 

 Sct. Mikkels Kirkegård 

 

Kontakt: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com  

mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com

