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Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 48 – marts 2017 
 

 Side 1: Fortsat mange nye lokalhistoriske bøger/artikler  

 Side 2-7: Kort omtale af 13 nye lokalhistoriske bøger og artikler   

 Side 8-13: Arrangementer med lokalhistorisk indhold perioden marts 

2017 til februar 2018 – lige til at hænge på opslagstavlen. 

 Side 14: Nielsens historiske ture og foredrag. 

 

Velkommen til Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 48! 

 

Sidste nyhedsbrev fra december 2016 omtalte traditionen tro de mange lokalhistoriske udgivelser, 

der hvert år udkommer op til jul. Jeg håber, der er blevet solgt rigtig mange af udgivelserne, og jeg 

har da i hvert fald kendskab til nogle stykker, der er blevet udsolgt. 

 

Interessen for lokalhistorie er stigende, og det afspejler dette nyhedsbrev også. Der er ikke mindre 

end 14 bøger og artikler at omtale. Og som sædvanlig er variationen stor. Der er mest tale om 

artikler i forbindelse med forskellige foreningers nyhedsbreve, men et par bøger er det også blevet 

til. En af bøgerne udkom egentlig allerede, så den kunne være blevet omtalt i sidste nyhedsbrev, 

men jeg fik først kendskab til den senere. Så husk hvis du har kendskab til lokalhistoriske bøger er 

det en god ide at sende mig informationer så tidligt som muligt, gerne med en skanning af forsiden. 

 

Hvert år sine historiske jubilæer. Her er 2017 er det primært to jubilæer, der indtil nu har fået mest 

opmærksomhed. Det ene er 500-året for Luthers offentliggørelse af de 95 teser i Wittenberg. 

Umiddelbart har det ikke direkte meget at gøre med lokalhistorie i Vestsjælland, men ofte er der 

alligevel et lokalt islæt. Det er også tilfældet her, idet en af de centrale danske reformatorer, Hans 

Tausen, i en periode var munk på det store Antvorskov Kloster ved Slagelse. Et andet jubilæum er 

100-året for Danmarks salg af de Dansk Vestindiske Øer til USA. Overdragelsen skete helt præcist 

den 31. marts 1917. Også i forhold til de vestindiske øer er der masser af lokalhistoriske islæt, 

eksempelvis omkring familien Lawaetz fra Røsnæsgården ved Kalundborg. Herfra kom en gren af 

slægten til de vestindiske øer, hvor 3 sønner slog sig ned på øerne, og fik stor betydning og 

indflydelse på øerne næsten helt frem til vore dage. Deres farm – Little la Grange – er i dag indrettet 

som museum på Sankt Croix. Et tredje jubilæum – der ikke har fyldt meget i medierne indtil nu – er 

100-året for den russiske revolution. Revolutionen smittede over tid også af lokalt, hvilket 

eksempelvis kan læses i Jens Fransens bog om Danmarks Kommunistiske Parti i Slagelse. Så rigtig 

mange nationale historiske jubilæer sætter sig også fingeraftryk i lokalhistorien. 

 

Der er fortsat også stor aktivitet med hensyn til foredrag med lokalhistoriske emner. I den 

efterfølgende oversigt, der ikke gør krav på at være fuldstændig, kan man se, at der endog er mange 

dage, hvor man kan vælge mellem flere foredrag. Det er selvfølgelig ærgerligt at man ikke kan være 

flere steder samme aften, men omvendt er det glædeligt, at så mange arrangører kan samle mange 

interesserede. Og det er af og til tilfældet. Et af mine foredrag om de vestindiske øer samlede 

omkring 160 deltagere i Høng, og et foredrag om vaskemaskinefabrikken Haka i Fuglebjerg 

samlede omkring 150 deltagere. Så sig ikke, at der ikke er interesse og opbakning! 

 

I næste lokalhistoriske nyhedsbrev er der nærmere om Nielsens historiske ture til sommer. 

 

Med venlig hilsen og god fornøjelse med udgivelserne/arrangementerne 

 

Carsten Egø Nielsen 

Tlf. 58506620 eller 23444492 

carsten.egoe.nielsen@hotmail.com 

mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com
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Nye udgivelser med lokalhistorisk indhold. 

 

Fuglebjerg-området. 

 
1) Bertel Hansen: Fuglebjerg Kro – et skikkeligt værtshus. 

 

Det er i år 325 år siden, at Fuglebjerg Kro i 1692 fik sit kongelige 

privilegium af Christian 5, men kroens historie går formentlig helt 

tilbage til 1500-tallet. Dette kan der læses meget mere om i en bog 

om kroen, der udkommer den 9. marts ved en præsentation på 

kroen. Forfatteren er den flittige formand for Fuglebjergegnens 

Lokalhistoriske Forening, Bertel Hansen.  

 

Fuglebjerg Kro har som andre virksomheder gennem de mange år 

haft gode tider og mindre gode tider. En af storhedstiderne var fra 

midten af 1800-tallet og frem til starten af 1900-tallet. Her var der 

vældig aktivitet på torvet, hvor kroen ligger, eksempelvis 

markeder med salg af kreaturer. Men frem til 1913 foregik 

afstemningen til Folketingsvalget også på Torvet. I perioden 1849-

1893 var det Kristian Jespersen, der var krofæster og kroejer, og han bidrog væsentligt til 

Fuglebjergs udvikling. Den nuværende krobygning er fra 1856, og den nuværende kroejer er 

Kirsten Egholm Pedersen, der overtog kroen i 1998. Hun kom fra en stilling som forpagter af 

cafeteriet i Fuglebjerg-Hallen, og kendte derfor til både arbejdsområdet og lokalområdet. Bogen 

præsenteres 9. marts klokken 18.00, og her serveres der gule ærter og kaffe klokken 18.00. 

Tilmelding er nødvendig, og bogen kan købes for 100 kroner. 

 

www.borupris.dk  

 

Høng/Gørlev-området. 

 
2) Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune: Lokalhistorisk Nyt. 31. årgang, nummer 1, 

januar 2017. 

 

Medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune dækker 

foreningens aktiviteter i 1. halvår 2017, men også omtale af foreningens 

sommerudflugt til Nordsjælland i august 2017. Som konsekvens af den store 

tilslutning til foreningens sommerudflugter de senere år, har man taget 

konsekvensen, og har dubleret turen fra starten. Den afvikles nu både 20. og 27. 

august. 

 

Medlemsbladet indeholder også et par artikler med lokalhistorisk indhold. Den 

længste artikel er skrevet af Erik Schrader og hedder: Vort liv har været gynger 

og karruseller”. Det er historien om Erna og Aksel Trebbien, der havde en 

slagterbutik i Høng. Erindringerne er fra 1994, og fortæller mest om Erna og 

Aksels tilværelse som tivoliejere af ”Atomi-Parken”, der rejste rundt i hele 

Danmark og også på Færøerne fra cirka 1947 til 1974. En anden artikel er skrevet af Tove Tieldow 

og hedder ”Evighedstræet er blevet til kunst”. Det er historien om det store asketræ, der cirka 1855 

blev plantet i Høng Biblioteks gård. Her stod det til september 2015 efter blandt andet at have 

overlevet en brand i 1985. Efter fældningen af det store træ blev det skåret i stykker, som 

forskellige kunsthåndværkere efterfølgende lavede til skåle, fade, lysestager og meget mere. I øvrigt 

blev der i 2016 plantet et nyt træ på asketræets plads, denne gang et egetræ. 

http://www.borupris.dk/
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www.honglfh.dk  

 

3) Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Nyhedsbrev, 20. årgang, nummer 5, december 

2016 og 21. årgang, nummer 1 2017. 

 

Siden sidste Lokalhistoriske Nyhedsbrev i december 

2016, har Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

udsendt ikke mindre end 2 nyhedsbreve. De 2 

nyhedsbreve indeholder tilsammen flere 

lokalhistoriske artikler fra området. Der er to artikler 

om Mullerup Brugs, dels en om juletravlheden, og 

dels en om dagligdagen i Brugsen fra 1969-1974. 

Artiklerne er blevet til på grundlag af Erna Flink 

Pedersens erindringer. Hun og hendes mand Alving 

var uddelere i Brugsen og havde også bopæl i samme 

bygning som butikken. Det er spændende læsning 

med mange sjove og tankevækkende historier og 

livet i det lille bysamfund. I en anden artikel fortæller Jørgen Vognsen om sin hobby med at gå med 

metaldetektor. Han fortæller blandt andet om nogle lokale fine fund fra eksempelvis Bakkendrup og 

Kirke Helsinge. Der er også en artikel om busruten mellem Gørlev og Slagelse, og her er 

udgangspunktet for artiklen en række fine billeder. Endnu en artikel har sit udgangspunkt i et 

billede, nemlig et billede af pastor Johan Peter Østrup, der var præst i Gørlev og Bakkendrup fra 

1830-1833. Trods den korte ansættelsesperiode, er det en dramatisk historie om præsten og hans 

virke, specielt hans død. Endelig er der en lille artikel om vildtbanepæl nummer 4, der står syd for 

Drøsselbjerg i den tidligere amtsgrænse mellem Holbæk og Sorø amter. 

 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

 

Korsør-området. 

 
4) Karl Peder Pedersen: Politiet på Korsør Banegård i 1856. Jernbanehistorie. Jernbanernes 

teknologi- og kulturhistorie 2016, side 3-14. 

 

Danmarks Jernbanemuseum i Odense udgiver hvert år et årsskrift, hvis 

indhold er artikler om jernbanernes teknologi- og kulturhistorie. I årbogen fra 

2016 er der en artikel, der geografisk ligger indenfor dette nyhedsbrevs 

geografiske dækningsområde. Forfatteren er seniorforsker på Rigsarkivet 

Karl Peder Pedersen, og han har skrevet en artikel med titlen: ”Politiet på 

Korsør Banegård 1856”.  Jernbanen kom til Korsør netop i april 1856, og der 

opstod hurtigt en konflikt på Korsør Banegård, hvor stationsforstander 

Frederik Jørgen Salomon begyndte at bortvise de lokale politibetjente med 

henvisning til, at stationspersonalet selv havde ret til at udøve 

politimyndighed på området. Dermed blev der rejst det principielle 

spørgsmål om, hvorvidt den nye, vigtige samfundsaktivitet, som 

jernbaneselskaberne var udtryk for, kunne opbygge egne enklaver, hvorfra de ordinære 

samfundsautoriteter i større eller mindre grad var udelukket. Sagen kunne ikke løses lokalt, men 

måtte afklares i Justitsministeriet. 

 

www.jernbanemuseet.dk  

 

http://www.honglfh.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
http://www.jernbanemuseet.dk/
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5) John Jensen og Ole Seyffart Sørensen: En scrapbog. Johannes Henriksen 1960. 

 

Johannes Henriksen var ansat ved Korsør Kommunale Mellem- og 

Realskole i perioden 1931-1968. Han blev en gymnastiklegende og stod 

blandt andet gennem tiderne bag flere hold af elitegymnaster. John 

Jensen og Ole Seyffart har allerede udgivet 5 såkaldte ”scrapbøger”, der 

har omhandlet 1935, 1938, 1952, 1956 og 1958. Denne sjette udgivelse 

omhandler året 1960, og omhandler primært en tur til Harrogate i 

England i perioden 14. juli til 1. august 1960. På denne tur deltog også et 

hold pigegymnaster under ledelse af Eileen Olsen. I alt deltog 31 

personer i turen til England, hvor de blev indkvarteret privat. Som i de 

øvrige scrapbøger er tingene og turen godt dokumenteret, dels via 

diverse dokumenter, dels via avisomtaler. Denne dokumentation er 

suppleret med beretninger fra nogle af deltagerne samt ikke mindst med 

private fotos fra turen, nogle i farver, eksempelvis af pigegymnasterne i 

”deres meget sexede udstyr”! Besøget i England medførte i øvrigt også et genbesøg af 40 engelske 

skolebørn i Korsør i 1961 og for fires vedkommende også i 1962.  

 

Serien om Johannes Henriksen blev påbegyndt i 2007 og oprindelig var det meningen at udsende 

otte hæfter. Desværre har salget af de seneste hæfter ikke levet op til forventningerne, og det 

betyder, at redaktionen har besluttet ikke at stå bag flere hæfter, men de håber, at andre vil tage over 

og udsende et syvende hæfte om gymnasternes tur til Wales i 1966. Samme håb har undertegnede. 

Hæftet om turen til England i 1960 kan købes for 100 kroner på Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.  

 

Skælskør-området. 

 
6) Flere forfattere: Guld i lange baner – 2000 guldspiraler fra Boeslunde på Sjælland 

(Nationalmuseets Arbejdsmark 2016, side 170-181) 

 

Med jævne mellemrum gør Boeslunde sig bemærket i forhold til rige 

arkæologiske fund, ofte af guld. Det første fund blev gjort helt tilbage i 

1842, da en bonde pløjede på Borgbjerg Banke. Her kom to store guldkar 

frem af jorden. I 1874 dukkede der fire guldskåle op. De nu i alt seks 

guldskåle vejer tilsammen 1.260 gram og kan dateres til 1100-900 før 

Kristus. I 1981 blev der fundet to guldarmringe på henholdsvis 770 og 573 

gram, og de efterfølgende år blev der fundet endnu flere guldarmringe. I 

2013 blev der fundet fire armringe, der tilsammen vejer 685 gram. De nu i 

alt 10 guldarmringe vejer over 3,5 kilo, og kan dateres til 900-700 før 

Kristus. Der har i perioden været en særlig rigdom ved Boeslunde. 

 

I 2015 kom der endnu et opsigtsvækkende fund. Ved en arkæologisk 

udgravning blev der inden for få kvadratmeter fundet cirka 2.000 guldspiraler, der vejer 644 gram. 

Vurderingen er, at guldspiralerne har siddet som prydelse på en eller flere klædningsstykker. I 

artiklen kan man læse mere detaljeret om fundet af de mange guldspiraler og først og fremmest få et 

godt indtryk af dem ved hjælp af artiklens flotte billeder. Man kan også læse om fundet af beg, en 

slags tjære, der udvindes ved svidning af træ. 
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Slagelse-området. 

 
7) Jens Fransen: Danmarks Kommunistiske Parti i Slagelse 1931-41 (45). 

 

Jens Fransen underviste i mange år i især tysk, samfundsfag og historie. 

Men han har også i mange år været politisk aktiv i Danmarks 

Kommunistiske Parti og Enhedslisten. Tidligere har han udgivet en bog 

om partiet i perioden 1979 til 2011, og nu er det en udgivelse om partiets 

start i Slagelse i 1931 og frem til, at partiet blev forbudt og formanden 

Jens Peter Sørensen arresteret i 1941 under den tyske besættelse. Skriftet 

indeholder spændende beretninger, eksempelvis om det danske 

nazistpartis landsstævne i 1934 i Slagelse. Her forberedte kommunisterne 

en modoffensiv, men politiet forbød friluftsmøder mod nazismen. I stedet 

samledes man i Folkets Hus til et protestmøde, og her nedsatte man også 

et antifacistisk udvalg. I 1937 opstillede kommunistpartiet til 

kommunalvalget, men de 266 stemmer rakte ikke til en plads i byrådet. En 

spændende beretning er også behandlingen af formanden Jens Peter 

Sørensen, der blev arresteret den 22. juni 1941. I oktober bliver han løsladt igen på visse 

betingelser, men i oktober 1942 blev han igen anholdt og i april 1943 igen sat på fri fod. Han var 

dermed ikke en af de fanger, der i august 1943 blev deporteret til kz-lejren Stutthof. Resten af 

besættelsen bor han først i Niløse, senere igen i Slagelse. Bogen kan købes hos forfatteren for 60 

kroner, telefon 58 53 18 44 eller 21 66 94 10. 

 

8) Helge Christiansen: Tude Å og Vårby Å 

 

Lokalhistorikeren Helge Christiansen fra Kirke Stillinge har skrevet et 56 

sider langt hæfte om Tude Å og Vårby Å. Netop Tude Å er yderst aktuel i 

forhold til det planlagte genopretningsprojekt, hvor åen tænkes ført tilbage til 

sit oprindelige løb omkring udløbet i Storebælt. 

 

Forfatterens udgangspunkt er lidt over 50 fotografier af samtlige broer og 

andre minderige steder langs Tude Å og Vårby Å. Med billederne som 

udgangspunkt fortælles stedernes historie, herunder også ulykker, gamle sagn 

og bemærkelsesværdige begivenheder. En stor styrke i hæftet er, at broerne er 

markeret på kort, så man hele tiden ved, hvor man præcist er i geografien. 

Tude Å har sit udspring lige nord for Tuelsø ved Sorø og Vårby Å sit 

udspring et par kilometer nordøst for Boeslunde. De to åer løber i øvrigt sammen tæt på Trelleborg. 

Det er spændende læsning at følge de to åer og samtidig få historien om tidligere vandmøller, 

jernbanebroer og diverse former for vejbroer, markvejsbroer og gangbroer. For flere af broernes 

vedkommende er der både et ældre og et nutidigt billede, hvor man for alvor kan se, at nutidens 

krav til infrastrukturen er noget anderledes end tidligere. Det må have været noget af et projekt at 

fotografere de mange broer, idet nogle af dem ser ud til ligge på svært tilgængelige steder. Det skal 

også nævnes, at hæftet indeholder historierne om Pine Mølle samt de ikke helt præcist 

identificerede havne Hylleminde og Skibholm. Hæftet kan købes hos forfatteren på telefon 58 54 75 

11. 

 

9) Hejninge-Stillinge Lokalråd: 2 Sogne, nr. 6 (december 2016) og nr. 1 (februar 2017). 

 

Hejninge-Stillinge Lokalråds blad, 2 Sogne, er udkommet med to numre siden sidste lokalhistoriske 

nyhedsbrev. Der er altid i hvert nummer en mindre lokalhistorisk artikel og/eller gamle billeder af 

eksempelvis konfirmander fra det geografiske område, og de to numre er ingen undtagelse. I 
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december-nummeret har Helge Christiansen 

skrevet en artikel om Valdbygård Teglværk, der 

eksisterede fra 1847 til 1882. Teglværket lå, 

hvor der nu er naturgascentral lige efter man har 

passeret jernbaneoverskæringen på 

Valbygårdsvej på vej ud ad Slagelse mod 

Stillinge. Blandt ældre folk kaldes husene 

overfor stadig ”Teglværkshusene”. Også i 

december-nummeret er der billeder af 

konfirmanderne fra Stillinge i både foråret og 

efteråret 1967. På det tidspunkt var alle i hvid 

kjole og drengene i jakkesæt med slips. I 

februar-nummeret af 2 Sogne er der en lille 

artikel om Tøvestensgård i Hejninge. Der er ikke meget tekst, men til gengæld fem gode billeder fra 

hverdagslivet på gården. 2 Sogne kan ses på www.2sogne.dk eller i papirudgave i Brugsen i Kirke 

Stillinge. 

 
10) Havrebjerg Nyt, 35. årgang, nummer 1, januar 2017 

 

Havrebjerg Sogneforening har udgivet første nummer af Havrebjerg Nyt i 2017. 

Som altid er der omtale af alle de arrangementer og aktiviteter, der sker i 

lokalområdet. Eksempelvis er der i Hyggeklubben den 8. marts et foredrag om 

De Vestindiske Øer og den danske slavehandel. Dagen inden, den 7. marts, er 

der arkivaften i Havrebjerg Forsamlingshus, hvor Ib Hald Hansen fortæller om 

sine barne- og ungdomsår i Havrebjerg. Men den egentlige anledning til at 

Havrebjerg Nyt er omtalt i dette lokalhistoriske nyhedsbrev er, at der også er 

anden del af Havrebjerg Valgmenigheds historie. Det er en gengivelse af 

valgmenighedspræst Jørgen Dilling-Hansens fortælling fra 1979. Fortællingen 

fortsætter i næste nummer af Havrebjerg Nyt. 

 

www.havrebjerg.dk  

 

Sorø-området 

 
11) Flere forfattere: 7 gårde fra Dianalund, Niløse, Skellebjerg og Tersløse. 

 

Årsskriftet fra lokalarkivet i tidligere Dianalund Kommune er i år en 

grundig beskrivelse af folk og gårde fra lokalområdet. I alt beskrives 7 

gårde fra fire forskellige geografiske områder. Det er: Sølvagergård, 

Ventemøllegård, Kildemosegård, Singerholm, Bregentvedgård, 

Kirkebakke gård og gården på Tåderupvej 10. Blandt forfatterne er 

Hanne Stokholm og Jørgen Mogensen. Bogen på 40 sider i A4-format er 

rigt illustreret, og den kan købes på lokalarkivet, der har åbent hver 

torsdag fra klokken 13-17, eller bestilles på mail: 

kirstenlischristensen@gmail.com. Prisen er 100 kroner. Ved forsendelse 

tillægges 35 kroner i fragt. 

 

 

 

 

 

http://www.2sogne.dk/
http://www.havrebjerg.dk/
mailto:kirstenlischristensen@gmail.com
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12) Carsten Bitsch Jørgensen: Med viljestyrke og gåpåmod. 

 

Carsten Bitsch Jørgen, der er født i Sorø i 1947, har udgivet sine erindringer om opvæksten i Sorø i 

1950- og 1960’erne. Faderen var lærer og moderen organist og underviste klaverelever. Forfatteren 

blev uddannet lærer og var blandt andet skoleleder på Hashøjskolen, hvorfra der er historier og 

anekdoter fra 1980- og 1990’erne. Bogen kan købes i boghandlen og koster 169 kroner. 

 

13) Sorø Museumsforening: Nyhedsbrev, februar 2017 

 

Udover diverse foreningsmeddelelser plejer nyhedsbrevet fra Sorø 

Museumsforening at indeholde en eller flere artikler med lokalhistorisk 

indhold. Det er imidlertid ikke tilfældet i dette nyhedsbrev. Foreningen 

arrangerer en tur til Frederiksborg Slot i Hillerød den 18. juni, og derfor er 

nyhedsbrevet helliget to artikler om netop dette slot. 

 

 

 

 

 

Kommende udgivelser: 

 
1) Sandved – en stationsby og dens huse  

 

Udover at være forfatter til den ovenfor omtalte bog om Fuglebjerg Kro er Bertel Hansen også 

forfatter til en kommende bog om Sandved. Bogen udkommer 2. august i forbindelse med en 

byvandring i byen. Sandved blev stationsby på jernbanestrækningen mellem Slagelse og Næstved, 

og det gav byen en opblomstring med mange forretninger. Udviklingen stoppede i 1960’erne, og det 

var et voldsomt slag for byen, da jernbanen blev nedlagt i 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Arrangementer februar 2017 – februar 2018. 

 

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  

Fra 10. 

februar. 

Sluttids-

punkt 

ikke 

oplyst 

Udstilling: Det 

skider vi på 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg 

 www.vestmuseum.dk  

07.03.17 Foredrag: 

Havrebjerg før i 

tiden 

Havrebjerg 

Forsamlingshus, 

Krænkerupvej 57, 

4200 Slagelse, kl. 

19.30 

Ib Hald Hansen Havrebjerg Lokalarkiv 

07.03.17 Foredrag: 

Forhistorisk fiskeri 

og fisketeknologi 

ved Nekselø 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg, kl. 

19.30 

Lisbeth Pedersen Kalundborg 

Museumsforening 

www.vestmuseum.dk  

08.03.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Konfirmandstuen, 

Krænkerupvej 63, 

4200 Slagelse kl. 

14.00 

Carsten Egø Nielsen Hyggeklubben i 

Havrebjerg 

 

www.havrebjerg.dk  

08.03.17 Foredrag: Jørgen 

Kruuse – 

iværksætteren, som 

gjorde Halsskov-

halvøen til 

Kruusesminde 

Kongegården, 

Algade 25A, 4220 

Korsør, kl. 16.00 

Kurt Rehder  

08.03.17 Generalforsamling 

og foredrag: 

Varmeværket i 

Høng 

Høng Bibliotek, 

Odinsvej 27, 4270 

Høng, kl. 19.00 

Palle Krogh Lokalhistorisk Forening 

for Høng Kommune 

www.honglhf.dk  

08.03.17 Kvindeomvisning i 

anledning af 

kvindernes 

internationale 

kampdag 

Slagelse Museum, 

Bredegade 11A, 

4200 Slagelse, kl. 

19.00 

 www.vestmuseum.dk  

09.03.17 Foredrag: 

Massegrave ved 

Strøby Egede  

Slagelse Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Kristoffer Buch 

Pedersen 

Foreningen Slaglosia og 

LOF 

www.slaglosia.dk 

www.slagelse.lof.dk  

http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.havrebjerg.dk/
http://www.honglhf.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.slagelse.lof.dk/
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09.03.17 Præsentation af ny 

bog om Fuglebjerg 

Kro 

Fuglebjerg Kro, 

Torvet, 4250 

Fuglebjerg 

Bertel Hansen www.borupris.dk 

09.03.17 Foredrag: Jystrup 

Brugsforening 

Ringsted Museum 

og Arkiv, Køgevej 

41, 4100 Ringsted, 

kl. 14.00 

Ikke oplyst www.vestmuseum.dk  

09.03.17 Generalforsamling 

samt orientering om 

Sorø Museum og 

aktuelle 

begivenheder 

Sorø Museum, 

Storgade 17, 4180 

Sorø, kl. 19.30 

Ea Matzon www.sormusfor.dk  

12.03.17 Vandretur: Over 

Tårnborgs gamle øer 

Comwell Korsør, 

Ørnumvej 6, 4220 

Korsør, kl. 14.00 

Kurt Rehder www.taarnborg.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  

14.03.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Sct. Jørgens Kirkes 

Sognegård, Parkvej 

101, 4700 Næstved, 

kl. 14.30 

Carsten Egø Nielsen www.sjkn.dk  

15.03.17 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø (lukket 

arrangement) 

Ottestrup 

Forsamlingshus 

Carsten Egø Nielsen  

15.03.17 Generalforsamling 

og foredrag: 

Mullerup og 

Mullerup Havn 

Gørlev Bibliotek, 

Algade 35, 4281 

Gørlev, kl. 19.00 

Jørgen og Henning 

Christensen 

www.goerlevlokalarkiv.dk  

15.03.17 Generalforsamling, 

udlevering af 

årsskrift og 

foredrag: Min 

ungdom i Tersløse 

og Dianalund 

omkring 1960 

Lokalarkivet, 

Sømosevej 44, 4293 

Dianalund, kl. 19.00 

Margit Christiansen Lokalhistorisk Forening 

for Niløse, Ruds Vedby, 

Skellebjerg og Tersløse 

Sogne 

www.gammeldianalund.d

k  

16.03.17 Foredrag: En skole 

skulle bygge bro 

over Susåen 

Fuglebjerg 

Bibliotek, Byagervej 

1, 4250 Fuglebjerg, 

kl. 19.00 

Anne-Grethe Guldfelt Tilmelding på:  

www.naesbib.dk  

 

22.03.17 Vandretur: Tilbage i 

tiden 

Korsør Stadion, 

Dyrehegnet 2, 4220 

Korsør, kl. 16.30 

Villy Jensen www.taarnborg.dk  

23.03.17 Generalforsamling Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

 www.slaglosia.dk  

23.03.17 Generalforsamling 

og foredrag: Mit liv 

Centervej 13, 4470 

Svebølle, kl. 19.00 

Jørgen Arnam-Olsen Bjergsted Lokalhistorisk 

Forening og Arkiv 

http://www.borupris.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.sormusfor.dk/
http://www.taarnborg.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.sjkn.dk/
http://www.goerlevlokalarkiv.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.gammeldianalund.dk/
http://www.naesbib.dk/
http://www.taarnborg.dk/
http://www.slaglosia.dk/
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som borgmester i 

Gørlev Kommune 

29.03.17 Foredrag: Mordet i 

Frølunde 1824 + 

Tårnborg-området 

under 2. verdenskrig 

Tårnborg 

Forsamlingshus, 

Frølundevej 50, 

4220 Korsør, kl. 

19.00  

Kurt Rehder og 

Henning Nielsen 

www.taarnborg.dk  

30.03.17 Generalforsamling 

med udlevering af 

årsskrift og 

orientering om 

Sandveds historie 

Cafe Fuglen, 

Byagervej 17, 4250 

Fuglebjerg, kl. 19.00 

Bertel Hansen www.borupris.dk  

31.03.17 Byvandring i 

Højbyen i 

Kalundborg 

Esbern Snare-

statuen på Torvet i 

Højbyen, 4400 

Kalundborg, kl. 

15.00 

Peter Hermann www.kalundborgbib.dk  

02.04.17 Udstilling: 

Vestsjælland/Vestin

dien 

Holbæk Museum, 

Klostergade 18, 

4300 Holbæk 

 www.vestmuseum.dk  

03.04.17 Foredrag: Historien 

om Skælskør Bank 

Hotel Postgården, 

Strandgade 4, 4230 

Skælskør, kl. 19.00 

Villy Jensen  

03.04.17 Filmaften: Nostalgi 

2 

Korsør Lokalarkiv, 

Søbatteriet 11, 4220 

Korsør, kl. 19.00 

U D S O L G T Tilmelding nødvendig 

www.slagelsearkiverne.dk  

04.04.17 Årsmøde med 

generalforsamling 

samt foredrag om 

Fuglebjerg Kro 

Kulturladen, 

Korsørvej, 4250 

Fuglebjerg, kl. 19.00 

Bertel Hansen Historisk Forening for 

Vestsjælland 

www.histvestsj.dk  

09.04.17 Vandretur: Over alle 

bjerge 

Brugsen i Frølunde, 

Stibjergvej 2, 4220 

Korsør, kl. 14.00 

Kurt Rehder www.taarnborg.dk  

19.04.17 Foredrag: 

Vestsjælland og 

Vestindien – et 

sprængfarligt emne! 

Værkerne, 

Frederiksvej 27, 

4180 Sorø, kl. 19.30 

Karen Munk-Nielsen Sorø Museumsforening & 

Sorø Arkæologiforening 

www.sormusfor.dk  

24.04.17 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Jyderup Bibliotek, 

Skarridsøgade 37, 

4450 Jyderup, kl. 

19.00 

Carsten Egø Nielsen Tornved Lokalhistoriske 

Forening 

25.04.17 Smagsprøvning af 

rom samt foredrag: 

De Vestindiske Øer 

og den danske 

slavehandel 

Skælskør Bibliotek, 

Vestergade 4, 4230 

Skælskør, kl. 18.00 

Carsten Egø Nielsen www.slagelsebib.dk  

25.04.17 Foredrag: Herslev, 

en stormandsgård 

gennem 700 år – fra 

jernalder til 

middelalder 

Høng Bibliotek, 

Odinsvej 27, 4270 

Høng, kl. 19.00 

Flemming Nielsen Lokalhistorisk Forening 

for Høng Kommune 

www.honglhf.dk  

http://www.taarnborg.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.kalundborgbib.dk/
http://www.vestmuseum.dk/
http://www.slagelsearkiverne.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.taarnborg.dk/
http://www.sormusfor.dk/
http://www.slagelsebib.dk/
http://www.honglhf.dk/
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26.04.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Sorterup Sognehus, 

Sorterup Kirkevej 

21B, 4200 Slagelse 

Carsten Egø Nielsen www.sorterupkirke.dk  

03.05.17 Foredrag: 

Vestsjælland og 

Vestindien – et 

sprængfarligt emne! 

Kalundborg 

Museum, Adelgade 

23, 4400 

Kalundborg, kl. 

19.00 

Karen Munk-Nielsen Kalundborg 

Museumsforening m.fl 

10.05.17 Rundvisning i 

Fuglebjerg Kirke 

Fuglebjerg Kirke, kl. 

19.00 

Birgitte Johannesen www.borupris.dk 

10.05.17 Byvandring: Jorløse Forsamlingshuset, 

Jorløse Byvej 33, 

4470 Svebølle, kl. 

19.00 

 Hvidebæk Lokalhistoriske 

Arkiv 

15.05.17 Byvandring i Ørslev Ørslev Skole, 

Nykøbingvej 34, 

4200 Slagelse, kl. 

19.00 

 Lokalhistorisk Forening 

for Høng Kommune 

www.honglhf.dk  

20.05.17 Sommertur til 

Nordsjælland 

Frederiksværk og 

Hundested 

U D S O L G T www.histvestsj.dk  

21.05.17 Vandretur: 

Teglværkernes 

udskibningshavn 

Tårnborghallen, 

Tjærebyvej 17, 

Halseby, 4220 

Korsør, kl. 14.00 

Henning Nielsen www.taarnborg.dk  

22.05.17 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Kalundborg-

Hallernes restaurant, 

Munkesøgade 3, 

4400 Kalundborg, 

kl. 18.00  

Carsten Egø Nielsen www.kalundborgbib.dk  

23.05.17 Foredrag: Sorø set 

fra luften 

Sorø Bibliotek, 

Storgade 7, 4180 

Sorø, kl. 19.00 

 www.soroebib.dk  

17.06.17 Tur til Gørlev Kirke 

med runesten samt 

til Fugledegård 

Nærmere i 

kommende 

nyhedsbreve 

 www.slaglosia.dk  

01.07.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Henning Christensen Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

08.07.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Kurt Rehder Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

15.07.18 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Kurt Rehder Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

22.07.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Henning Christensen Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

29.07.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Kurt Rehder Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

http://www.sorterupkirke.dk/
http://www.borupris.dk/
http://www.honglhf.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.taarnborg.dk/
http://www.kalundborgbib.dk/
http://www.soroebib.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
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02.08.17 Byvandring i 

Sandved 

Nærmere om 

mødested i 

efterfølgende 

nyhedsbreve 

Bertel Hansen og Poul 

Erik Pedersen 

www.borupris.dk 

03.08.17 Byvandring i 

Slagelse 

Nærmere om 

mødested i 

efterfølgende 

nyhedsbreve 

Torben Hansen og 

Carsten Egø Nielsen 

www.slaglosia.dk  

05.08.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Henning Christensen Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

12.08.17 Historisk mad Torben Hansen, 

Bakkevej, 4200 

Slagelse, kl. 17.00 

 www.slaglosia.dk  

Tilmelding nødvendig 

12.08.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Kurt Rehder Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

04.09.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Mejerigården, 

Hovedgade 38A, 

Undløse, 4340 

Tølløse, kl. 19.30 

Carsten Egø Nielsen Lokalhistorisk Forening 

Jernløse 

09.09.17 Efterårstur til Reersø 

og Mullerup 

Nærmere i 

efterfølgende 

nyhedsbreve 

Jørgen Arnam-Olsen Historisk Forening for 

Vestsjælland 

www.histvestsj.dk  

28.09.17 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Ældrecentret 

Elmelunden, 

Elmelunden 1, 4450 

Jyderup kl. 16.00 

Carsten Egø Nielsen Ældresagen Svinninge-

Jyderup 

03.10.17 Foredrag: Mellem 

de to stationer i 

Slagelse 

Kongehavecentret, 

Svendsgade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Carsten Egø Nielsen ARF Multimedia 

12.10.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Orø Forsamlingshus, 

Brøndevej 24, Orø, 

4300 Holbæk, kl. 

14.00 

Carsten Egø Nielsen Orø Pensionistforening 

12.10.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

18.10.17 Guidet tur til Sprogø Casper Brandts 

Plads, 4220 Korsør, 

kl. 14.00 

Curt Asklund Billet købes inden på: 

www.sjællandsvestkyst.dk  

26.10.17 Foredrag  Slaglosia, Slagelse 

Bibliotek, 

Stenstuegade, 4200 

Slagelse, kl. 19.00 

Nærmere i kommende 

nyhedsbreve 

www.slaglosia.dk 

 

09.11.17 Foredrag: De 

Vestindiske Øer og 

den danske 

slavehandel 

Aktivitetshuset, 

Nytorv, 4340 

Tølløse, kl. 19.30 

Carsten Egø Nielsen Lokalhistorisk Forening 

for Tølløse-egnen 

http://www.borupris.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.dk/
http://www.histvestsj.dk/
http://www.slaglosia.dk/
http://www.sjællandsvestkyst.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  

05.02.18 Foredrag: Pigerne på 

Sprogø 

Kaarsbergcenret, Dr. 

Kaarsbergsvej 3, 

4180 Sorø, kl. 19.00 

Carsten Egø Nielsen Sorø 

Husholdningsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 600 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 600 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 FOREDRAG og LOKALHISORISKE TURE pr. 1. marts 2017: 

 

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 

 Slagelse set fra luften – Sylvest Jensens mange luftfotos (NYT) 

 Hans Tausen og Antvorskov (NYT) 

 

Historiske foredrag:  

 

 Pigerne på Sprogø 

 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 

 

Rejseforedrag: 

 

 Australien (NYT) 

 De dansk vestindiske Øer (NYT) 

 

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

