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FORORD

Kære læser.
Så blev det efterår og november. Som traditionen har været de seneste mange år så
udgiver vi også i år Historiske Beretninger. Vi er nået til nummer 7 i rækken.
Når vi nu er nået til selve udgivelsen, så er bogen Du har i hånden et resultat af lang
tids arbejde. Et arbejde der har strakt sig over mange måneder, siden vi i det tidlige
forår holdt de første redaktionsmøder, og sammen med forfatterne fandt frem til de
emner der er beskrevet.
En bog som Historiske Beretninger kan kun blive til i et teamwork, hvor vores
forskellige skribenter, sammen med kildematerialet i Sakskøbing Lokalhistoriske
Arkiv, spiller en afgørende rolle.
Der skal derfor lyde en stor tak til bogens forskellige forfattere for det store arbejde
de har udført, og som har gjort det muligt endnu engang at nå frem til at udgive en
årgang af bogen.
Vi håber Du må få glæde og fornøjelse af læsningen.

Sakskøbing, november 2013.
”Støvmiderne”
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De uønskede
af John Bertelsen og Birgit Kirkebæk

Maribo Amts Arbeids-, Tvangsarbeids- og Daareanstalt1 ved Sakskøbing åbnede i
1866. Baroniet Guldborgland lagde jord til. De oprindelige bygninger bruges fortsat
på det nuværende Saxenhøj: Forsorgshjem, Bo- og Støttecenter og Den Sociale
Virksomhed Guldborgsund.
Fra 1866 og frem til 1930 skilte Anstalten sig af med de mest besværlige anbragte.
De blev bortsendt til Amerika på enkeltbillet. Anstaltens skiftende inspektører og
sognekommunerne samarbejde om det. Anstalten stod for det praktiske.
Sognekommunerne betalte. I arkivet2 har vi har fundet 26 personer, der blev
bortsendt og 1 der ønskedes bortsendt, men som sprang fra i sidste øjeblik. Om dem
har vi skrevet mere udførligt i ”Uønsket i Danmark, bortsendt til Amerika”3 I denne
artikel er fokus på to skæbner: Peter Larsen fra Maribo, der afsonede tvangsarbejde
og Olga Andrea Madsen fra Nakskov, der var anbragt i afdelingen for sindssyge.
Peter Larsen rejste i 1899 og Olga Andrea Madsen et par år tidligere. Larsen nåede
frem. Det fremgår af et brev han år senere sendte til Anstaltens inspektør. Olga
Andrea strandede ”frivilligt” i Norge hos Frelsens Hær, der ansatte hende som
sygeplejerske, fremgår det af korrespondancen.
Af de mange anbragte i både tvangsarbejde og i sindssygeafdelingen var det et
beskedent antal, der blev sendt til Amerika. Udvandringen til Amerika fra Lolland
var over en årrække omfattende. Det samme var tilstrømningen af landarbejdere. Fra
det jyske og fra Sverige. Senere også de polske landarbejdersker. De landarbejdere,
der ikke klarede sig endte i Fattighuse eller på Anstalten. Nogle skilte man sig helt af
med. Her beretningen om to af dem. Blev de sendt bort eller fik de en sidste chance?

1

Maribo Amt bestod af Lolland og Falster, der var inddelt i fire herreder. Amtet havde 7 købstæder og 66
sognekommuner
2
Saxenhøjarkivet. Arkivet findes på matriklen.
3
Titel in print
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Anstalten. Foto fra omkring 1880. Saxenhøjarkivet.

Gid vi aldrig se ham mere4
”Peter Larsen råbte et højt farvel!” Det var den 17. august 1899 kl. 23. Han var om
bord på et dampskib på vej væk fra København. Skibet var allerede på 10 favne vand.
Peter Larsen, som alle kaldte Bredahl, var på vej til Amerika. På kajen vinkede
inspektør R. Nielsen og en assistent - begge fra Anstalten. Herefter er oplysninger om
Bredahl få. Ordene i overskriften er Nielsens. Peter Larsen nåede Amerika. Det ved
vi fra et brev, han godt 12 år senere sendte til inspektør Nielsen. Heri står der med
Bredahls ortografi:
Jeg motog ders Brevkort Förste Juledag og jeg kente dem og ders Kone Lige med det
Samme. Jeg saa Fölegrafiet og jeg har ogsaa nok jeg kente den Ælste af Drengene
det er vist Poul han var jo en Stor dreng da jeg Rejste til Amerika jeg har Hængt
Fölegrafiet op i mit Værelse Lige over min Seng det ser saa Hjemligt ud nu er Julen
Forbi […] jeg haver haft en Fin Jul nu ser di paa den Anden Side Indstitudet hvor jeg
Arbejder. Glædeligt Nytaar di være Alle Hilset
Ærbidigt Peter Larsen.5

4

Se også: Gid vi aldrig se ham mer ! Beretning om en deportation fra Maribo Amts Arbeids,tvangsarbeis og
Daareanstalt’. Artikel i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 24/2010Dansk Psykologisk forlag (2010)
5
Stamnummer 2466. Peter Larsen (kaldet Bredahl) Brev fra Bredahl til inspektøren af 6.januar 1912. Saxenhøjarkivet.

6

Brev fra Bredahl til inspektøren. Bemærk at Peter Larsen undertegner brevet med sit stamnummer
fra Anstalten. Saxenhøjarkivet.

Det, Bredahl henviste til, var brevets forside, der viser et lille bykort med et foto af
”The Keeley Institute – The Keeley Cure for Liquor, Morphine, Tobacco and
Neurastheina, Minneapolis”.6 Her boede og arbejdede Bredahl. Der var gået en del år
siden hans afrejse. Brevet er dateret 6. januar 1912. Bredahl havde gennem årene
tilsyneladende været på brev med inspektøren. Brevet er det eneste fra Bredahls hånd,
der findes i de personlige papirer, der er bevaret i arkivet.

6

Museet Helga Engs Hus i Oslo (Tidligere Åndssvageinstitution) har oplysninger om, at inspektør Eng som ung var
på studieophold netop her.
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. Saxenhøjarkivet . Anstalten fra ca. 1910. Inspektørbolig og administration i centrum

Nogle måneder inden afskeden på kajen blev Bredahl under bevogtning af
politibetjent Jensen sendt til Anstalten for at afsone ”den ham ved Maribo Birks
Politidom af 10.ds overgaaede Dom af 90 dages Tvangsarbejde”. 7 Jensen medbragte
en relation [relation her et (doms)resumé ], afskrift af dommen, lægeattest samt en
fortegnelse over klædningsstykker. Der var også enkelte oplysninger om Bredahl:
Han var født 22. marts 1869 i Maribo. Han var kraftig bygget, havde blondt hår og
rødblandet skæg samt brune øjne. Han var ugift og tilhørte folkekirken. Listen over
hans beklædning manglede heller ikke: Brun hat, blåstribet skjorte, brun jakke og
vest, et par snørestøvler samt en rød og hvidstribet livrem og hertil noget brugt tøj.8
Fra Bredahl blev indsat til tvangsarbejde 17. maj 1899, og til han blev sendt til
Amerika, gik der kun tre måneder, svarende til de 90 dage, han var idømt. Bag
udsendelsen stod hans hjemkommune i et tæt samarbejde med anstaltens inspektør.

7
8

Stamnummer 2466.Peter Larsen (kaldet Bredahl). Notat dateret den 17.maj 1899 fra By- og Birkekontoret
underskrevet Marcher. Saxenhøjarkivet.
Ibid. Notat dateret 16.maj 1899. Relation er her domsresumé. Saxenhøjarkivet.
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Sidstnævnte tog alle nødvendige praktiske skridt. Der var livlig korrespondance
mellem kommunen og inspektøren, herunder flere breve om afregning. Det var ikke
nogen enkel sag, når kommune, anstalt, amt og fængselskontor i København var
involverede. Det var Hunseby kommune ved Maribo, der overfor inspektøren rejste
spørgsmålet, om det ikke var en rigtig god idé at sende Bredahl ”far west” 9, som
Christian Sonne fra Hunseby Sogneråd kaldte det i et brev til inspektør Nielsen, efter
at Bredahl var rejst ud. Sonne var forpagter på Knuthenborg gods, hvorfra der blev
rejst midler, da det i sin tid kneb med at finansiere anstaltsbyggeriet. Det er
usædvanligt, at det var sognet, der tog initiativet til Bredahls udrejse. I de fleste andre
sager, vi har undersøgt, kom ideen fra anstaltens inspektør.
Der var ikke langt fra ord til handling. Så snart Bredahl var i anstaltens varetægt, blev
ideen om at sende ham af sted til Amerika fostret i Hunseby. Der findes i arkivalierne
ingen oplysninger om, hvordan Bredahl så på det. Måske har han synes godt om at
komme væk, måske har han set det som en chance. Vi ved det ikke. Det bevarede
brev til inspektøren godt tolv år senere kunne tyde på, at Bredahl var godt tilfreds.
Faktisk ved vi ikke bestemt, om Bredahl var anbragt på ”The Keeley Institute”, eller
om han var i almindeligt arbejde, samt hvori hans arbejde bestod. Vi ved ikke, hvor
længe Bredahl levede i Amerika. Han var 53 år, da han skrev til inspektøren i 1912.
Bredahl var ikke ene om at tage turen over Atlanten. I lokalsamfundet på Lolland og
Falster fandt der over en del år en større udvandring sted. Ved Græshave var der
ifølge historiker og tidligere stadsarkivar i Ålborg Henning Bender nærmest en slags
central for udvandring. Mange fattige landarbejderfamilier søgte lykken i Amerika i
de år.10
Heller ikke i forhold til indsatte på anstalten var Bredahl et særtilfælde. Vi har som
omtalt fundet 26 personer, der tog imod tilbuddet om at rejse (eller at blive sendt) til
Amerika eller Canada. Der er tale om udsendelser, der strakte sig over en del år. De
første fund er fra august 1868; altså kun et par år efter åbningen af anstalten. Der var
tale om en kvinde - Bodil Marie Berthelsen - fra Stubbekøbing; hun er den eneste
kvinde blandt de udsendte.11 Senere udsendt var Bredahl.12

9

Ibid. Brev fra Hunseby Sogneråd ved Christian Sonne til inspektør Nielsen. Dateret den 24.september 1899.
Henning Bender, Udvandringen fra Maribo Amt 1850-1914.
2009 Årbog for Lolland Falsters Historiske Samfund, s.5-43
11
Stamnummer 29. Bodil Marie Berthelsen. Stubbekøbing. Oplysninger i Stambog samt indlæg med personlige
papirer. Saxenhøjarkivet.
12
Arkivundersøgelse. Stambøger og personlige papirer. Saxenhøjarkivet.
10

9

Anstalten ved Sakskøbing havde nogle år på bagen, da Bredahl blev indbragt i
1899.13

Opstilling ved Runddelen. Udateret foto fra Anstalten. Saxenhøjarkivet.

Anstalten var et stort byggeri med mange pladser – dette også set i lyset af, at mange
af de små kommuner i amtet gennem deres egne små fattiggårde også løste opgaver i
forhold til mennesker, der ikke kunne klare sig selv. Adgang til øerne Lolland og
Falster var ret besværlig på tidspunktet for anstaltens oprettelse.14 Der var ingen
broer. Jernbane var på vej. Der var langt selv til Oringe, som lå ved Vordingborg.
Det nævnes i arkivalierne, at der måtte en overnatning til i Nykøbing Falster, når man

13

Arbejdsgruppen planlagde et byggeri med 44 pladser til sindssyge og 44 tvangs- og arbejdspladser.
Der var debat om placeringen af anstalten. Men Oreby gods ( Baroniet Guldborgland) lå lige ved fjordens modsatte
side, og de lagde jord til. En placering enten ved Maribo, Nakskov eller Nykøbing F var i en periode et diskussions
emne.
14
Der er tale om turen fra Sakskøbing til Nykøbing Falster, måske 30 km. I arkivalierne findes flere fakturaer fra
inspektør Nielsen til Sognerådet i Hunseby, således også en post vedr. overnatningen her inden den fortsatte rejse.
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kom fra Sakskøbing, inden rejsen kunne gå mod København, som Bredahl blev
udskibet fra. 15
Tilbage til Bredahl. Ved Maribo Birks Politiret blev Peter Larsen Bredahl den 10. maj
1899 idømt 90 dages tvangsarbejde ved anstalten. Han skulle derudover bære sagens
omkostninger. Bredahl blev straffet for betleri. Af dommen fremgår det, at det ikke
var en førstegangs forseelse. Måneden forinden havde Bredahl udstået andre 90 dages
tvangsarbejde samme sted, og han var derefter blevet hjemsendt til forsørgelseskommunen, Hunseby Sogn.
Her blev han anvist arbejde ved stenslagning. Bredahl brød sig ikke om det anviste
arbejde og henvendte sig til formanden for sognerådet og erklærede, ” at nu ville han
ikke slaa Sten mere og i det hele taget slet ikke bestille noget som helst i Hunseby”.16
Efter at have indfundet sig hos formanden med den besked, vandrede Bredahl
omkring, som der står i dommen navnlig i Bandholm, det vil sige i nabolaget.
Formanden for sognerådet var ikke hvem som helst.
Det var Christian Sonne, der som omtalt var godsforpagter ved Knuthenborg gods.
Det har givet været helt uhørt at melde ud, som Bredahl gjorde. Bredahl havde betlet,
står der videre. Han havde betlet hos jernbaneassistent Henrichsen, hos portner
Nielsen og hos skovrider Buch på Knuthenborg. Ti gange tidligere var Bredahl
straffet for betleri ”enten alene eller i forbindelse med anden Forbrydelse”, så nu blev
han dømt efter Lov af 3 marts 1860 §3. 17 Det var en skærpende omstændighed ”at
han strax efter udstaaet Straf for Betleri atter har gjort sig skyldig heri”.

Bredahl var med andre ord et kendt ansigt i nærmiljøet. Hvilken anden forbrydelse,
han skulle have begået, uddybes ikke. Det er det gentagne betleri, der straffes.

15

Sukkerproduktion af roer var ikke begyndt i 1866 – den kom dog snart til – og den krævede rigtig mange hænder.
Det var især kvinder, der arbejdede i roerne. Dette var praksis helt frem til mekaniseringen af roedyrkningen i
1960erne. Så sent som i 1950erne har John Bertelsen i sin beretning om de såkaldte Roebørnestuer (eller
Nød=Børnehaver) fundet omkring 1000 landarbejderbørn, som Red Barnet sørgede for, da de ellers var overladt til
at være med forældrene i marken – også i november, når roerne skulle tages op. ”Roebørnestuerne” var små
simple legestuer passet af lokale kvinder under Red Barnets opsyn – jf. Bertelsen, John (2001) ”Roebørnestuerne”.
Red-Barnets Nødbørnehaver på Lolland og Falster. Lokal institutionshistorie. Forum for Skabende Arbejde.
16
Stamnummer 2466.Peter Larsen (kaldet Bredahl. Domsudskriften. Saxenhøjarkivet.
17
Lov om Straffen for Løsgængeri og Betleri af 3. Marts 1860. § 3 handler om strafudmålingen. Betleri kunne straffes
med simpelt fængsel i 8 uger eller med Fængsel på Vand og Brød indtil 15 Dage, i stedet for hvilken sidste Straf paa
Steder hvor Tvangsarbeidshuse ere indrettede, arbeide i disse kan idømmes efter §1 bestemte Forhold. Den første §
udmåler omregningsfaktoren således at 6 dages tvangsarbejde anses lige med 1 dags fængsel på ”vand og brød”.
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Brevvekslingen mellem inspektør Nielsen og Sognerådet i Hunseby viser, at man
under ingen omstændigheder ønskede Bredahl tilbage til Hunseby, når hans 90 dages
tvangsarbejde var afsonet. Der blev hurtigt skabt enighed mellem inspektør og
sogneråd om, at man ville af med Bredahl. Inspektøren havde prøvet at sende nogen
til Amerika før, og sognerådet handlede resolut og gik straks i gang med at samle
penge ind lokalt. Det vil føre for vidt her at referere den korrespondance, der
omhandler fakturering og afregning for Bredahls udsendelse.
Men udsendelsen kostede i alt ca. 130 kr. Heri var medregnet de 5 kr., som skulle
udleveres til Bredahl ved ankomsten til Amerika.
Der blev udfoldet en del bestræbelser på at få tingene til at lykkes i dagene op til
Bredahls afrejse. Der blev skrevet flittigt frem og tilbage mellem inspektør og
sogneråd.
Hos en Hr. Castillas18 skulle Bredahl give møde på dennes kontor i Borgergade den
17. august om formiddagen (Fængselsselskabets kontor). Men allerede den 15.
samme måned havde Bredahl udstået sin straf på anstalten. Mon Hr. inspektøren
kunne formå ham til at forblive på anstalten indtil turen gik til København, spurgte
sognerådet. Christian Sonne virkede nervøs for, at det ikke skulle lykkes at blive
Bredahl kvit. Han skrev videre i samme brev, at det kun var ledsageren (inspektør og
assistent fra anstalten), der kunne sørge for, at Bredahl virkelig kom af sted, ”da
Kontoret ikke har nogen ret til at tvinge ham”. Det var Fængselskontoret i
Borgergade, han her sigtede til. 19 Brevvekslingen fortsatte. Et par dage inden
afrejsen skrev inspektøren, at afhentning af Bredahl skulle ske om aftenen, ”da vi kan
lade ham arbejde hele dagen som Tvangsfange”. Af sted kom han. Efterfølgende er
der et længere efterspil om den korrekte afregning for udgifterne til Bredahls rejse,
herunder hans ekvipering, billet, nogle få kroner til hans videre rejse i Amerika, rejse
og ophold for inspektør og assistent mv. I et brev til Chr. Sonne skrev inspektøren:
Jeg garanterer for, at han er ude af Danmarks Riger og Lande thi jeg tabte ham først
af syne da han var ca. 10 favne ude i Sundet og raabte et højt Farvel. Det skete i det
Herrens Aar 1899 d. 17. Aug. Kl. 11 Aften. Jeg maa rettelig ønske Sogneraadet

18

Rejseagent. Ligeledes på Lolland og Falster opererede der sådanne agenter – efter den første udvandringsbølge.
Ofte udvandrede, der for en stund vendte tilbage for at få flere til at rejse til Amerika.
19
Brev fra Hunseby Sogneråd ved Chr. Sonne til inspektøren. Dateret den 3.august 1899. Saxenhøjarkivet.
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tillykke med det nu fuldbyrdede Skridt og maa vi ret haabe at Peder vil falde til Ro i
de nye Forhold. 20

Sonne er tilsvarende begejstret i sit svar: ”Maatte Skæbnen mage det saa, at Hunseby
Kommune vedblivende kan betragte denne Transport som sidste kapitel i Peter
Bredahls Saga!” 21 Bredahl skulle væk. Både Nielsen og Sonne var tilfredse med
deres indsats. Deres brevveksling fortsatte. En forestående revision ved Stiftsamtet
var, som Sonne skriver, bekendt med Bredahl sagen, men det kneb med at få alle
posteringer indført korrekt. Her springer vi mellemregningerne over. Den 22. marts
1900 skrev inspektør Nielsen et afsluttende brev til Sonne:
Ved Tilbagesendelsen af vedlagte (regnskabsmateriale) kan jeg kun udtale min
Glæde over at det lykkedes Sogneraadet uden særlige Bryderier at skaffe Bredahl og
hele det bredahlske Spørgsmaal ud af Verden […] I lige maade udtaler jeg min
Glæde over den Kongelige Naade, som i disse Dage er bleven Hr. Forpagteren til Del
[…] Jeg hilser Dem med Højagtelse. Deres ærbødige R. Nielsen.22
Godt 12 år senere blev nedenstående brev sendt fra Hunseby Sogneraad til
inspektøren:
Idet jeg hoslagt remitterer Dem fra Peter Bredahls sidst sendte Skrivelse (brevet til
inspektøren) skal jeg bringe Dem Sogneraadets tak for Deres venlige
Opmærksomhed ved at sende Skrivelserne og heldigvis ser det jo ud som om han er
ved at komme paa den rette Side i Livet. P. Bredahl har i sin tid forvoldt Sogneraadet
her megen Fortræd… Deres ærbødige Christensen. 23
Lovgivningen fra 1860 om løsgængeri var klar både vedrørende forseelse og
strafudmåling. Det er interessant at se, hvordan lokale myndigheder praktiserede
domsafgørelsen gennem Bredahls indsættelse på tvangsarbejdsanstalt. Bredahl havde
ingen rettigheder, da de gik tabt ved dommen. Det tætte samarbejde mellem sogneråd
og anstaltens inspektør fremgår af brevene, som meget direkte omtaler, hvad ønsket
var i forhold til Bredahl. Bredahls egen mening foreligger ikke. Bevis for hans betleri
findes. De andre forbrydelser, som dommen omtaler, uddybes ikke.
20
21
22
23

Brev fra inspektøren til Chr. Sonne i Hunseby. Dateret den 24.september 1899. Saxenhøjarkivet.
Brev til inspektøren fra Chr. Sonne i Hunseby. Dateret samme dag, den 24. september 1899. Saxenhøjarkivet.
Brev fra inspektør Nielsen til Chr. Sonne. Dateret den 22. marts 1900. Saxenhøjarkivet.
Hunseby Sogneråd ved Christensen til inspektøren. Dateret den 1. februar 1912. Saxenhøjarkivet.
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Blomsterpige og Frelserpige
Ligesom nogle vendte hjem fra Amerika, selv om det ikke havde været intentionen,
var der andre, der slet ikke nåede frem til destinationen, men stod af undervejs.
Det gjorde blandt andre Olga Andrea Madsen. Hendes sags ”affære” blev omtalt i et
brev fra Frelsens Hær. Brevet var skrevet 7. juli 1897 og stilet til inspektør Rasmus
Nielsen.24 Det var afsendt fra Kristiania (Oslo) og formidlet via Frelsens Hær i
København, sendt fra oberstens kontor. Brevet handlede om ”Pigen Olga Andrea
Madsen”. I brevet stod blandt andet, at ”affæren omkring Olga var latterlig ”…denne
Affære synes jeg at være alt for latterlig, hun (Olga) har jo nu Plads som
Sygeplejerske, dette maa være Deres Anstalt til megen Ros”.25 At der var tale om en
slags affære bekræftes i en række breve og andre arkivalier fra stamnummer 2036
Olga Andrea Madsen.26 Hvorvidt sagen var latterlig er et andet spørgsmål.
Olga var indlagt på Anstaltens Sindssygeafdeling fra 27. januar 1895 til den 10. juni
1897. Hun blev udskrevet for at rejse til Amerika. Hendes familie, venner og
bekendte var udrejst et par år forinden til Illinois.27
Olga var fra Vester Ulslev på Lolland og født den 27. juli 1876. I den omfattende
korrespondance mellem direktion og inspektør, der findes i Saxenhøjarkivet, findes
også såkaldte belæglingslister. I Bd. 8 findes Anstaltens liste for perioden april-juli
1897. Heraf fremgår det, at Olga blev udskrevet af anstalten i juni ”til Amerika”.28
Belægningslisterne oplyser ikke yderligere. Kun personernes navne og årsagen til at
de pågældende udgik af anstalten. For tvangsfangerne med bemærkning om udstået
straf, for de sindslidende med bemærkninger som ”udskrevet til hjemmet”,
”overflyttet til Oringe” eller indskrevet i ”Afdelingen som varigt Sindssyge”. En del
døde på anstalten.29 Men Olga blev udskrevet for at rejse til Amerika. Hun var på det
tidspunkt 20 år gammel. Hun kom godt af sted fra Sakskøbing til København. Et
postkort til inspektøren, stemplet i Sakskøbing den 10.juni 1897 og underskrevet

24

Brev til inspektøren fra Frelsens Hær.Dateret 7.juli 1897. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Saxenhøjarkivet.
Ibid.
26
Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Saxenhøjarkivet.
27
Ibid.
28
Kopi af Korrespondance, Bd.8 JNo 148 Belægningsliste 20.april til 20.juli 1897. Saxenhøjarkivet.
29
Ibid.
25
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H.H.30 (inspektørens hustru, sygeplejerske Hansigne Henriette) beretter, at ”Island
afsejlet i Dag KL.4:30 Em. med Olga. Alt vel. Kunde ikke komme om Bord og faa
fat i Kaptajnen, men vekslede 15 Kr. til amerikansk Mønt for hende. Modet godt,
men udsigt til Søsyge. Hilsen H.H”.31
”Island” havde kurs mod Kristiania. Afrejse mod Amerika foregik både fra
København, fra Kristiania i Norge eller via England eller Hamborg. Inden afrejsen
blev Olga ekviperet og udstyret med lidt landgangspenge. Ingen af delene for
hjemsognets regning, det vil sige Vester Ulslevs.32 Men ny ekvipering var nok også
påkrævet. Da Olga blev indlagt i anstalten i 1895 medbragte hun:
”1 Schal, 1 Kjole, 2 Skjorter, 1P benklæder, 1 Chemise, 1P Strømper, 1P Sko og en
Hat”33
Sognet betalte ikke for Olgas rejse. Derimod var der rejst midler til ekvipering og
billet blandt beboerne i Vester Ulslev. Det fremgik af et notat fra inspektørens hånd:
”Godtroende Mennesker i Olgas Hjemkommune havde skelnenget (det står der)
sammen og betalt for hendes Ekvipering og Overrejse….”.34
Inspektørens notat fortsætter. ” ,,men da Skibet kom til Kristiania i Norge, forlod hun
det og var ikke til at formaa til at tage videre. Næste Skib tilbød hende atter overrejse,
men da forlod hun det i Kristianssand og befinder sig i Norge, som hun paa ingen
maade vil forlade”.35

Frelsens Hær i Kristiania
Olga kom ikke til Amerika. Frelsens Hær i Norge gav hende arbejde som
sygeplejerske. Det var ikke Olgas første møde med Frelsens Hær. Langt tidligere
havde Olga taget kontakt til hæren i Danmark. Det vender vi tilbage til. Men forinden
30

Hansigne Henriette. Datter af anstaltens første inspektør H.H.Hansen og gift med Rasmus Nielsen, den nuværende
inspektør. Hansigne Henriette var sygeplejerske. Det kan have været hende, der ledsagede Olga til skibet i
København
31
Postkort stemplet den 10.juni 1897 til inspektøren fra H.H. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet.
32
4.august 1897 Vestser Ulslev Sogneraad ved P. Madsen afregner for ekvipering mm. med inspektøren.
Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Saxenhøjarkivet.
33
Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Saxenhøjarkivet.
34
Kladde fra inspektørens hånd, dateret den 16.november 1897. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet.
35
Ibid.
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havde man gjort sig store anstrengelser for at få Olga til at rejse. Den 29. juni 1897
skrev Frelsens Hær i Kristiania til hærens oberst i København om Olga:
Hun…er en kjæltring…gik endelig ombord på ”Hekla” den 22.ds. og vi drog et
lettelsens Tak da vi saa den dampe afsted….til vor forfærdelse hører vi i denne uge i
brev fra Kristiania at hun er strandet der og nægter at rejse videre…vi har haft
utallige ubehageligheder af hende…36

Hvorfor Olga af flere omgange modsatte sig at rejse videre fra Norge til Amerika er
lidt usikkert. Olga havde ikke haft nogen let gang på jorden. Et Oplysningsskema fra
Sct. Hans Hospital fra 27.november 1895 beskriver den 19 årige Olga på denne
måde37:

- Flere Halvsøskende: En yngre Søster der er sindssyg og en Broder der er Idiot
- Som Barn meget haardt behandlet af hele Familien (Stedfaderen)
- Pt. angiver alvorlig Coulision af Hovedet som gik forud for det Anfald der
bevirkede Indlæggelse paa Kommunehospitalet. Indlagt her 3.oktober 1895
paa 6. Afd.
- Forinden Sct. Johannes Stiftelsens Arbejdshus; havde selv meldt sig her, da hun
ikke kunne klare sig ude i Livet. En Opsynsdame klaskede hendes Hoved mod
Stentrappe – det udløste et Anfald – efter Pt. Udsagn.
- Indimellem er Pt. Ondskabsfuld, Løgnagtig, Drilagtig i perioder.
Karakter og aandelige Evner: Ret gode – ikke hukommelsessvækket
- Spinkel, uudviklet lille Kvinde , muligvis synssvækket – dobbeltsyn.
- En gang indlagt til Behandling paa Sindssygeanstalten (Anstalten her) ca. 17 år
gammel 38

36

Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Brev den 29.juni 1897. Brev fra Frelsens Hær i Kristiania til Frelsens Hær
i København og videresendt til anstaltens inspektør. Her i uddrag. Saxenhøjarkivet.
37
Oplysningsskema den 27.november 1895 Sct. Hans Hospital. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet. Skemaet er udfyldt af overlæge Rohmell
38
Denne oplysning er måske forkert. Af vores fund fremgår det, at Olga tidligere har været indlagt i Sakskøbing,
men på det lokale hospital. Ikke som nævnt her i Anstalten.
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- Pt: Voldsomme Heftighedsanfald fremkaldt af uvenlig Behandling,
vidste ikke hvad hun gjorde handlede i Blindhed, skaffe Afløb for sin Agitation,
begyndte med vild Opstemthed, slaar om sig efter alt og alle, der kommer nær.
Anfaldet slutter med en Depression – Tvangshandlinger, f.eks Selvmordsforsøg
(lige inden hun kom i Anstalten – første gang) 16. november 1895 overflyttes Pt.til
Sct. Hans (fra Kommunehospitalet).

Ifølge Olgas egne ord tegnede der sig et andet billede. Det ses i et brev til assistent
Gruntvig, ansat ved Horsens Tugthus, som Olga skrev under sit ophold i anstalten.39
Her fortalte hun om sin opvækst. Assistenten var som Olga med i Frelsens Hær.
Deres bekendtskab må stamme derfra.

Olga skrev i brevet, at hun levede på landevejene. Hun solgte blandt andet blomster.
Det foregik i hendes hjemegn, det vil sige Maribo, Nysted og Nakskov på Lolland.
Hendes fødested i Vester Ulslev ligger ligeledes i det sydvestlige Lolland.

Hun skrev, at hun på et tidspunkt rejste fra Nakskov til Rudkøbing på Langeland.40
Her fik hun kontakt til ”nogle officerer i Frelsens Hær”. De gav hende husly i nogle
måneder. Herfra kontaktede hun ”Redningshuset” i København.41 Frelsens Hær drev
stedet, der ifølge Olga havde hjulpet mange unge piger i nød. Olga bad om optagelse
i ”Redningshuset”. Det fik hun og drog til København.42 Hun var for så vidt godt
tilfreds med opholdet her, indtil der ankom en ”pige fra Nakskov, der kendte hende
og som talte dårligt”43 om Olga. Det kunne Olga ikke bære. ”Hun gik sin vej”.44

39
40
41
42
43
44

Den 22.juni 1896 Brev fra Olga til assistent Gruntvig, Horsens Tugthus. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet
Ibid. Olga nævner ingen dato.
Ibid.
Frelsens Hær har ved Nina Lauridsen velvilligt udredt for os, at Olga i perioden 1.februar til 19.februar 1895 opholdt
sig i ”Redningshjemmet”på Vendemindvej
Den 22.juni 1896 Brev fra Olga til assistent Gruntvig, Horsens Tugthus. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet.
Ibid.
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”Man kan ikke løbe fra sin skæbne” skrev Olga blandt andet videre til assistent
Gruntvig. Olga opsøgte herpå en anden Frelsens Hær institution Sct. Johannes
Stiftelsen, der lovede hjælp. Men den udeblev, og ”jeg forsøgte at gøre en ende på
dette usle Liv”.45 Selvmordsforsøget betød indlæggelse på Kommunehospitalet 6.afd.,
og herfra kom hun videre til Sct. Hans Hospital.

Den omtalte episode i oplysningsskemaet fra Sct. Hans Hospital, hvor en
opsynsdame ved Sct. Johannes Stiftelsen angiveligt skulle have forvoldt et
hovedtraume hos Olga (”hun klaskede mit hoved ned i en stentrappe”) nævnes ikke i
brevet til Gruntvig. Derimod nævnte Olga brevkontakt med familien i Amerika og
deres løfte om at ”vilde sende en Belet”.46 ”Siden mine Forældre rejste lider jeg af
Tungsind og Livslede…Sindsygeanstalt behøver jeg ikke. Jeg kan jo godt arbejde”,47
stod der videre i brevet. Olgas vej fra Frelsens Hærs Redningshjem, Sct.
Johannesstiftelse over Kommunehospitalet til Sct. Hans Hospital kan kortlægges. Det
er senere hendes hjemkommune Vester Ulslev, der begærer hende indlagt i anstalten.
”Hun er næppe egnet til Ophold i almindeligt Fattighus” fremgik det af
lægeerklæringen fra Sct. Hans.48 Den sædvanlige procedure blev iværksat: Inspektør,
Stiftamt og Vester Ulslev sognekommune udvekslede de nødvendige papirer, og Olga
blev sendt til Anstalten (Sindssygeafdelingen) mod hendes vilje.

45
46
47
48

Ibid.
Ibid
Ibid.
Oplysningsskema den 27.november 1895 Sct. Hans Hospital. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet.
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Kvindeafdelingen og personale samt inspektøren
Foto udateret, men fra før 1892. Saxenhøjarkivet

På Anstalten opholdt Olga sig fra januar 1896 og frem til juni året efter.
I denne periode modtog og skrev Olga breve til familien i Amerika.
Vi ved fra brevene, at familien var stor. Brevene fra Amerika er fra moderen Olivia,
stedfaderen Mads og en søster Johanne.49 Moderen omtaler Olgas seks mindre
søskende samt ”en lille Tyk Dreng, som du slet ikke har set”. Elvin Severin Madsen
kom til verden i Amerika. Moderens søster og onklen omtaltes i samme brev sammen
med flere som Olga kendte, nemlig de fire der ”stod Fatter” ved Elvins dåb. Brevet
gav også tilsagn om at sende Olga en billet. Nogle måneder forinden havde Olga fået
brev fra søsteren Johanne.50 Søsteren skrev at moderens ”Hjerte var næsten
broken…vi vil sende dig en Billet”.51 Også faderen Mads lader høre fra sig. Dog ikke
direkte til Olga, men til inspektøren. Faderen skrev, at det var svære tider uden
49
50
51

1.januar 1897. Brev fra moderen i Illinois til Olga. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.Saxenhøjarkivet.
30.oktober 1896. Brev fra Johanne Madsen til Olga. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.Saxenhøjarkivet.
Ibid.
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arbejde, og at der var mange munde at mætte, men at der kunne blive tale om at sende
en billet til Olga engang til foråret.52 Forinden havde inspektøren skrevet til Johanne
Madsen i samme ærinde. Inspektøren deltog aktivt i forsøget på at finde midler til en
billet til Olga, og på det tidspunkt ville Olga gerne ud af Anstalten og rejse over til
familien. Som svar på brev fra moderen skrev Olga tilbage i februar 1897 således53
Min kjære Moder,
Du kan tro at jeg blev glad da jeg modtog Dit Brev, og saa at der dog maaske var
Haab om at vi endnu en Gang skal samles her i dette Liv det er mit eneste Ønske.
Kjære Moder nu vil jeg fortælle dig hvordan det er gaaet mig siden sidst jeg skrev til
Dig, jeg var saa glad fordi jeg tænkte at jeg fik nok Lov til at blive paa Sct.Hans
Hospital til i Marts Maaned saa jeg kunde komme til at rejse derfra; men ikke mange
Dage efter kom en af Opsynsdamerne og sagde til mig i dag skal jeg rejse med Dem
til Saxkjøbing. Du kan tro jeg blev bedrövet da jeg hörte at jeg skulde på
Sindsygeanstalten. Du gør dig ingen Mening om hvor svært det er at vandre fra den
ene Sindsygeanstalt til den anden, men Gud er jo alle Vegne og han skal sikkert
hjælpe mig at stride den Tid jeg skal være her. Doktor Kron kommer her næsten hver
Dag og han kjente mig strax igjen fra for en halv 5 Aar siden da jeg laa paa
Sygehuset nede i Byen. Jeg har allerede faaet det Indtryk at Inspektøren han er en
rigtig rar Mand som vil gjerne gjøre noget for sine Patienter; men det er alligevel
haart at være paa saadan et Sted for alle ens Handlinger her bliver regnet for
Sindsyge, og nu er jeg virkelig rask, Professoren paa Sct.Hans sagde til mig at jeg
var saa rask saa jeg godt kunde udskrives. Kjære Moder hvis I kan saa gör dog
endelig Udvej for at jeg kan komme til at rejse til Marts. Jeg længes efter mit Hjem
og efter at komme bort fra Danmark hvor der er saa mange bitre Minder for mig. Om
Glæden en betegned hvert Fjed vi vandre frem. Dog længsel Sjælen fylder ved
Tanken om mit Hjem. Og aldrig jeg i Verden vil finde noget Sted, hvor som barndoms
Egne mit Hjerte föler Fred. Hjem, Hjem mit kjære Hjem. Nej, intet Sted på Jorden er
skjönt som du mit Hjem, jeg skriver dette Vers fordi jeg ikke kan sige Dig hvor meget
jeg længes efter at komme Hjem. Kjære Moder da jeg sist skrev til dig lovede jeg at
naar jeg skrev igjen skulde I faa mit Fotografi og jeg og jeg har ogsaa holt mit Löfte
og sender Eder et i næste Brev haaber jeg at faa en afgjörende Efterretning. Jeg
venter med Længsel. Jeg er da glad for at her er nogle troende Mennesker nede. Her
er to kjære unge Piger som er troende og jeg holder rigtig meget af Dem for De kan
da forstaa mig. Doktor Kron54 er ogsaa en troende Mand. Kjære Moder det lader til i
Dit sidste Brev at Du igjen er bleven forsonet med din Søster vil du hilse hende fra
52
53
54

17.februar 1897. Brev fra Hans Madsen til anstaltens inspektør. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen.
Saxenhøjarkivet.
2.februar 1897. Brev til moderen fra Olga. Stamnummer 2036 Olga Andrea Madsen. Saxenhøjarkivet.
Krohn
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mig og hils mine Kusiner mange Gange og sig Dem tak for Kortene. Og hils nu Fader
og alle mine smaa Søskende jeg er da Rask og haaber at spörge det samme fra Eder
Og nu til Slut en rigtig kjærlig Hilsen.
Din hengivne Datter.O.Madsen
Hvorfor Olga ikke udrejste med sin familie og venner fra Vester Ulslev ved vi ikke.
Brevene fra både moderen og søsteren og ikke mindst fra Olga giver ikke svar.
Måske findes noget af et svar i Olgas brev til assistent Gruntvig, hvor hun omtalte et
barsk liv på landevejene og efterfølgende tilflugtssted hos Frelsens Hær. Flere
selvmordsforsøg kaster lys på svære vanskeligheder og et til tider forpint liv. Det ser
ud til, at Olga insisterede på at ville af sted. At hun savnede familien dokumenterer
brevene. Hvad der alligevel fik Olga til at insistere på at blive i Norge, efter at rejsen
var tiltrådt, forbliver en hemmelighed.
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Luftalarm
af Bo Christiansen

Den, der har oplevet luftalarm som barn, glemmer det aldrig. Luftalarmen er en
uhyggelig lyd, en stigende og faldende hyletone fra sirenerne og betyder fare for
luftangreb. Vi går ned i den lille viktualiekælder ved siden af køkkenet og venter, og
så kommer den monotone lyd fra flyvemaskinerne. Det er englænderne, der kommer
om natten. Det er nu mærkeligt at være bange for vennerne. Vi kommer til at vente til
afvarslet kommer som en lang tone. Lettet over at der ikke faldt en bombe der ramte
vores hus. Da der aldrig faldt bomber over vores by aftog angsten, og vi kunne nøjes
med at blive i stuen og sætte os med ryggen til vinduerne, og senere, da vi begyndte i
skolen, kunne vi nøjes med at sætte os under bordene.
Efter afvarslet tændte far ofte for vores Audiola radio med det grønne øje, der viste
om stationen var fanget, her fandt far så nogle tyske stationer, og jeg husker, at en
station meddelte: Achtung, achtung, Flieger anmelde in Raum Braunschweig, wir
schalten um, wir kommen Wieder, så vidste vi hvor der skulle bombes.
Senere på krigen påbegyndte dagsangrebene, da amerikanerne og englænderne havde
nok af de store bombefly med 4 motorer de amerikanske flyvende fæstninger (B 17)
og englændernes (Wellington og Halifax). Men man havde forregnet sig med den
opfattelse, at en formation med disse fly kunne forsvare sig med de maskinkanoner
man havde, men de hidsige angreb fra tyskernes jagerforsvar og over målene et
effektivt flakforsvar blev hjemturen farlig når formationen var kommet i uorden på
grund af nedskydning og beskadige fly, der ikke kunne følge med. Det var jeg vidne
til en eftermiddag i april måned, da jeg i Gedser, på Danmarksgade lige før
Strandvejen på vej til min bedstemor, hørte den larmende lyd fra et fly lige over mig,
jeg fulgte flyet med øjnene, da flyet fløj ud over Østersøen mod Nysted, og pludselig
så jeg en række hvide fnug, som når man puster til en skørtidsel så frøene som
faldskærme daler ned. Jeg tænkte nu dør I, men hvad skete der dem? Var det de 10
flyvere hvis navne står på mindestenen på havnen i Nysted? Det ville jeg nu
undersøge, da Nysted og Sakskøbings arkiver har en mængde materialer om
luftkrigen over Lolland-Falster.
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Engelsk Halifax bombefly

9. april 1944
Den 9. april blev en frygtelig dag for de amerikanske flyvere, der bombede Poznan i
Polen. Den dag lettede 296 B-17 og B-24 Liberator-fly mod mål i Nordtyskland. Ved
overflyvningen af Danmark blev formationen angrebet af tyske jagere.
På grund af dårligt vejr vendte mange fly om, umiddelbart efter de havde passeret den
danske kyst. Kun 33 B-17 fortsatte mod deres mål, Focke-Wulf flyfabrikken i
Poznan. Den lille formation foretog en præcisions bombning på trods af kraftig flak,
der beskadigede 13 af flyene. To fly gik hurtigt ud af formationen og søgte mod
Sverige, hvor de landede på Kalmar og Bulltofte flyveplads. Resten fortsatte hjemad
langs Østersøen, men her blev de angrebet af en flok tyske Ju-fly, der skød ind i
formationen med raketter. Dette angreb foregik øst for Bøtø, og to B-17 gled ud af
formationen. Det ene styrtede i Østersøen, mens det andet fortsatte i lav højde mod
nord, hvor piloten ville forsøge at nå Sverige. Desværre mistede de orienteringen og
landede fejlagtigt på Værløse flyveplads.
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Langs den sydlollandske kyst blev de yderligere angrebet af 12 tyske FW 190-fly og
endnu fire B-17 gik tabt. Tyskerne mistede mindst to FW-190-fly over Lolland. Nu
var de imidlertid kun 25 allierede fly tilbage, og flere var så beskadiget, at de ikke
kunne klare turen tilbage til England. Et styrtede ned på Femern, et i Slesvig-Holsten
og det sidste ved Berkel i Holland. De resterende 22 nåede til England, men flere
havde sårede besætningsmedlemmer om bord. Nogle fly var så beskadiget, at de
aldrig kom til at flyve igen.

Engelsk Wellington bombefly.

Nedskydningen ved Saksfjed
Et af de fly, der 9. april 1944, faldt ned ved Lolland-Falster, var en B-24H Liberator
42- 52569 fra 7786. eskadrille, 466. bombegruppe i Attlebridge, Norfolk i USA.
Piloten forsøgte en nødlanding syv kilometer sydøst for Rødby ved Saksfjed.
Formationslederen så maskinen foretage en perfekt nødlanding, men inden da var de
fleste besætningsmedlemmer sprunget ud med faldskærm. Flere sprang dog ud i for
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lav højde og fik alvorlige kvæstelser. En enkelt hang fast i flyet, han kom først fri 100
meter over jorden og blev dræbt i faldet. To skytter blev muligvis dræbt under
angrebet eller da flyet umiddelbart efter nødlandingen brød i brand. Tre sårede søgte
hjælp hos Agnes og Frederik Christoffersen i Hyltofte, hvor de blev nødtørftigt
forbundet. Mad og kaffe fik de serveret i stuen, mens de tyskere, der var kommet
cyklende fra flyvepladsen i Rødbyhavn måtte vente i køkkenet. En ambulance bragte
senere de 3 sårede til sygehuset. Den 10. april tidligt om morgenen meldte en
sognefoged til politiet, at der hos ham sad to flyvere, som han antog var amerikanere,
der var sprunget ud med faldskærm dagen før. Den tyske værnemagt blev underrettet,
da politiet ikke turde undlade det, da sognefogeden havde ry for at være tyskervenlig.
Der blev rejst en mindesten for de 3 dræbte flyvere ved Lungholm Lyng, på marken
mellem skoven og stranden.

Nedskydningen ved Rødsand
Få minutter efter blev et andet fly skudt ned, det var B17G 42-40051 (En flyvende
fæstning). Fisker Edmund Larsen, Slotsgade 9, Nysted fortæller: Vi stod nogle
stykker på havnen og diskuterede, da bombemaskinerne kom tilbage. Der var 28 samt
en lille en, som hurtigt viste sig at være en tysk jager, der gik til angreb på det
bagerste fly. Der lød et par eksplosioner, og den store begyndte at ryge. I det samme
fløjtede maskinkanonkuglerne om ørerne på os, der stod på havnen, og vi måtte søge
dækning.
Den store bombemaskine gik ned på seks fod vand fire sømil fra Nysted efter at have
cirklet, som om piloten ville forsøge at nødlande.
Politiet bad lodsen sejle ud til nedstyrtningsstedet. Jeg sejlede bagefter i min båd.
Desuden lå der allerede en fiskebåd lidt vest for nedstyrtningsstedet. Fra Errindlev
kom en båd med tyskere, erindrer Edmund Larsen. Vi bjergede fem døde den første
dag. Maskinen lå på ryggen med hjulene stikkende op over vandet, der var en hel
mængde olie og benzin i vandet. I alt bjergede vi ni døde amerikanske flyvere.
Tyskerne hentede ligene på havnen og begravede dem på Svinø. Det var et meget
makabert skuespil, da tyskerne med en kran hev de døde amerikanske flyvere op. I
vognen stod en tysker som sparkede til ligene, og folk knurrede, men hvad skulle de
gøre.
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Skudt i sin faldskærm. Under nedstyrtningen knækkede maskinens hale af.
Haleskytten sprang ud. Edmund Larsen så ham blive skudt mens han hang i
faldskærmen. I øvrigt fandt man aldrig halen, da Edmund Larsen senere bjærgede
resten af maskinen. Herunder også den propel, der i dag indgår i flyvemindesmærket
på Nysted havn.
Et andet øjenvidne, Preben Larsen, fortæller:
Den 9. april 1944 var jo i Påsken, der skete det, at vi var bosiddende her ude i
Nakskov, min kone og jeg, og vi var hjemme på påskeferie hos min mor og far i
Fiskergade i Nysted. Far var jo lods og havnefoged på daværende tidspunkt. Vi stod
om formiddagen og betragtede den hærskare af flyvemaskiner, som gik henover
Nysted, og havde selvfølgelig vores tanker om dette her, der skulle ske, de skulle jo
ned og bombe et eller andet sted i Tyskland. Så skete der jo det, at vi var inde og
spise, og så begyndte de at komme tilbage fra Tyskland de her store Flyvende
Fæstninger. Det var om formiddagen de fløj over, og efter middag de kom tilbage.
Min bror var også hjemme, han var på daværende tidspunkt sømand. Vi kunne så
høre, at der var skud oppe i luften, og vi var letsindige nok til at løbe op i
udkigstårnet. Far havde jo et udkigstårn dernede, der løb vi op, vi skulle jo se alt i den
luftkamp, og lige pludselig hørte vi projektilerne hvine gennem luften, og der var et
par stykker der ramte kirken derhenne. Vi kom jo ned i en vis hurtighed og kom i
dækning, for vi vidste ikke hvornår flyverne dykkede ned over byen, lige så det hele
rystede. Det var jo ret uhyggeligt at overvære; men på den anden side var det meget
interessant. Da der var gået et lille øjeblik, hvor maskinerne passerede hen over
Nysted, og der var luftkamp, ringede telefonen. Det var politiet. Far skulle gå ud med
lodsbåden, da der var skudt et fly ned ude i nærheden af Rødsand. Selv om det var
forbudt at færdes ude under luftalarm, kom vi ned til havnen og fik startet båden og
tog ud, min far, min bror og jeg.
Vi fik at vide af politiet, som var dernede, at det skulle være i nærheden af Rødsand,
den skulle være faldet ned. Vi sejlede derud og fandt godt nok maskinen, den stod på
noget, der hed Bredgrunden. Det er en grund mellem Nysted og Rødsand, og der er
cirka 2-3 meter dybt. Det brændte på maskinen, og vi var meget forsigtige med at
komme hen foran kanonerne, det var jo noget farligt noget. Rundt omkring i vandet,
flød så flyverne, og vi begyndte så at bjerge dem. Det var væmmeligt, men altså de
skulle op. Vi tog dem op i lodsbåden, og vi fik otte mand op, og med.
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Så fik vi bagefter at vide, at der var 3 der var sprunget ud af maskinen med
faldskærm, men de var blevet skudt af tyskerne. Tyskerne havde på daværende
tidspunkt en maskingeværrede ovre ved Grevindens Baghus ovre i Ålholmsskoven,
og derfra havde de så skudt på dem, da de hang i faldskærmene. Dem bjærgede vi så
ikke, der kom nogle andre både inde fra Stubberup eller hvor fra og fiskede dem op.
Men vi havde otte mand med, og der lagde vi en faldskærm hen over dem. Jeg husker
specielt den ene englænder. Han var ramt i hånden af en granat, som havde flækket
hånden, så han faktisk havde 10 fingre på den ene hånd. Det så grimt ud. Vi satte
flaget på halv stang på lodsbåden og sejlede mod Nysted.
Ude ved skansen stod der jo allerede masser af folk, som skulle se vi kom. Vi kom
ind i havnen, der var politiet og tyskerne, de var der med afspærring og så videre, og
vi fik de her mennesker i land ved hjælp af dansk politi og så tyskerne, de bar dem op
i en vogn, vil jeg kalde den. Det var en gammeldags høstvogn de smed dem op i. De
blev ikke lagt, de blev smidt. Samtidig blev vi andre kropsvisiteret for eventuelt at
have stjålet våben eller noget fra dem.
Det var en grim påske, men det mest modbydelige var de tre flyvere, som vi så hænge
i faldskærmene, og at de blev skudt med maskingeværer ovre fra den rede der. Det
synes jeg var noget svineri.
Som det ses, er der nogle uoverensstemmelser i de 2 beretninger som ellers skulle
være ens, da de to øjenvidner samtidigt har oplevet det samme. Her skal man. lægge
mærke til at Preben Larsen siger: Så fik vi bagefter at vide, at der var 3 med, der var
sprunget ud af maskinen med faldskærm, men de var blevet skudt af tyskerne. Her
fortæller han om noget, han ikke har set. Interviewet er foretaget 18. april 1995 af
Stig Nielsen, Kettinge FDF. Under krigen var der censur på aviserne og radioen, og
derfor fik man sine oplysninger som rygter, der ofte var vildt overdrevne. I den
omtalte begivenhed blev 3 fly skudt ned med korte mellemrum.
Næsten samtidig med nedskydningen ved Nysted styrtede to B-17 i havet syd for
Rødby med tab af alle ombordværende. Mareridtet er dog ikke slut. En sjette
flyvende fæstning er så stærkt beskadiget, at dens pilot nødlander den i nærheden af
Ryde. Det lykkedes hele besætningen at komme ud. En flyver, H. F. Green efterlades
ved landevejen og køres senere til Nakskov Sygehus med knust lårben, mens de
øvrige forsvinder ind i skoven. Muligvis kom de alle 8 til Sverige ved modstandsbevægelsens hjælp.
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Mindesmærke for faldne allierede flyvere ved Nysted Havn.

Kort over nedskydningerne den 9. april 1944.
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Flyvende fæstning falder ned i stuehuset på Ødegård april 1944.
Kørelærer Arne Kamper Nielsen, Rødbyhavn var øjenvidne til dette styrt. Han siger:
Jeg arbejdede på det tidspunkt på en tobaksfabrik i Sakskøbing. Vi så maskinen
komme hen over Lolland, mens den steg og faldt, forfulgt af en tysk jager. Pludselig
slog den en kolbøtte og styrtede ned på Ødegård. Da jeg kom derhen, var tyskerne der
allerede. Maskinen var fuldstændig splintret, og det meste ødelagt. Man sagde, at
besætningen var sprunget ud over Midtlolland, og så vidt jeg ved, var der ingen
omkomne, fortæller Arne Kamper.
Nye oplysninger
Det amerikanske bombefly en fire-motores Boeing B-17G, ofte betegnet som en
flyvende fæstning, blev på returflyvning efter et bombetogt over Tyskland angrebet
af et tysk jagerfly og beskudt fra Storstrømsbroen. Den tyske jager blev ramt og
styrtede ned i Vålse Vig samtidig med, at den amerikanske besætning sprang ud med
faldskærm. Herefter fortsatte det førerløse fly i en bue fra Vålse Vig til Tårs Vig nord
om Sakskøbing og endelig mod øst. Ved Ødegård tabte det så meget højde, at det
styrtede ned og pløjede sig ind omtrent midt i stuehuset efter at have slået ”smut”
over landevejen.
Gårdens daværende forpagter A. Jensen opholdt sig i haven foran huset, og fru Jensen
stod i vinduet. Da de hørte braget fra den nedstyrtede maskine, løb de straks ned
kælderen, hvor de i minutterne efter måtte lægge øren til de stadige eksplosioner og
dyrenes forskræmte brølen i staldbygningerne.
Efter hvad der fortælles, frygtede forpagterparret for fodermesterens liv. Han plejede
nemlig på det tidspunkt af dagen at sove til middag, fortæller Birgit Lander
(Nuværende beboer). Men det viser sig, at han netop den dag var taget til frisør i
Sakskøbing.
Karl Spuur, der dengang boede i Guldborg, fortæller: Jeg var hjemme for at spise, og
vi hørte godt luftkampen over os, men maskinerne var skjult af skyerne. Først, da jeg
skulle køre på arbejdet igen, så jeg pludselig mod syd en flyvende fæstning komme
ud af skyerne med en hale af røg, forfulgt af en tysk jager. Den store bombemaskine
begyndte pludselig at styrte. Senere på dagen kom jeg forbi Ødegård, hvor maskinen
faktisk sad fast på selve stuehuset, idet den havde ramt nordenden af det lange
stuehus. Tilsyneladende havde maskinen slået ”smut” hen ad landevejen forinden,
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men beskrivelsen af, at den var helt knust passer i hvert fald ikke. Hvad der skete
med besætningen har jeg også en god formodning om, for samme dag var jeg i
Vigsnæs, hvor jeg talte med en dame, der fortalte, at hun havde set syv mand med
faldskærme springe ud fra maskinen i retning af Vålse på Nordfalster eller over
Storstrømmen. Tre uger senere drev en flyver i land ved Guldborg. Jeg kørte selv
liget til Brarup kirkegård, hvor han blev begravet. og hvor vi en uge senere også
begravede en anden flyver, som var drevet i land ved Alstrup. Det kan udmærket
passe med, at de var fra besætningen på det fly, der styrtede ned ved Ødegård. Hvad
der skete med resten af besætningen, ved jeg ikke, men folk på egnen fortalte at der
skulle være landet nogle flyvere ved Vålse Vesterskov.

Amerikansk flyvende fæstning B-17G.

Den overlevende
Der var kun en overlevende nemlig 2. piloten Robert R. Kerr, han sprang ud som den
sidste og landede ved Vålse, medens de 6 andre druknede og 1 var dræbt i flyveren.
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Erik Dyreborg har skrevet en autentisk beretning om Robert R. Kerr og hans flugt
gennem Danmark til Sverige 29.april - 10.maj 1944:

Et kort uddrag af Beretningen
”THE LONG WALK BACK FROM THE LAST MISSION”
(Den lange vej tilbage fra den sidste mission)
Dagen startede med vækning kl. 0400 og briefing kl. 0630, det drejede sig om en
tusind maskiners mission til Berlin. Der kunne forventes jagerstøtte både ud og hjem,
idet der kunne forventes kraftigt fjendtligt forsvar både fra flak og jagere.
Meteorologerne forudså ikke dårligt vejr, men nogle lave skyer over ruten og
muligvis også over målet.
Vores position var til venstre for lederflyet, det var en udsat post ved fjendtlige
angreb. Over målet var antiluftskytset meget intens og vi blev ramt i højre vinge og to
benzintanke blev ramt, samt motor nr. 3 som måtte slukkes. Vi kunne ikke nå tilbage,
da vi sagtnede bagefter og snart var vi alene. Vores håb var, at komme til et neutralt
land Switzerland eller Sverige. Vores navigatør valgte Sverige. Flere amerikanske P51 jagere samlede os op og eskorterede os en kort tid, så afbrød de og fløj hjem.
Agterskytten meldte, at en flyver kom fra klokken 6, (kl. 6 var bagfra, kl. 3 var fra
højre, kl. 9 var fra venstre, kl. 12 var foran), skytten fik besked på ikke at skyde, før
flyet var identificeret, det kunne være et svensk fly, men flyet var en tysk Focke Wulf
190 som fyrede på flyet, som besvarede ilden. Det tyske fly blev skudt ned, men
samtidig blev flyet beskudt fra Storstrømsbroen, og den tyske jager havde nået at
gøre skade på flyet og agterskytten var dræbt. Med endnu en ødelagt motor måtte
besætningen forlade flyet. Da jeg kom ud af skyerne og havde udløst skærmen, var
jeg ca. 7 tusind fod over havet, flere skærme kunne ses også den tyske flyvers, som
havde ramt os samtidig med, at han selv blev ramt. Heldigvis fik jeg manøvreret
skærmen, så jeg kom ind over land og landede på en nypløjet mark. En bondegård var
tæt ved og en ung dreng, der stod ved huset, havde set mig lande. Der var ingen andre
at se, så jeg gik over til ham for at få at vide, hvor jeg var, og om der var tyskere i
området. Desværre kunne han ikke engelsk, men efter hans fagter regnede jeg med, at
han viste mig i hvilken retning tyskerne var, og derfor gik jeg i den modsatte retning.
Jeg skaffede faldskærmen af vejen og gik mod en vej i det fjerne. Da jeg kom
nærmere vejen, så jeg en mand dukke op, da han gjorde tegn til at være venlig, gik
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jeg hen til ham, han kunne engelsk nok til at kunne fortælle, at han var en lokal
landmand. Han insisterede på, at jeg skulle gå med ham hjem, hans navn var
Freidricksen, han var gift og havde en ung datter. Efter at have fået en schnapps som
blev drukket i et drag ”down the hatch” fordi han mente at den skulle drikkes sådan,
derefter fik jeg mad, som bestod af friske æg, skinketoast og kaffe. Efter at have spist
sagde Freidricksen, at han ville tage mig til et afsondret sted, hvor jeg skulle være
gemt indtil det blev mørkt. Jeg fik en kurv med sandwicher og to Carlsberg pilsnere.
Så fulgte Freidricksen mig til et fjertliggende hjørne af marken, hvor jeg kravled ind i
et tæt krat. Freidricksen sagde, han ville komme i tusmørket.
Jeg hørte et lavtgående fly, der sikkert ledte efter mig.
Lige før det blev mørkt kom Freidricksen med overtøj undtagen sko. Han ville
komme om en dag eller to med et par sko, han ville også skaffe militærtøjet ad vejen
(det blev gemt i mælkejunge, som blev fundet efter krigen). Han havde to cykler til
os. Vi cyklede 10 til 12 kilometer og passerede to tyske patruljer, til sidst kom vi til et
vejkryds med flere huse. Vi gik ind til et hus beboet af en ung skolelærer og hans
kone. Efter en kort snak blev jeg ført op til et gæsterum med en dejlig seng og faldt
hurtigt i søvn. Da jeg kom ned om morgenen, stod der et lille amerikansk flag på
spisebordet.
Det viste sig, at jeg skulle tage til Stubbekøbing, derfra skulle en fisker sejle mig til
Sverige. Da man ikke turde stole på fiskeren, blev planen opgivet. Der blev sendt en
kodet meddelelse til modstandsbevægelsen i København, der fortalte, at man var
kommet i besiddelse af ”some American cigaretter”.
Sidst på eftermiddagen kom en kvinde fra København, som skulle ledsage mig på
togrejsen til København. I mellemtiden havde min vært skaffet mig et par sko, da jeg
ikke kunne tage til København med et par amerikanske militærstøvler på fødderne.
En førsteklasses togbilet var købt til mig, og vi tog til Eskilstrup for at nå aftentoget
til København.
Min instruktion var at følge kvinden, ikke gå ved siden af hende, hvis en af os blev
stoppet, skulle den anden lade som ingeting og ikke røbe, at vi kendte hinanden.
Toget kom til tiden og vi gik op i toget, det var der jeg opdagede, at toget kom fra
Tyskland, for den vogn vi kom op i var fyldt med tyske soldater, der kom fra orlov.
Vi havde førsteklasses biletter, men at måtte gå mellem alle de tyske soldater var den
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mest nervepirrende oplevelse jeg oplevede, for jeg var sikker på at de så mig som en
amerikaner.
Ingen tog notits af mig, for det sidste de ventede at se i toget var en amerikansk
flyver.
Efter at være kommet til kupeen fandt vi vores pladser min guide sad skrot over for
mig. Jeg havde en dansk avis og foregav at læse i den. Efter at konduktøren havde
klippet biletter uden at stille spørgsmål, faldt jeg i søvn og sov på resten af turen.
Nogen tid efter klokken 9 P.M. stoppede toget ved den sydlige forstad til København,
og min guide stod af, og jeg fulgte efter.
Vi passerede to mænd, der stod under en lampe på perronen med deres frakkekraver
smøget op, det var som noget fra en spion fortælling. Da vi gik forbi kontaktede de
mig og tog mig med til et andet spor, hvor vi tog et lokaltog.
Jeg så aldrig min kvindelige guide igen.
Her forlader vi vores fortæller som kom til Sverige og senere tilbage til basen i
England.

Stuehuset på Ødegård efter nedstyrtningen i april 1944.
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De allieredes tab
I alt omkom 106 allierede flyvere den 9. april 1944 og natten mellem den 9. og 10.
april, hvor 200 britiske Lancasters minerede Danzigbugten. Det var 53 amerikanere,
26 australier, 23 englændere, 3 canadier og 1 new zealænder.
På Svinø kirkegård blev 107 allierede flyvere begravet, heraf blev 46 hjemført til
USA.
Hvor mange der undslap tyskerne, ved man ikke. I maj 1944 fandt man tre druknede
amerikanske flyvere i Storstrømmen. 2. juli 1944 drev liget af amerikaneren Joseph
Arasimovicz i land ved Marielyst. Lollandske fiskere fandt en gummibåd med et
afrevet ben i Østersøen.
Sidst i april 1944 modtog man i Roskilde tre amerikanske flyvere, som helt ved egen
hjælp havde transporteret sig fra Lolland-Falster dertil. To andre flyvere var landet på
Lolland 9. april og gik til Storstrømmen, hvor de hægtede sig på et godstog for næsen
af de tyske vagter. Nordvest for Nykøbing F. fandt man en faldskærm, men ingen
spor af flyverne.
Strandvaskeren
En dag kom vognmanden i Gedser med sin hestevogn nede fra stranden med en
strandvasker, der var drevet i land, han kørte op til kapellet ved kirken. Den døde
blev begravet et sted på kirkegården. Efter befrielsen blev der lagt en sten på graven,
hvor der stod: Her hviler en ukendt allieret flyver, en af Danmarks befriere.
Ved en mindedag for Danmarks befrielse var jeg i Gedser til gudstjeneste i kirken og
med fakkeltog til kirkegården. Ved flyvergraven, da var der en, der prikkede mig på
skulderen og sagde: Han var oppe tre gange, det var Jørgen Maler, hans far havde et
malerværksted overfor kirken. Han fortalte: En dag kom en engelsk retsmediciner ind
til værkstedet og spurgte om han måtte vaske hænder, det måtte han, og Jørgen fik 20
kr. Jørgen fortalte mig, at flyveren kun havde en halv undertrøje på og en sko.
Flyveren blev først flyttet hen til sin nuværende grav og derefter to gange undersøgt
af en retsmediciner.
Englænderne gjorde et stort arbejde for at identificere deres faldne og lod dem hvile i
fremmed jord, medens Amerikanerne tog deres faldne hjem. Det kan man se på Svinø
begravelsesplads, hvorfra 46 faldne er blevet genbegravet hjemme.
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Svinø kirkegård, her ligger 62 flyvere (46 amerikanske er hjemført i 1948-49).

Resultatet af min undersøgelse

Det fly, jeg så nede i Gedser var ikke det fly, hvis besætning mindestenen i Nysted er
rejst over. Jeg kontaktede derfor Gedsers Lokalhistoriske Arkiv, hvor Ellen Krighaar
desværre fortalte, at de ikke havde noget om nedskydningen, men henviste til Mylia
Fischer i Gedser, hun er nu 85 år og jeg ringede til hende, det var ”Mylle” vores
genbo i Gedser, hun kunne fortælle, at hun var sammen med en veninde den dag flyet
blev skudt ned. Der var luftalarm og pludselig hørte de et kæmpe brag og veninden
satte sig på gulvet med en pude over hovedet. Det var altså ikke det fly jeg havde set.
Jeg må altså håbe på at de flyvere, jeg så er landet på Lolland. Men det er ikke
sandsynligt. Maskinen er sikkert styrtet i Østersøen.
Det er svært at opklare noget der er sket for 70 år siden, dels er mange vidner døde,
og fakta og rygter er blandet sammen. Datoer og klokkeslæt er glemte; men jeg håber
kære læsere, at I har fået en fornemmelse af den dramatik, man kunne opleve i de år.
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Beskyttelsesrum og dækningsgrave
Efter erfaringen med bombningen af Shell-huset og den tragiske bombning af den
Franske Skole og flere fejlbombninger og nedstyrtninger af fly, og især da
afslutningen af krigen kunne komme til at resultere i krigshandlinger i Danmark
måtte man oprette beskyttelses foranstaltninger for civilbefolkningen. Den
organisation der skulle løse opgaven var Statens Civile Luftværn.
Allerede i 1942 havde man udsendt en vejledning for husejere i Sakskøbing købstand
angående husvagter.
Se nedenstående vejledning:
Den16. februar 1943 vedtog Saxkjøbing Byraads Magistrat følgende:
I Anledning af Hr. Politimesterens fremsendte Beskrivelser
af offentlige Tilflugtsrum i Saxkjøbing med Kalkulation over Udgifterne skal
Magistraten meddele, at man kan tiltræde, at der foreløbig indrettes Beskyttelsesrum I Biografteatret, Raadhuset og Engberggaarden, hvorhos Byraadet
vil foretage nærmere Undersøgelser med hensyn til Anskaffelse af materialer samt Udførelsen af de 2 andre Beskyttelsesrum.
P. M. V
P. Kirkegaard

Realskolen i Vestergade havde beskyttelsesrum, hvilket fremgår af billedet, hvor man
ser sandsække foran et kældervindue. Ingen beskyttelsesrum på Teknisk Skole da der
kun er en meget lille kælder, det samme gælder Borgerskolen. (Der har sikkert været
flere beskyttelsesrum i offentlige eller private ejendomme).
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Realskolen i Vestergade med sandsække.
Dækningsgrave
Med skrivelse af 25. april 1944 (Nr. 123) har Hr. Luftværnschefen hertil fremsendt en
Plan for cementerede Dækningsgrave i Sakskøbing Luftbeskyttelses område,
omfattende i alt 7 Dækningsgrave til 350 Personer.
I denne Anledning godkender Statens Civile Luftværn herved den indsendte Plan for
saa vidt angaar Antallet og Placeringen af de enkelte Dækningsgrave.
Naar den for Tiden stedfindende Undersøgelse af Materialesituationen er afsluttet, vil
der blive taget Stilling til Spørgsmaalet om Arbejdernes Iværksættelse.

( Bemærk, at den på det tidspunkt gældende stavemåde er benyttet.)
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Dækningsgrav ved Jernbanegade, foto 2013.
1 Ved Maribovej (øst for bystenen)
2 Ved Søndervang overfor det gamle slagtehus
3 Ved Jernbanegade 4 (Stationsforstanderens have)
4 Bag Nystedvej 17
Disse 4 bunkers er der endnu (27-4-2004)
5 På Gåsetorvet. Blev fjernet i 1946
6 Ved havnen – sandsynligvis overfor Roklubhuset. Fjernet i 1947
7 Det lille torv, på hjørnet af Juniorsgade og Torvet, med Kvindetræet. Den var under
jorden og indrettedes i 1947 til toiletter. Fjernet i 1989.
En planlagt dækningsgrav bag Søndergade 20 blev sandsynligvis ikke opført.
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Luftværns Sirener.
Ved Trio på Lunden, Vestergade 25, Rådhuset, Lindevej ”Lindebo”. Rørbæk
benyttede vistnok Sukkerfabrikkens sirene.
I Saxkjøbing Avis kunne man den 16-3-1945 læse følgende:
Bekendtgørelse fra Luftværnschefen
I Saxkjøbing.
Ved luftværnets foranstaltning udlægges i løbet af de nærmeste dage beholdninger af
sand, til brandslukning på følgende steder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

På Gåsetorvet
På torvet
På havnepladsen
Ved politigården
Ved ”Ford Service” på Nystedvej
I Rørbæk skoles gård

Af disse beholdninger kan hver husstand afhente 20 kg i øvrigt henvises til den til
hver husstand i Saxkjøbing luftbeskyttelses område udsendte pjece.

Kilder.
Nysted Lokalhistoriske Arkiv
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv
Birgit og Per Lander, Ødegård

40

Sognet med de mange skoler
af Bent Jensen

Frederik den 4. bestemte i 1721, at der i perioden 1722 - 1726 skulle bygges i alt 241
skoler. Disse kongelige skoler, som også blev kaldt ”rytterskoler”, skulle placeres
rundt omkring i Danmark på steder, hvor der hidtil havde været kongeligt krongods.
På Falster blev det til ca. 27 og på Lolland til 11 skoler. Den samme tegning
anvendtes ved skoleopførslerne, og skolehuset blev efter datidens byggestil, lavet i en
så god kvalitet, at der i dag stadig findes en del rytterskoler, men de fleste har dog
gennemgået en om- eller tilbygning.

Hjelm
Efter kommunesammenlægningen i 1970, var der 10 sogne tilhørende Sakskøbing
kommune. I 2 af disse sogne har der været kongeligt krongods, men kun i det ene
sogn har der været opført en rytterskole. Det var i Hjelm i Majbølle sogn. Skolen her
blev bygget i årene 1722 til 1726 efter samme mål og størrelse som de andre
rytterskoler, men en gang i attenhundredetallet blev den nedrevet og erstattet med en
ny og større skole, bygget på samme grund.
Før opførelsen af ovennævnte rytterskole lå der en ældre skole i Hjelm, opført
omkring år 1700. Der findes ingen oplysninger om dette skolehus, som må have
været et lille hus, hvor det ene rum har været anvendt til undervisningsbrug.
Den første skoleholder der er nævnt i Hjelm, er der lidt usikkerhed om. Det er
muligvis Laurids Christensen, som antagelig var skoleholder fra ca. 1702 til ca.
1730. I 1721 skriver han en indberetning om skolens størrelse. Det må være i
forbindelse med opførelsen af den kongelige skole.
Jørgen Lund var skoleholder på rytterskolen fra ca. 1730 og til sin død først i januar
1736. Om ham findes der en del informationer og ved hans død, blev der foretaget en
skifteforretning hvor der er oplysninger om, at hans årlige løn var 20 Rbd, samt at der
til skolen hørte et stykke jord, hvor han havde 1 ko, 4 får, 2 grise og 3 gæs. Den løn
han fik, og det lille stykke jord der hørte til skolen, var ikke nok til at brødføde ham
og familien. Ved sin død havde han stiftet så stor en gæld, at næsten hele indboet blev
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udlagt til kreditorerne, og én af dem var købmand Jens Jonsen i Nykøbing, som han
skyldte for tobak og brændevin som nedenfor anført:
Den 28. maj 1733 for 1 pund tobak til en pris af 12 skilling, i 1735 for ¼ pund stærk
tobak og ½ pund let tobak til en samlet pris af 12 skilling, den 8. juni 1735 for en
potte brændevin à 12 skilling. Ret efter èn til, og midt i juli yderligere 1 potte
brændevin.
Det er ca. 3 liter eller 4 hele flasker på en måned. Selv om brændevinen ikke var lige
så stærk den gang, som den er i dag, er det alligevel et ret stort forbrug.

Hjelm gamle skole der var skole indtil 1911, personerne er lærer Harald Sidvald
Laurentius Lund og hustruen Sophie Caroline Jørgensdatter, og en plejedatter,
foto ca. 1905.
Enken, Karen Sophie Schougaard, protesterede til skifteforvalteren og sagde, at hun
kunne vidne på, at hendes mand kun skyldte for èn potte brændevin. Hun fik medhold
i sagen. Det kunne måske være, at afdøde ægtefælle havde glemt at fortælle sin kone
om alle de gange, han havde købt brændevin.
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Uddrag fra skifteprotokollen: Af det samlede indbo, som er for omfattende til at tage
med i sin fulde helhed, blev boet vurderet til 44 rigsdaler, 1 mark og 9 skilling.
Enkens part af boet blev opgjort til 6 rigsdaler, 3 mark og 13 ¾ skilling, som herefter
omregnedes til 1 ko, 1 brun beslået kiste, og 1 grønrandet overdyne. Det var alt, hvad
der blev tilbage til enken.
Deres ene søn, Hendrich Jørgensen, der var 20 år, arvede 3 rigsdaler, 1 mark og 14
7/8 skilling, som herefter omregnedes til 1 linned gulrandet underdyne og en blåhvid
olmerdugsoverdyne. Han modtog straks sin arvepart.
Den anden søn, Adam Jørgensen, der var 10 år, arvede samme beløb, som herefter
omregnedes til 1 kobberpande, en lille trøje, 1 kobberkedel og en jerngryde. Hans arv
forblev hos moderen, så længe hun var ugift eller indtil han havde nået
myndighedsalderen.
Hvad der herefter sker med enken vides ikke, men det er mest sandsynligt at hun
indgik et nyt giftermål, hvad der på denne tid var et godt værn mod ikke at havne i
armod og fattigdom.
Efterfølgende skoleholdere/lærere var:
Thomas Hansen, der nævnes som skoleholder her i årene 1754 til 1757, født ca.
1684 og døde i 1757 i Fuglsang skyttehus. Han blev begravet i Toreby og var gift
med Inger Andersdatter Hjørth, som døde den 14. april 1754 i Hjelm. Ved skiftet i
1757 var der 5 voksne børn.
Frederich Øhlenschlæger, der nævnes som skoleholder her i 1761, blev født den 3.
august 1717 i Nysted, som søn af borger Hans Mathisen Øhlenschlæger og Sophie
Henrichsdatter. Fra 1743 til 1756 var han skoleholder i Kalø. Herefter flyttede han til
Tårs, hvor han boede i årene 1764 – 1766. Han var gift 2 gange først med Cathrina
Hansdatter Lambret, der døde 1761 i Hjelm, og efterfølgende med Ellen Eilersdatter,
hvis dødsdag er ukendt.
Frantz Carl Luplow nævnes som skoleholder i perioden 1765 – 1766. Han er født
ca. år 1693 og døde den 16. januar 1766 og blev begravet i Majbølle. I 1749 – 1756
var han nævnt som kromand i Herritslev. Han var gift 2 gange først med Anna
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Kirstine Hansdatter, der afgik ved døden i 1747 i Herritslev, og anden gang med
Karen Jacobsdatter Rasch, der fødtes i Radsted omkring år 1727. Her afgik hun ved
døden i 1789. Hun var datter af degn Jacob Sørensen Rasch og hustru Dorothea
Magdalene Nyendal.
Peder Hansen Grauer var skoleholder fra ca. 1767 – 1781. Han fødtes omkring år
1730. Han var gift 2 gange. Første ægtefælles navn er ubekendt, men hustruen døde i
1770 Hjelm, hvorefter han anden gang giftede sig med søsteren Anna Margrethe
Jacobsdatter Rasch, der er født ca. i år 1740 i Radsted.
Hans Erichsen Gudme var herefter skoleholder fra ca. 1781 - 1783, hvor han blev
degn på Avernakø. I 1793 tiltrådte han stillingen som degn og skoleholder på Strynø.
Han var gift med Marie Kirstine, der var født i ca. år 1742.
Erich Jørgensen var skoleholder fra ca. 1783 til efter 1787. Han var født i ca. 1732,
medens hustruen Birgitte Cathrine var født i ca. 1737.
David Kjeldsen Lund var skoleholder i Kalø 1787 og efterfølgende skoleholder i
Hjelm fra 1790 – 1801. Han var født i ca. 1750 og døde i året 1806 i Kalø. Han
begravedes i Tårs. I 1802 til ca. 1805 var han skoleholder i Soesmarke skole, og i
1806 vendte han tilbage som skoleholder i Kalø. Han var gift med Juliane Cathrine
Øest, der fødtes omkring år 1775 og døde i 1806.
Hans Jørgen Alexandersen var skoleholder fra 1802 til 1812. Han var født i 1757 i
Vigsnæs og døde i 1812. Han var søn af degn Alexander Jensen og hustru Anna
Margrethe Jørgensdatter i Vigsnæs. Han var gift med Ingeborg Jensdatter, som var
født i ca. 1757 og afgik ved døden i 1831. De havde 7 børn, 2 piger og 5 drenge.
Morten Rasmussen er nævnt som skoleholder fra 1817 til efter 1840. Han blev født i
ca. 1789 og døde i 1842 i Majbølle. Han var gift med Ane Rasmusdatter, født ca.
1797.
B. Bøiesen er nævnt som skoleholder fra 1857 til 1859. Der findes ingen yderligere
oplysninger om ham.
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Harald Sigvald Laurentius Lund var lærer fra 1859 til 1906. Han blev født i 1841 i
København og døde i 1920 i Rørbæk. Han blev gift i 1871 med Sophie Caroline
Jørgensdatter, der fødtes år 1846 i Toreby og var datter af gårdmand Jørgen Johansen
og hustru Frederikke Olivia Pedersdatter i Grænge. De havde ingen børn.
Sofus Oluf Darling fungerede som lærervikar i 1906 og var født i 1881.

Hjelm´s sidste skole fra 1911 til ca. 1965.
A. Hansen var lærer her fra 1906 til 1911.
Alfred Peder Jensen var lærer fra 1911 til ca. 1942. Han var født i 1885 i Karleby
som søn af husmand Rasmus Jensen og ægtefælle Dorte Pedersen. Gift med Marie
Kirstine Pedersen, født 1888 i Systofte, datter af gårdmand Jens Pedersen og hustru
Ane Kirstine Hansen.
Jacob Ingemann Jensen Bønnerup, var lærer fra 1942 til 1956, født 1910. I 1956
blev han lærer på Lysgaard skole, Lysgaard herred.
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Nielsen var herefter lærer indtil skolen blev nedlagt.
Den gamle rytterskole er for længst revet ned, formentlig på grund af, at den var for
lille. Den efterfølgende skole blev bygget på samme grund i ca. 1850, og var et
rødstens bindingsværkshus med stråtag. Her var skole indtil 1911, hvorefter den var
Brugsforening til en gang i 70erne. Vagn Hansen var den sidste brugsuddeler, som
kun var der i kort tid. Herefter drev han forretningen som købmandshandel i nogle år.
I dag anvendes huset til beboelse.
I 1911 blev den sidste skole i Hjelm opført på en grund, på den modsatte side af
vejen. Den fungerede som skole indtil ca. 1965, hvor de sidste børn kom til
Soesmarke skole. Poul Erik og Birgith Brendstrup købte skolen i 1966 til beboelse,
og indrettede skolestuen til mekanikerværksted indtil 1987. I dag anvendes huset
alene til beboelse.

Majbølle
Majbølle by var centrum i sognet, hvor sognets kirke også er beliggende. I tidligere
tider var sognet opdelt i tre ejerlav værende henholdsvis Hjelm, Soesmarke og
Majbølle, og sidstnævnte var tillige sognets største landsby. Man må derfor formode,
at der har været en skole i Majbølle fra ca. år 1700, selvom det ikke vides med
sikkerhed, men der nævnes i 1735 at skolen har henhørt under Fuglsang gods.
I 1742 er skolen nævnt som en degneskole, hvor degnen tillige var skoleholder. Om
degnen har undervist her før 1727 er højst sandsynligt. Den første skolebygning, der
er kendskab til, er fra år 1800 og opført på skolelodden ved gadekæret. Skolehuset
med tilhørende beboelse blev fornyet i 1880 og først i 1947 blev stråtaget udskiftet
med et fast tag. Undervisningen her sluttede i 1916. Skolen blev solgt med tilkørende
jordlod 5½ td. Land, til Gårdejer P. Olsen for 10.000 kr., med i købet var at han
afstod en grund til den nye skole, hvorefter den gamle skole blev anvendt til
beboelse.
Den nye og sidste skole her er fra 1916, hvor børnene blev undervist til og med det
syvende skoleår indtil 1958, hvor de overflyttedes til Soesmarke skole. Herefter var
det kun de mindste skoleklasser, der gik i skole her. Majbølle skole blev helt nedlagt
som undervisningssted i ca. 1971, og herefter blev bygningerne anvendt til systue
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indtil ca. 1986. I 1990 købte Bent og Kirsten Markersen skolen og indrettede den til
selskabslokaler og værelsesudlejning. I dag er der kun værelsesudlejningen.
Hvornår den første degn underviste her vides ikke, men i 1574 omtaltes en
unavngiven degn. Han havde sammen med sognepræsten drukket sig fuld hos Anders
smed, og på vejen hjem kom de op at slås og tumlede om i plutten. De slap dog begge
med en advarsel.

Majbølle gamle skole var skole til 1916, det er antagelig lærer Hans Peder
Kristensen, der står ved døren, foto ca. 1910.

Efterfølgende skoleholdere m.v.:
Jens Olufsen er nævnt som degn her i forbindelse med en klagesag fra 1617, men det
er tvivlsomt, om der har været nogen form for undervisning dengang.
Jørgen Hansen var degn fra 1674 – 1700, hvor han døde. Han var gift 2 gange, først
med Woldborrig Rasmusdatter, som døde i 1685 her i sognet, og efterfølgende med
Maren Jensdatter, som overlevede ham.
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Niels Puge var degn fra 1700-1701. Han er kendt, fordi han fjernede en gravsten fra
præsten Adam Roys grav, og brugte den som bordplade da den var uden indskrift.
Den blev dog senere bragt på plads igen af præstens enke.
Peder Nielsen var degn fra 1701 – 1727, hvor han afgik ved døden. Han blev gift i
1701 med Maren Jørgensdatter Schytte, datter af Jørgen Schytte i Moseby, og de fik
tilsammen 6 børn.
Claus Jacobsen var den første, der nævnes som skoleholder her 1727. Hvor længe
han var skoleholder her vides ikke med sikkerhed. Det formodes at have været indtil
ca. 1742. Han fødtes i 1704 i Aastrup som søn af degn Jacob Clausen og hustru
Birgitte Baltsardatter Maschwedel. De havde mindst to børn.
Bent Henrich Suhr var ansat fra 1727 – 1758, og fra 1742 var han også skoleholder.
Han er nævnt i 1730, fordi han ikke havde udfyldt en mandtalsliste. Han afgik ved
døden i 1758 her. Han var gift med Margrethe Olufsdatter Kuld, som døde her i 1751.
Hun var datter af en hollænder på Berritsgård, som hed Oluf Lauridsen Kuld og
hustruen Zebechen Clausdatter.
Hans Christopher Næraae var her som degn og skoleholder i årene 1758 – 1764,
hvor han døde. Han var født i 1713 i Sdr. Næraa som søn af degn Christopher
Frandsen og hustru Voldborg Hansdatter. Han var gift med Margrethe Berntsdatter
Suhr, født i Toreby i 1724 og død her i 1771. Hun var datter af degn Bernt Henrich
Suhr og Margrethe Olufsdatter Kuld.
Peder Rasmussen var degn og skoleholder fra 1764 – 1776. Han var født i 1738 i
Nakskov, som søn af bådsmand Rasmus Hansen og hustru Petronella Pedersdatter og
døde i 1781 i Gundslev sogn. Han var gift 2 gange. først med Margrethe Berntsdatter
Suhr (forgængerens enke) og anden gang i året 1772 i Majbølle med Anne Marie
Astrup, der var født i 1747 og afgik ved døden i 1827 i Horbelev.
Niels Olsen Fuglberg var degn og skoleholder fra 1776 – 1788. Han fødtes i ca.
1722 og afgik ved døden her i 1788. Han var gift 2 gange først med Kirsten
Pedersdatter i Tingsted i 1743, der var født i ca. 1718 og død i 1760 i Systofte. Hun
var datter af Peder Nielsen og hustru Ellen Kirstine Pedersdatter Boch i Pyntenborg.
Andet giftermål fandt sted i 1760 med Agata Clausen, der var født i 1728 i
Ærøeskøbing og afgik ved døden i 1807 i Nysted. Hun var datter af skoleholder Jens
Clausen og hustruen Salome Jensdatter i Sundby.
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Knud Christian Bredahl der var degn og skoleholder fra 1788 – 1808 var født 1743
i Maribo. Han afgik ved døden i 1808 her. Han var søn af skrædder Niels Pedersen
Bredahl og var gift to gange. Første gang i 1767 i Nakskov med Christiana Carolina
Bejerholm, som er født ca. 1743 og afgik ved døden i 1787 i Grænge. Andet
giftermål var med Anna Kirstina Fabritius, der var født i ca. 1769 og afgik ved døden
i 1848 i Soesmarke fattighus. Hun var datter af skoleholder Carl Magnus Fabritius og
hustru Kirstine Hansdatter i Ø. Radsted. K. C. Bredahl fik ved bispevisitterne
følgende bemærkninger: i 1787 nogenledes, i 1790 lige efter bogen, i 1793, 1796,
1799 og 1802 ikke ilde, men i 1806 var bemærkningen, at Bredahl var ganske uduelig
til lærerembedet, da børnene hverken kunne regne eller skrive.

Majbølle´s sidste skole fra 1916 til ca. 1971.

Rasmus Larsen var skolelærer og kirkesanger her fra 1810 – 1829. Han var født i ca.
1784 og afgik ved døden i 1829 her. Han var søn af Louise Marie Tolchersen, født
Petzner. Gift første gang i 1810 med Mette Nielsdatter, som fødtes i 1777 i Majbølle
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og var datter af gårdmand Niels Jensen Puge og hustru Karen Pedersdatter. Anden
gang med Karen Madsdatter af Vesterborg Sogn.

Skolebillede fra Majbølle 1954.
Øverste række fra venstre: Kirsten Christiansen, lærer Frederik Henry Engell,
Henning Romme Carlsen, Mogens Wengel Lund, Mogens Birger Guldborg Jensen,
Leif Kristen Hansen, Ernst Vagn Rosenkilde Hansen, Helgo Palle Jørgensen og
Mogens Olsen.
Anden række fra venstre: Daisy, Kirsten Bodil Pedersen Keep, Kirsten Lyhne
Nielsen, Lone Mariane Jacobsen, Lise-Lotte Jensen, Ulla Birgithe Jacobsen, Nanna
Marie Elisabeth Jørgensen, Ida, Jette Anita Jacobsen, Ruth Aase Madsen, Ida Flindt
Hansen, Rita Karen Madsen.
Tredje række fra venstre: Ingvar Tage Jørgensen, ukendt, Palle, Lars Larsen Brandt,
Leif Jørgensen, Leo Peder Larsen.
Benjamin Lund var skolelærer og kirkesanger fra ca. 1829 – 1852 han var født i
Slagelse. Han blev gift første gang med Marie Margrethe Jørgensen, der er født
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omkring år 1800. Hun afgik ved døden omkring år 1843. Anden gang gift med
Sophie Wilhelmine Johansen, som fødtes omkring år 1805 i København.
Harald Henrik Ludvig Heichelmann var skolelærer og kirkesanger fra ca. 1852 –
1882. Han var født i ca. 1817 i København, og døde i 1892 også i København. Han
blev gift i 1852 med Ida Abelone Rudolfine Selmer, som var født i København i ca.
1824 og døde i 1880 i Majbølle.
Det nævnes i skoleoplysningerne, at der i 1858 var 55 børn i skolen.
Hans Lybecker var lærer og kirkesanger fra 1882 – 1906. Han var født i 1844 i
Nordby på Fanø, som søn af kontorist Verner Jesper Andreas Lybecker og hustru
Kirsten Nielsdatter. Han var gift med Edel Marie Dorothea Esmarch, der var født i
1842 i Ringkøbing Amt.
Hans Peder Kristensen var lærer fra 1906 til ca. 1933. Han er født i 1874 i
Enderslev Sogn, Præstø Amt, som søn af gårdejer Jens Kristensen og hustru Ellen
Nielsen. Han blev i 1901 gift med Olga Fich, der er født 1877 i Enderslev og var
datter af lærer Th. Fich og Theodora Engell.
Carl Frederik Henry Engell var lærer fra ca. 1934 til ca. 1960. Han er født i
København, han døde her 1960. Søn af lærer Otto Vilhelm Engel og Rauna Marie
Andersen. Var gift med Ida Hansen.
Erik Hansager var lærer efter ca. 1960 til 1966, kom herefter til Soesmarke skole.
Var gift med Kirsten.

Soesmarke
Soesmarke var den nordligste landsby i sognet. I begyndelsen af attenhundredetallet, begynder der så småt at komme bebyggelse i Guldborg. I dag er Guldborg den
største landsby i det der før hed Majbølle sogn.
Det nævnes i 1735 at skolen i Soesmarke tilhørte Højbygård gods, og at det var en
kongelig skole, også kaldet en rytterskole. Den findes dog ikke i fortegnelsen fra
1721 over rytterdistrikternes skoler, og den bliver heller ikke nævnt på et senere
tidspunkt. Det må derfor antages, at planen har været at bygge en rytterskole, men
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den er aldrig blevet bygget, og den form for skole, der har været her fra ca. år 1700,
blev bibeholdt.

Soesmarke gamle skole på Spurvestrædet var skole til 1916, foto ca. 1910.

Den ældste kendte skole lå på matrikel nr. 1 på Spurvestræde, og er fra begyndelsen
af attenhundredetallet. Den var opført i bindingsværk med stråtag, og blev nedrevet i
1873. En ny grundmuret skole med tegltag blev herefter opført på stedet. I 1890 blev
den forlænget med en bolig til lærerinden samt en skolestue. I 1902 blev den gamle
lærerbolig erstattet med en ny vinkelbygning. Her var der skole indtil 1916, hvor den
nye skole blev bygget. I 1916 den 18 - 2 blev skolen med jordlod på ca. 6 td. land
købt på auktion i Majbølle Forsamlingshus for 15,050 kr.af parcellist Anders Børsen.
En del af skolens jordlod er senere brugt til fodboldbane. I dag anvendes bygningerne
alene til beboelse.

52

De ansatte skoleholdere og lærere var som følger:
Den første skoleholder, der er nævnt her, var Anders skoleholder. Om ham vides der
kun at han får to børn døbt, Kirsten i 1714, og Ivan i 1716.
Jacob Thomsen født ca. 1710, dør i 1786. Det vides ikke hvor længe han har været
skoleholder her, men det kan muligvis have været i mange år. Ægtefællen kendes
ikke. Tilsammen havder de en søn og en datter.
Hans Jørgen Alexandersen var født i 1757 i Vigsnæs og døde i 1812. Han var
skoleholder her fra ca. 1787 til 1802, hvor han blev skoleholder ved Hjelm skole. Han
var søn af degn Alexander Jensen og hustru Anna Margrethe Jørgensdatter i Vigsnæs.
Han var gift med Ingeborg Jensdatter, født ca.1757 og døde i 1831. Tilsammen havde
de 7 børn, 2 piger og 5 drenge.
David Kjeldsen Lund blev født omkring 1750 og døde i 1806. Han begravedes i
Tårs. Han fungerede som skoleholder fra ca. 1801 til ca. 1805. I 1787 og igen i 1806
var han skoleholder i Kalø, og i Hjelm var han skoleholder fra 1790 til 1801. Hans
hustru var Juliane Cathrine Øest, der er født omkring 1775 og døde i 1806.
Morten Jørgensen Munk var lærer fra før 1810 til ca. 1834. Han var gift med Ane
Margrethe Jørgensdatter. Tilsammen havde de 5 børn, 3 piger og 2 drenge.
Johannes Thomsen født ca. 1810 var lærer her fra før 1838. Afløser antagelig
forgængeren Morten Jørgensen Munk.
Christen Nielsen født ca. 1810 var lærer her fra før 1838 til 1840. Han var gift med
Kirstine Benedicte Thomsen, født ca. 1819. De havde en dreng og en pige.
Christen Andersen var lærer i 1840 og formodes at være rejst samme år.
Hans Hansen Heide var lærer i 1841, men blev her kun i få år.
Oluf Christensen født ca. 1804 i Tønder. Han var lærer fra før 1845 til ca. 1870. Han
var gift med Adeline Marie Kaisen, født i ca. 1809 i Tønder og død 1886 i
Sakskøbing.
Rasmus Hansen Siigaard var lærer fra ca. 1870 til ca. 1875 og var gift med Bolette
Amalie Larsen født ca. 1851. Deres søn Peder blev født her i 1874.
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Jørgen Jørgensen født i 1845 i Frejlev-Kettinge sogn, som søn af gårdmand Jørgen
Jørgensen og hustru Johanne Pedersdatter. Han var lærer i Frejlev til han blev lærer
her 1875. Han var ansat her til efter 1890 og var gift med Petra Hansine Margrethe
Jørgensen, som blev født ca. 1846 i Thirstrup sogn, Randers Amt. I ægteskabet havde
de 4 drenge og 1 pige.
Anna Cathrine Lund født i 1859 i Holmens sogn, København. Hun var datter af
tobakshandler Hans Peter Julius Lund og Henriette Josephine Eshlieh. Hun var ugift
og lærerinde her fra 1890 til 1929 og døde 1942.
Henrik Julius Lindhardt blev født i 1868 i Landet Sogn som søn af sadelmager
Hans Oluf Lindhardt og hustru Ane Elisabeth Clausen. Han var lærer i Vestenskov i
1892, og blev i 1897 ansat som førstelærer her, hvor han blev i ca. 40 år. Han blev
gift i 1893 med Benedikte Sofie Nielsen, født i 1868, datter af gårdejer Niels Søren
Nielsen og hustru Christiane Rasmussen i Alminde i Landet Sogn.
Rasmus Karl Nielsen fødtes i 1893 på matr. 37, Spurvestræde i Soesmarke, Han var
søn af skovarbejder Niels Nielsen og hustru Ane Kirstine Jørgensen. Han var gift
med Oline Hedevig Pedersen, født i 1897 som datter af skrædder Jens Erik Petersen
og hustru Martha Johanne Margrethe Pedersen på Askø. Han var lærer i Gedesby i
kort tid og kom her til skolen 1924, men blev dog ikke fastansat. Han var lærer for
pogeskolen i nogle år og har også været vikar her i en periode, fordi lærerinde
Markussen var syg. Omkring 1936 til ca. 1940 underviste han i aftenskolen på
Majbølle Forsamlingshus for de af eleverne, der var konfirmerede. Da han underviste
børnene året før de begyndte i 1. klasse, lagde han stor vægt på at de skulle kunne
læse, når de begyndte i 1. klasse. R. K. Nielsen var meget interesseret i lokalhistorie,
og har skrevet mange artikler om egnen. Han holdt også flere foredrag i radioen om
emnet. I mange år var han ligeledes postbud på egnen. Han boede på Skovvejen i
Guldborg. De sidste leveår tilbragte han på Majbølle Alderdomshjem. På Majbølle
kirkegård, hvor han hviler, er der sat en lille stendysse på hans grav.
Martha Maria Markussen fødtes i 1896 i Jellinge som datter af gårdejer Johan
Peter Markussen og hustru Else Marie Christensen. Hun var ugift og blev i 1929
ansat som vikar. I 1930 blev hun fastansat som lærerinde og fungerede som sådan
indtil 1950.
Carl Jensen fødtes i 1908 i Køng Sogn som søn af gårdejer Ole Jensen og hustru
Kristine Sofie Madsen. Han var gift med Jenny Jørgensen, som også var født i Køng
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Sogn i 1914, som datter af gårdejer Peder Hemmingsen Jørgensen og Katrine Jensen.
Lærer her fra ca. 1936. De havde en søn Carl Eiler Horskær født her 1939.

Soesmarke sidste skole fra 1916 til 2011.

Peder Frode Hansen var lærer fra 1942 og fra 1958 til 1973 skoleinspektør.
Hustruen hed Jenny.
En fru Sørensen var ansat som læreinde i længere tid indtil 1973.
Jørgen Winckler-Carlsen var lærer her fra 1958 til 1994 gift med Gerda, som
ligeledes var lærer fra 1958 til 1994.
Poul Hansen, var ansat som lærer fra ca. 1958 til 1988, gift med Helle.
En Bille var lærer fra 1958 til 1964 og gift med Helle, som ligeledes var lærer her fra
1958 til 1964.
En Miris var lærer fra ca. 1958 til ca. 1967.
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Flemming Diemer var lærer her fra 1961 og fra 1973 til 1993 skoleinspektør, gift
med Åse.
Bent Elmegaard Jensen var lærer fra 1964 til 1993, gift med Kirsten.
En Holst var lærer fra ca. 1964 til ca. 1965.
Niels Nordby Christensen var lærer fra 1965 til 2001 og gift med Lisbeth, der
ligeledes var lærer her fra 1965 til 2001.
Mogens Birk var lærer fra 1966 til 1972.
Elin Bruun var lærer her fra ca. 1988 til ca. 1996.
Elin Klumbach var lærer her fra ca. 1994 til ca. 2007.
Erik Hansager var lærer fra 1966 til ca. 1970 og var gift med Kirsten. Han var
tidligere ansat som lærer ved Majbølle skole.
Irene Frederiksen var børnehavelærerinde fra1970 til 1987.
Dorthe Jensen var børnehavelærerinde fra 1987 til 2011, hvor skolen lukkede.
Den nye skole i Soesmarke blev opført 1916, samme år som Majbølle skole blev
bygget. Sognerådet i Majbølle var blevet enige om, at opføre de to skoler samtidigt.
Blandt sognes beboere opstod der imidlertid en heftig diskussion, idet en hel del
mente, det var økonomisk uforsvarligt at bygge to skoler på et tidspunkt med krig og
opskruede priser. Modstanderne mente også, at Majbølle skole kunne holde mange år
endnu, og at Soesmarke skole skulle kunne holde indtil 1. verdenskrigs afslutning.
Sognerådsformanden mente imidlertid, det var synd for Soesmarke, hvis de ikke fik
den nye skole, da vandet drev ned af væggene i den gamle.
Herefter vedtog sognerådet at bygge de to skoler. Byggeriet blev finansieret på
følgende måde: Majbølle skolelod blev mageskiftet med gårdejer Peter Olsens
tilhørende byggegrund på 7.000 kvadratalen mod at Peter Olsen udredte 10.000 kr.
kontant.
Ligeledes vedtog man at sælge Soesmarke skoles jordlod med bygninger ved en
offentlig auktion, hvorved man antog, at salget kunne indbringe 12.000 kr.
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Herefter købtes der en byggegrund på 10.000 kvadratalen, til opførelse af en ny skole
i Soesmarke, fra gårdejer Jens Peder Petersens ejendom til en sum af ca. 4.500 kr.
Restfinancieringen skulle herefter foretages ved en låneoptagelse på 25.000 kr., som
forrentedes med 4 pct. p.a. med en løbetid på 28 år.
I dag bruges en lille del af skolen til børnehave. En epoke på mere end 300 år er nu
slut.

Guldborg højskole ”Motellet”
I 1893 købte søstrene Maren og Karen Olsen Guldborgvej 284a og startede en
husholdningsskole. Bygningerne blev i 1887 opført som realskole, men da oplandet
var for lille blev der kun undervist i nogle få år.

Guldborg Højskole ”Motellet” blev nedrevet 2012.
Justine Saugmand og Anna Elisabeth Nielsen overtog skolen i 1897.
Oline Grønlund drev skolen fra 1902 til 1905.
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I 1905 bliver der oprettet en højskole for unge piger, ledet af Julius Pedersen og
hustru, de var begge lærere. Skolen lukkede i 1918.
Mauritz Nielsen, der var skrædder købte den i 1818 og lavede den om til pensionat
og hvilehjem. Skolestuen blev brugt til mødelokale. Han ejede den indtil 1946.
Hansen købte den i 1946 og drev pensionat i et par år.
Ellen og Maja Bruun overtog i 1948 bygningen og anvendte den til et hvilehjem,
der fik navnet Hermon.
I 1964 købte Carlo Hoffmann ejendommen og indrettede den til Motel Guldborg.
Herefter var der forskellige ejere på Motellet indtil 1997, hvor Motellet kom på
tvangsauktion. I 2012 blev hele ejendommen revet ned.

Kilder:
Diverse kirkebøger
Diverse folketællingslister
Sakskøbing Lokalhistoriske Arkivs billedmateriale
Oreby og Berritzgårds skifteprotokoller
Lolland-Falsters Historiske Samfunds diverse årbøger
Lolland-Falsters Degne og skoleholdere
Frederiks IV s rytterskoler
Gyldendals, Dansk skolehistorie
Huse i Guldborg af Lisbeth Christensen
Bent Elmegaard diverse oplysninger
Lisbeth Christensen diverse oplysninger
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Havnen i Sakskøbing.
Et tilbageblik over dens udvikling fra erhvervshavn til fritidshavn
af Erik Bohn-Jespersen
Indledning
Min baggrund for at kunne nedfælde nedenstående er mit virke som ingeniør ved
Teknisk Forvaltning og samtidig brandinspektør/beredskabschef i Sakskøbing
Kommune i perioden 1970 – 2006. Jeg har endvidere i de mange år boende i
Sakskøbing fulgt med i byens og havnens udvikling frem til i dag.
Havnens tidlige historie har jeg kunnet trække ud af ”kilderne” nævnt til sidst i
artiklen.
Endvidere har jeg kontaktet personer med kendskab til de virksomheder, der har
ligget ved havnen. De oplysninger jeg har fået fra dem er brugt i artiklen.
Under ”kilderne” er de personer nævnt, der har været behjælpelige med oplysninger.
Perioden fra 1200 tallet til 1890
Som Sakskøbing by er placeret, ligger langt de fleste købstæder i Danmark ved
vandet og mange inde i bunden af fjordene. Grunden til at man i den tidlige
middelalder valgte denne beliggenhed var, at man derved kunne sejle til byerne med
handelsvare i datidens forholdsvise små og fladbundede skibe. Samtidig kunne man
ligge i læ i smult vand. Da Sakskøbing blev en by i1200tallet lå den også den gang på
hovedfærdselsåren fra hovedstaden via Rødby til Nordtyskland og det øvrige Europa.
Men man havde også vandforbindelse til de øvrige købstæder ad fjorden. Dengang
var der mere vand i Sakskøbing Å og fjorden.
Men i slutningen af 1500tallet var inderfjorden imidlertid så tilgroet, at
handelsskibene havde svært ved at kunne sejle helt ind til byen. Man måtte losse
skibene og laste varerne over i pramme ved Oreby Skibsbro.
Om besejlingsforholdene beretter Byfogeden i 1692 bl.a. ”Kjøbmændene her i byen
have stor besværligheder og omkostninger med deres ladeplads, som hedder Oreby
Havn der tilstoppes, så de må lade deres ind- og udadgående varer med vogn
frembringe og derfra atter ved pramme en fjerdingevej til og fra fartøjerne udføre”.
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I året 1769 berettes det, at skibsfarten stadig går tilbage, da handelsskibenes størrelse
vokser og fjorden gror til.
Først omkring 1800 tallet begynder man at oprense åen og at uddybe sejlrenden fra
Oreby og udefter. Havnens første bolværk skal være sat omkring 1805 af
møllerbygger og tømmer Luckmann fra Tyskland, som boede i Maribo.

I året 1857 er der på strækningen fra Oreby og i renden udefter en dybde på 8 fod
svarende til 2,5m. Men allerede i 1870 beretter den daværende havnefoged, at der på
flere steder kun er 5½ fod vand.
Byrådet tager spørgsmålet op og bevilliger 500 rigsdaler til en oprensning, der
foretages af en af havnen ejet dampmuddermaskine.
Der kommer herefter mere gang i havnen, men den giver stadig underskud.
Havneudvalget udvides fra 3 til 5 medlemmer og der nedsættes i 1873 en komite for
at forbedre økonomien. Man forsøger sig med en ombygning af bolværkerne uden at
det bringer et overskud på havnens budget og skrider herefter til at afskedige
havnefogeden. Dette sparer en årlig omkostning på 600 kr.
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I 1881 modtages der igen klage over de dårlige besejlingsforhold denne gang fra
skipperen der sejler i fast rutefart mellem Sakskøbing og København. Både byens
købmænd og Industriforeningen slutter op om klagen og indsender fælles en klage til
Byrådet.
Først i 1884 skrider Byrådet til handling og vedtager at ville forbedre
besejlingsforholdene. Efter en heftig debat i byrådet og blandt borgerne ender sagen
med, at et flertal i byrådet udbyder et reduceret projekt til 125.000 kr. Licitationen
bliver afholdt i 1886 og arbejdet overdrages til firmaet Gluud & Gerner fra Nakskov.
Såvel uddybningen og havnebygningsarbejderne afleveres 2. september 1887.
Renden udenfor Oreby er nu 10 fod og sejlløbet ind til byen er 8 fod i en bredde af 30
meter.

Havnebillede set fra åen ca. år 1900.
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Motiv fra havnen ca. 1890.
Boldværket var på den tid ca. 30 m på by siden og ca. 85 m på Rørbæk siden.
Ved lokale kræfter foretages der dog forsat en oprensning i 1889.
Havnen og dens nærmeste arealer har også i denne periode været brugt til
skibsbygning herunder de kaldte ”Jagter”. Et eksempel herpå er, at der 1829 løb en
jagt til købmand P. Hansen af stablen. Den kunne tage ca. 500 tønder korn.
At der, selv om der kun var lidt vand i fjorden og havnen, var en livlig trafik af de
lavbundede jagter viser en opgørelse fra byens toldsted fra 1839. Der var det år
indløbet 130 skibe.
Senere i 1861 var man på skibsværftet begyndt at bygge skonnerter. Det år løb der en
skonnert på 12 laster af stablen. Mere om havnens skibsværfter senere.
Erhvervshavnens udvikling fra 1890 og frem til 1910
Arbejderne i slutningen af 1880erne omfattede også nedramning af et stort antal
varpepæle. Enkelte på de lige stræk og dobbelte der hvor sejlrenden skiftede retning.
Resterne af de sidste kan stadig ses i dag. Alle de fartøjer der dengang anløb
Sakskøbing og andre mindre havnebyer var små sejlskibe. Den mest almindelige var
”Jagten”, som lastede op til 40 tons og havde en tre mands besætning. Det var
umuligt at krydse ind gennem det smalle sejlløb ind til havnen i Sakskøbing.
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I 1893 blev det lettere for skibene at komme ind og ud gennem fjorden, idet et
selskab af forretningsdrivende i byen købte slæbebåden ”Willemose”. Den blev også
brugt til at slæbe de fladbundede pramme med forsyninger til øerne i Smålandfarvandet. I tidsrummet frem til århundredeskiftet stiger trafikken ikke væsentligt og
byen må stadig skyde penge i havnen. Havnen skylder 1. januar 1900 37.200 kr. til
byens kasse. I 1900 stiftedes A/S Østlollands Dampskibsselskab med det formål at
drive rutefart mellem Sakskøbing, Fejø og København. Selskabet købte dampbåden
”Guldborgland”. Der var ugentlige afgange og man fragtede stykgods, kreaturer og
passagerer. Endelig i 1904 kommer den forventede stigning i havnens indtægter og
man kommer ud med overskud så byens tilskud kunne bortfalde. Overskuddet
fortsatte de kommende år.

Udover skibsværftet havde det været småt med virksomheder i det egentlige
havneområde, men 1. maj i året 1900 oprettede man en ”Saxkjøbing Afdeling” som
en del af A/S C. A. Qvade, Rasmussen og Faber. Forretningens tidligere indehaver
var købmand Fritz Rasmussen. Han var en af de få virkelige store og aktive købmænd
i Sakskøbing som ved sin flid og dygtighed arbejdere sig op fra ingen ting til
storkøbmand. Fritz Rasmussen var i mange år med i byrådet og havneudvalgsmedlem, stifter af dampskibsselskabet og støttede stærkt etableringen af
sukkerfabrikken. Han blev i september 1911 hædret med Ridderkorset af Dannebrog.

Korn- og foderstofvirksomheden A/S Qvade, som det senere kom til at hedde,
overtog Strandgården (solgt til bogtrykker A. Jensen i 1929) og Engberggården med
det gamle store kornmagasin i Brogade, samt Fritz Rasmussens hovedsæde i
Vestergade.
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Det gamle kornmagasin i Brogade, nedrevet i 1991.
Firmaet byggede i 1910 – 11 et såkaldt kagemagasin med foderblandeanlæg, hvori
der i 2002 blev indrettet Sundhedscenter.
Man havde desuden kulplads og et mindre skur til kunstgødning. I 1940 blev det store
grønne pakhus opført, som primært blev brugt til gødning. Og endelig i 1960 kom
den store betonkornsilo op at stå. I 1991 blev pakhuset i Brogade revet ned for at
skabe bedre udkørselsforhold fra Apotekervænget. Efter lukningen af firmaets
afdeling i Sakskøbing midt i 1990erne blev siloen solgt til Sakskøbing Boligselskab i
1999 for 800.000 kr. Det grønne pakhus blev revet ned i forbindelse med
ombygningen af siloen til boliger og i 2002 erhvervede Allan Skipper Pedersen
kagemagasinet. Efter en omfattende ombygning indrettede han Sakskøbing
Sundhedscenter i bygningen.
Udbygningen af havnen i perioden 1910 - 1920
Med opførelse af Sakskøbing Sukkerfabrik i 1910 kom der yderligere gang i
trafikken på havnen, idet man bl.a. begyndte at fragte roer i pramme fra øerne.
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Samme år blev sejlrenden uddybet til 10 fod, godt 3m og man forlængede boldværket
på nordøstsiden af havnen til ca. 100m.
I 1913 blev der sat en ny stenkaj på havnens byside og den gamle træbro blev
erstattet af en bro udført af beton. Den stigende aktivitet på havnen betød, at byen i
1913 igen kunne antage en havnefoged og byen fik igen sit eget toldsted med en
toldforvalter. Der blev i 1915 bygget havnefogedbolig og i 1917 toldkammer. Disse
bygninger eksisterer stadig i dag, men er privatboliger.

Toldboden bygget 1917, bygningen er udvidet med en ekstra etage i 1938.
Frem mod 1915 skete der yderlig uddybning og der blev lavet ophalerbedding til
sukkerfabrikkens pramme og slæbested for losning af tømmer. Der blev sat en
stenkaj på by siden, men også opført et dampskibspakhus, der hvor ”Flyglet” med
Skruen er etableret i dag. Disse anlæg blev indviet ved en stor festlighed 1. september
1915.
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Bygning af skonnerten Elisabeth i 1919.
I 1916 blev der indført lodstvang for alle større skibe og Sakskøbing fik sin første
lods, der også fik til opgave at sikre afmærkningen af sejlruten. Lodstvangen fortsatte
frem til byrådet i 1997 nedlagde erhvervshavnen.
Efter sukkefabrikkens start var der blevet etableret en roebane mellem fabrikken og
havnen langs åen på Rørbæksiden, som blev ført frem til den nordøstlige kaj. Der
blev i efteråret 1917 indgået en aftale mellem Sakskøbing Byråd og Lollandsbanen
om etablering af en havnebane. Den 1. oktober 1918 kørte den første rangermaskine
med togvogne fra stationen ned på havnen. Der kunne herefter, lastes og losses
direkte fra skib til jernbane. Året efter blev der etableret en ny vej fra enden af
havnepladsen hen mod Roklubben frem til Lillemark. Træskibsværftet, der lå der,
hvor roklubben ligger i dag, kunne i 1919 under en festlighed med ca.500 tilskuere
aflevere en 5 mastets skonnert, Elisabeth, til det lokale firma A/S Frits Rasmussen og
Co. Den fik dog ikke lang levetid, idet den forliste ved Island nogle år efter
stabelafløbningen.

66

Havnen som erhvervshavn 1920 - 1980
Der var vækst og fremgang i Sakskøbing i årene efter 1. verdenskrig ikke mindst i og
omkring havnen.
Byrådet modtog i foråret 1921 et andragende fra Det forenede Oliekompagni om at få
depot for petroleum og benzin ved havnen med anlægsplads for deres skibe. Byrådet
sagde ja og besluttede, at ville lave et nyt bassin (der hvor husbådene ligger i dag)
med en kajlængde på 150 m og samtidig vedtog man at lade sejlløbet rense op fra
havnen til et lille stykke forbi Oreby.
Det hele stod færdigt i 1922 og oliedepotet kunne etableres. Det blev senere omdøbt
til BP´s oliedepot og transporterne til depotet med olieprodukterne kom i en lang
årrække til at foregå med

BP´s oliedepot på havnen.
BP´s tankbåd Diana der kunne laste op til 300 m3. Depotet udviklede sig til at blive
det største på Lolland-Falster med transporter til Nykøbing og Maribo med tankbiler
og med jernbanetankvogn til Nakskov og Lollandsbanen. Lageret blev udbygget med
tanke som kunne rumme ca. 2,5 mill. liter og i 1970erne kom der et F-gas lager til og
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man fik egen butik. I begyndelse af 1980erne fik depotet ny ejer, idet Q8 overtog
lagret. Med 22 ansatte var det en af de større virksomheder på havnen frem til
lukningen midt i 1990erne.
Efter at træskibsværftet i 1923 var gået konkurs startede der et nyt skibsværft over på
Rørbæk siden, der hvor roklubben var etableret i 1905.
På arealerne op til den nye kaj kom asfaltfabrikken Dammann til at ligge i slutningen
af 1930erne. Dammann havde også en fabrik i Nakskov, men ledelse, styring af
produktion, salg og udlægning foregik fra Sakskøbing. I 1981 indgik fabrikken i
Sakskøbing sammen med Colas Vejmateriales fabrik i Maribo i et nyt selskab, LFV
I/S, Lolland-Falsters Vejmateriale I/S (ejet af Superfos Dammann Luxol A/S og
Colas Vejmateriale A/S), men stadig med ledelse og administration fra Sakskøbing.
Fabrikken producerede i perioden indtil 1994 op til over 100.000 tons asfalt årligt.
Særligt i årene 1987-1988 var der travlt, blandt andet med udbygningen af
motortrafikvejen fra Ønslev til Sakskøbing. Mange af materialerne til produktionen
herunder granitskærver med mere blev fragtet til Sakskøbing via skibe.

Dammanns asfaltfabrik på havnen.
68

Fra tidligt forår og til sent efterår var der tilknyttet op til 45 personer til virksomheden
foruden, at man brugte vognmænd til transport af den færdig blandede asfalt og
transport af råvarer, grus og bitumen.
I 1994 blev fabrikken nedlagt og produktionen flyttet til Maribo, men man har stadig
garageanlæg ved Emil Årestrupsgade under navnet NNC.
På Rørbæksiden blev kajen forsat brugt af sukkerfabrikken til losning af roer og
udskibning af melasse og sukker, men også kalksten kom ind over denne kaj. Der
blev endvidere ved denne kaj bygget en stor blå melassesilo.

Skonnert i havnen i 1930erne.
Maskinhandler Karl Mertz havde i 1919 startet sin virksomhed i Brogade, der hvor
Saxkjøbing Avis senere kom til at ligge. Firmaet erhvervede allerede i 1920erne en
række ejendomme først på Orebyvej og flyttede maskinhandlen derover. Store
udvidelser af værkstederne og opførelser af lagerhaller kom til i de følgende år, indtil
man i 1977 begyndte at flytte dele af virksomheden til Stenstrupvej. I 1998 solgte
man de resterende bygninger og grunden til Kommunen.
Ved Lillemark lå Sakskøbing Savværk og Lyngbæks Trælasthandel, som i 1927
startede efter at A/S Frits Rasmussen og Co. var gået konkurs. Både Savværket og
Trælasten benyttede havnen.
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Lyngbæks trælade brændte i øvrigt i 1934 ved en påsat brand, i 2011 blev den igen
flammernes bytte efter et lynnedslag.
Småskibsfarten satte stadig sit præg på havnen med transport af korn, sukker, træ,
vejmaterialer og olie.
Midt i 1930erne blev der på begge sider af fjorden udført en kystsikring i form af
faskiner. På Sakskøbing siden blev faskinerne udført helt ud til Maltrup Vænge
samtidig med at Fjordstien blev etableret. For enden af den kom en ny badeanstalt til
at ligge.
I slutningen af 1960erne flyttede smedemester Walther Poulsen sin produktion til
havnen på Rørbæk siden og begyndte at bygge skibe.

Inger af Hobro i havnen ved Qvades anlæg.
Begyndelsen til enden som erhvervshavn 1980 -2000
Fra begyndelsen af denne periode faldt anløbet af skibe fra da det var højst i 1960erne
på ca. 250 til under 100 om året i 1980erne. Transporterne blev overtaget af
lastbilerne.
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Større forbedringer af havnen var der ikke foretaget siden 1920erne, men havnebroen
blev udskiftet i 1979 med en ny bro, betalt af Storstrøms Amt, i forbindelse med at
Sakskøbing Kommune overtog amtsvejene inden for byområdet.
Både savværket og trælasthandlen på Emil Årestrupsgade lukkede i 1980erne og i en
kortere periode kom der i de tomme bygninger en produktion af glasfiberlystbåde i
gang. I trælasten var det Bandholm Boat og i savværket var det Ny-Boat der blev
etableret.
På arealerne på ”Mosen” vest for Roklubben, hvor asfaltfabrikken havde haft deres
garager og lagerplads, blev der i 1980erne bygget et halmfyret fjervarmeværk og i
1990erne et fabriksanlæg for et firma der handlede med tarme. Disse gav dog ikke
yderlig beskæftigelse til havnen.
I løbet af 1990erne ebbede erhvervslivet ud på havnearealerne med lukning af
oliedepotet og korn- og foderstofhandlen. Asfaltproduktionen blev flyttet til Maribo
og firmaet Karl Mertz flyttede også gradvis virksomheden til Stenstrupsvej.
Omkring juletid 1990 kom så den triste meddelelse, at Sukkerfabrikken ville have sin
sidste kampagne i 1991. Med lukning af skibsværftet i 1995 sluttede havnen sin tid
som erhvervshavn.
Forureningen af havnen og fjorden og bekæmpelsen
Af en avisartikel fra august 1895 fremgår det, at man har skovlet i tonsvis af døde
aborrer, som gav en ulidelig stank op af åen og fjorden, i byområdet. Det er således
ikke kun i nyere tid man har kendt til iltsvind og forurening af havnen og fjorden.
Gennem mange generationer har borgerne i Sakskøbing byområde, men også
indbyggerne i åens opland ledt næsten udrenset spildevand til åen, havnen og den
inderste del af fjorden.
Sakskøbing Sukkerfabrik har også ledt store mængder slam og næringsstoffer til
havnen og fjorden med skyllevandet. Skyllevandet fra Sukkerfabrikkens roevask,
som blev pumpet til fabrikken fra havnen med indtag ved havnebroen, blev ledt
tilbage til åen og havnen sammen med en del af roerne. De tungere dele bundfældede
sig i havnen og fjorden på grund af tidevandet, og var ved nedbrydningen med til at
give iltsvind. Det betød at fiskerne i kampagnen måtte rykke deres ruser længere og
længere ud i fjorden, da ålene i takt med iltsvindet flyttede sig ud efter.
Forureningen betød også, at kommunen i 1970, efter påbud fra kredslægen, måtte
lukke badeanstalten ved Maltrupvænge efter ca. 35 års virke.

71

Det der har bevirket, at der i dag er sket en væsentlig forbedring af vandkvaliteten så
man kan fange både salt- og ferskvandsfisk inde i selve havnen er følgende:
Skyllevandet fra sukkerfabrikken blev i 1966 ført til Kaløgrå, i perioden 1972 -1977
blev der udført opsamlende spildevandsledninger, som førte spildevandet til et nyt
renseanlæg ved Hunseby Strand, en kraftig gæring af slammet i åen og havnen i de
varme somre i 1977- 79 og endelig oprensningen af slam i 1985 ved et polsk
oprensningsfartøj. Olieforureninger slap havnen heller ikke for. Den største og værste
var den der fandt sted i sommeren 1975, da Sukkerfabrikken ved et uheld kom til at
lukke 6 tons svær olie ud i åen og havnen. Også asfaltfabrikken og særligt oliedepotet
har gennem tiderne ved spild og utætte tanke ført en hel del lettere olier til havnen.
Men også utætte tanke for fyringsolier så langt ude som Slemminge har ført til
forurening af åen og havnen.
Skibsværfterne ved Sakskøbing Havn
De første skibsbyggere ved Sakskøbing Å og Fjord har formentlig været
stenalderfolket. De mange oldtidsfund på markerne langs fjorden, fiskekasser i
fjorden og gravhøjene langs åen i Holmeskoven og i Flintinge Byskov tyder på, at der
dengang har været stor aktivitet i området.

Træskibsværftet på Rørbæk siden.
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Om der har boet vikinger ved Sakskøbing Fjord og om de har bygget skibe der,
melder historien intet om. Men i 1858 lå der ved havnen et driftigt skibsværft på
Sakskøbing siden, der hvor roklubben senere kom til at ligge. Af en artikel i
Lollandsposten fra 8. maj 1858 fremgår det, at der den dag løb et komplet tiltaklet
skib af stablen. Det kunne tros det smalle og flade løb sejle til Oreby. Skibsværftet lå
på Sakskøbing siden der, hvor roklubben ligger i dag, i perioden 1830 – 1922 indtil
det gik konkurs og måtte lukke. Som nævnt tidligere har der på dette værft været
bygget mange af de såkaldte ”Jagter” og et af de sidste har formentlig været
skonnerten ”Elisabeth”.
Efter lukningen af skibsværftet på Sakskøbing siden startede man kort tid efter i 1923
et nyt på Rørbæk siden, som fungerede frem til 1968. Man brugte den gamle bygning,
hvori der havde været roklub, men ellers foregik det meste udendørs. Her blev der
gennem tiderne bygget store fiskekuttere. I 1950erne var det de såkaldte 15 tons
kuttere og senere 20 tons kuttere, der blev bygget. De blev solgt til fiskere i hele
landet herunder Bornholm og endda Grønland. Det blev til 1 til 2 kuttere om året. Da
markedet for fiskekuttere svandt ind, gik skibsbygger Ejvind Olesen i årene inden
lukningen i 1968 over til at bygge mindre fiskejoller.

Havkatten med nybygget fiskekutter fra træskibsværftet midt i 50erne.
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En driftig smedemester Walther Poulsen overtog i slutningen af 1960erne en
eksisterende smedevirksomhed, som havde værksted bag Søndergade under navnet
Sakskøbing Maskinfabrik. Her blev der bl.a. fremstillet reservedele til stenfiskerskibe, som blev fragtet til havnen for montering.
I maj 1969 var tiden blevet moden til en udvidelse af virksomheden og det skete ved
Havnen på arealerne hvor Ejvind Olsens træskibsværft havde ligget. Bygningen for
træskibsværftet blev revet ned og den første ”lille” hal til et stålskibsværft blev
bygget. Firmaet fik herefter navnet Sakskøbing Maskinfabrik og Skibsværft. Den
første nybygning her blev færgen Hjarnøsund og i løbet af 1970erne var det især
fisketrawlere der blev bygget, men også marinehjemmeværnsfartøjer blev bygget i
denne periode. Det blev til 2 til 3 nybygninger om året.

Nybygning nr. 1 færgen Hjarnøsund, byggeår 1968.
De byggede skibes størrelse blev forøget og det medførte at den ”lille” hal blev
forlænget og i 1971 blev den store hal med cementgulv opført. Virksomheden havde
vokseværk og der var hele tiden brug for nybygninger for maskinværksted og spise-
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og baderum. Der blev også bygget et snedkerværksted, som dog kun kom til at virke i
kort tid på grund af for stort ”svind”.
Da markedet for trawlere svandt ind, gik man i slutningen af 1970erne over til at
bygge coastere på de såkaldte anparter. Coasterne havde en længde som krævede en
tørdok. Den kom til i 1978 og blev forlænget i 1990. I perioden 1978 – 1993 blev der
bygget 20 skibe, heraf en slæbebåd resten var coastere.
Da Walther Poulsen døde i februar 1979 overtog skibsteknikker Asger Kruse
ledelsen. Kendetegnet for virksomheden var en begrænset administration med en
kontordame og en værkfører. Da man i 1980erne kørte for fuldkraft med bygning af 2
coastere om året var der ca. 70 ansatte.
Da reglerne for anparter blev ændret og helt faldt bort, blev den sidste coaster
Marianne Danica søsat i september 1993 og hermed var en storhedstid for byggeri af
stålskibe i Sakskøbing slut.
Bygningerne til skibsværftet blev revet ned og flydedokken blev fyldt op i
begyndelsen af det nye årtusinde. Nedrivningen af bygningerne på det kommunale
lejede areal blev afsluttet i sommeren 2004. Størstedelen af arealet, hvor skibsværftet
havde ligget, blev købt af Sakskøbing Boligselskab til brug for opførelse af de ca. 60
boliger hørende til afdelingen Toldboderne.

Nybygning nr. 44 Marianne Danica, byggeår 1992/1993.
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I begyndelsen af 1980erne blev der etableret hele tre nye bådeværfter på Emil
Årestrupsgade der af glasfiber støbte sejl- og motorbåde. Bandholm-Boat indrettede
støbe- og monteringshaller i laden fra den nedlagte trælasthandel. Her blev der
produceret flere størrelser af den populære motorsejler. Ny-Boat slog sig ned i
bygninger fra det nedlagte savværk og producerede også motorsejlere. Bådebygger
Egon Bredgaard, som startede et bådeværft i Nysted i 1960, opførte en ny støbe- og
monteringshal i 1982 i Sakskøbing ved siden af den gamle brandstation, som han
også lejede. Bredgaard producerede fiskerbåde fra 17 til 50 fod. De blev solgt til
fiskere i hele landet, men også til det øvrige Norden og Tyskland.
De to først nævnte værfter lukkede i begyndelsen af 1990erne og den eneste egentlige
produktionsvirksomhed på havnen i dag er Bredgaards Bådebyggeri.

Havnen med roklubhuset og husbådene, foto 2011.
Fritidslivet i havnen og fjorden
Vand har altid tiltrukket os mennesker og åen, havnen og fjorden har gennem tiderne
i sommerhalvåret været brugt af byen børn og unge til badning. Tilbage i 1800tallet
blev der badet ved havnebroen og det sidste stykke af åen.
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Samtidig med at roklubben i 1922 byggede deres klubhus på Sakskøbing siden blev
der etableret badeanstalt ved siden af.
Flytningen af badeanstalten til Maltrupvænge fandt sted i 1934 samtidig med at
Fjordstien blev etableret.
Som den første egentlige sportsforening i byen startede man i 1905 Saxkjøbing
Roklub med klubhus på Rørbæk siden. I 1922 flyttede klubben over på Sakskøbing
siden, hvor man byggede det store gule klubhus af træ. Det stod der frem til
september 2004, hvor en påsat brand totalskade det.
Det nye klubhus for roklubben blev taget i brug i 2008.
En sejlklub blev stiftet i 1958 med pladser ved broanlægget ved Roklubben og ved
faskinerne. I slutningen af 1990erne blev en egentlig lystbådehavn etableret ved
Maltrupvænge med plads til ca. 70 både og i 2011 så en ny motor- og sejlklub dagens
lys med pladser ud for Toldboderne. Denne klub forsøgte i 2012 at få tilladelse til at
bygge klubhus ved det lille gule havnehus, men endte med at købe Omø færgen i
foråret 2013.
Service og handelsvirksomheder i Havneområdet

Luftfoto af havnen i 1940erne.
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For at en havn kan fungere optimalt kræver det en del hjælpe-, erhvervs- og
servicevirksomheder.
Jeg har i afsnittet om havnen fra 1910 – 1920 nævnt starten på lodsvirksomhed,
antagelse af en havnefoged og bygning af et toldkammer.
Den oprindelige Toldbod blev bygget i 1917 i en etage 1. salen kom til i slutningen af
1930erne til brug som tjenestebolig for toldforvalteren. Helt frem til 1967 fungerede
den som arbejdsplads for en toldforvalter, toldassistenter og toldbetjente. Toldstedet
blev det første af en række offentlige institutioner der lukkede i Sakskøbing som i de
øvrige mindre købstæder. I 1970erne blev politimesterembedet, arresten og
dommerkontoret overført til Nykøbing. Posthuset med postmester og Stationen med
stationsforstander ophørte i begyndelsen af 1990erne.

Overenskomstbog for havnearbejdere 1946.
Det private lodseri, som primært dækkede Smålandsfarvandet med 2 lodser fortsatte
frem til slutningen af 1990erne.
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Skibsmægler Holger Kristiansen startede tilbage i 1919 sin virksomhed på havnen i
Sakskøbing og firmaet havde kontor i den lille træbygning ved havnebroen.
Mæglerkontoret flyttede senere over i Toldboden, da toldstedet i slutningen af
1960erne blev nedlagt. Holger Kristensens søn Erik Kristensen overtog
mæglerforretningen. Han blev også skibsreder, idet han erhvervede 2 mindre skibe,
hvoraf det ene bl.a. sejlede melasse fra Sakskøbing til Aalborg.
Udover de mange fasteansatte i virksomhederne på havnen var der også en stab af
havnearbejdere, der blev antaget, når de anløbne skibe skulle losse og laste. Det hørte
med til mæglerens arbejdsopgaver at skaffe denne arbejdskraft. Det foregik ved at
havnearbejderne, som mødte op om morgenen ved det lille gule havnehus på Rørbæk
kajen, blev antaget for kortere eller længere tid. Losningen af prammene med roer
foregik med den faste kran på kajen, men også med et par mand i lasten for at lempe
roerne ud af siderne, hvor kranen ikke kunne nå. Losning af skibene med brædder og
tømmer til Trælasthandlen kunne tage op til en uge, for det foregik for det meste ved
håndkraft. Man havde også en kommunal mobilkran der for det meste arbejdede på
Sakskøbing siden.
Der var i perioden frem til 1970 ca. 20 havnearbejdere. Aflønningen skete tilbage i
1940erne og frem til 1960erne efter en ”Overenskomst mellem Saxkjøbing
Købmandsforening og Danske Arbejdsmands-Forbund”. I 1970erne og fremefter var
der væsentlig færre havnearbejdere og de blev mere eller mindre fastansatte.
Til en havn hører også en skibshandel. Den lå i købmand Engbergs ejendom
”Engberggården” på hjørnet af Brogade og Havnegade. Den gamle Engberggård blev
revet ned i 1937 for at give plads til Brogades udvidelse.
Besætninger på de mange skibe der anløb havnen havde heller ikke langt til slagter
og bager, idet en slagterforretning lå der, hvor firmaet A/S Skotte i dag har udstilling
af trailere. Et bageri lå på hjørnet af Nykøbingvej og Orebyvej.
Det nærmeste værtshus var hotel ”Du Nord” i Brogade drevet af Villy Knudsen i det
daglige kaldt ”Villy Du Nord”.
Planlægning af havneområdet og havnens renovering og omdannelse til
fritidshavn 2004-2006
Som nævnt tidligere kom havnen naturligt til at ligge inde ved overgangen fra åen til
fjorden.
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Havnens erhvervsarealer blev udlagt på begge sider af inderfjorden, idet Sakskøbing
bykommune opkøbte størstedelen af jorderne og lejede dem ud.
En egentlig planlægning fandt først sted i begyndelse af 1960erne, hvor man i
Bygningsvedtægterne for både Sakskøbing Bykommune og Landsognes Kommune
”Rørbæk” udlagde arealerne ved havnen til erhverv.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev en ny samlet bygningsvedtægt
udarbejdet i 1972, som udover havnearealerne også tog arealerne ved Emil
Aarestrupgade med Savværk og Tømmerhandel med i erhvervsområdet.
Den første kommuneplan for storkommunen blev godkendt i 1984 og den udlagde et
stort samlet erhvervsområde E4 ved Havnen. En bindende lokalplan nr.15 fra 1985
blev erstattet af lokalplan nr. 60 fra 1999 der udlagde et nyt større erhvervsareal på
”Mosen” vest for Roklubben.

Foto af Toldboderne 2013, foto ATP.
Med de nævnte virksomhedslukninger i 1990erne som baggrund, besluttede Byrådet i
efteråret 1997, at nedlægge havnen som erhvervshavn og vedtog samtidig, at man
ville udbygge den som en fritidshavn og med landarealer til boligområder.
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Der blev i forbindelse med Kommuneplan revisionen i 1998 udarbejdet nye
rammebestemmelser for havnearealerne opdelt i 5 områder.
For boligområdet Toldboderne NØ for havnen blev der i december 2002 godkendt en
lokalplan nr. 68. Den kom til at danne plangrundlaget for opførelsen af 60
boligselskabs boliger i perioden 2002 – 2006.
For selve havnen og kajarealerne er det lokalplan nr. 77 vedtaget i maj 2005 der er
gældende. Den åbner mulighed for husbåde og ”multihus” ved roklubben, men den
har også været plangrundlag for den store ombygning af havnen til fritidshavn i
perioden oktober 2005 til maj 2007.
Projekteringen af ombygningen begyndte allerede i 2004, hvor firmaerne A-plan og
Piil Landskabsarkitekt blev antaget af kommunen. I første omgang til at udarbejde
projekter for ansøgning af EU midler.

Havnen 2013, foto ATP.
Detailprojekteringen blev herefter udarbejdet af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S i
samarbejde med Piil Landskabsarkitekt. Arbejdet omfattede ombygningen af hele
kajarealet og strakte sig fra Roklubben helt ind til og med havnebroen og på
Rørbæksiden helt ud til der, hvor skibsværftets tørdok havde ligget.
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Anlægsarbejdet fik en uforudset ekstra udfordring, idet der den 1. november 2006 og
igen 19. januar 2007 var et helt usædvanligt højvande i havnen – så højt som aldrig
tidligere bortset fra stormfloden i 1872. Vandstanden var ca. 1,90 m over daglig
vande og da der samtidig var kraftig blæst med bølger, led en del af det igangværende
anlægsarbejde skade.
Et planlagt Multihus ved Roklubben var oprindelig med i projektet, men måtte
droppes på grund af økonomien. Arealerne, der hvor oliedepotet havde ligget, blev
udlagt til service areal for husbådene, vinteropbevaringsplads for lystbåde og i
sommerhalvåret også som cirkusplads.
Projektet med havnens ombygning var beregnet til at ville koste ca. 16 mill. kroner,
men det kom på grund af uforudsete udgifter til at koste ca. 22 mill. kroner. Heraf gav
EU et tilskud på 6 mill. kroner og Indenrigsministeriet gav 4 mill. kroner. Resten
måtte betales af kommunekassen.
Indvielsen fandt først sted i foråret 2008.
Kildemateriale:
”Forundersøgelser til Kommuneplan 1982 for Sakskøbing Kommune” 1982. Rev.
1992.
”Den lille by vokser” Palle Brandt. Udgivet i 2001.
”Sakskøbing Kommune 1970-2006”. Steen Balle. Udgivet i 2006.
”Sakskøbing i 1000 år” ”Forskergruppen ”Støvmiderne”. Udgivet i 2012.
”Saxkjøbing Roklub i 100 år” af Ulla Petersen. Udgivet 2005.
”Erindringer om firmaet Karl Mertz” af Knud Mertz 1999.
”Aktieselskabet C. A. Qvades årsbog 1843 – 1943” Siderne 149 – 168.
”Artikel i Erhvervsrådets blad for Lolland - Falster” November 2007.
Kontaktpersoner:
Ejvind Olsen, Orebyvej 191 vedr. Træbådeværftet på Rørbæksiden.
Asger Kruse, Orebyvej 43, vedr. Sakskøbing Maskinfabrik og Skibsværft.
Per Kristiansen, Orebyvej 79, vedr. Holger Kristensens mæglervirksomhed.
Torsten Edvardsen Orebyvej 59 vedr. BP oliedepot.
Ole Lauritzen. Rosengården 52 vedr. Dammanns asfaltfabrik.
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Sakskøbings levende billeder
– fra rejsebiograf til Rådhusgade
af Kaj Erik Nielsen
På Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv findes en legetøjsmodel af en Laterna Magica,
altså et slags lysbilledapparat, som var forgængeren for levende billeder. Modellen er
tysk og den er forsynet med billeder på glasplader. Æsken er forsynet med billede af
et stort apparat, men selve modellen er dog langt mindre, men fungerer stadig.

Når selv børn i vore dage kan optage små videooptagelser med en mobiltelefon eller
smartphone, kan det være vanskeligt at forstå, hvordan mennesker oplevede de første
såkaldt levende billeder for over 100 år siden. Levende billeder eller films, som man
kaldte det, blev vist første gang offentligt i Sakskøbing i januar 1904.
Indledningsvis skal dog nævnes nogle historiske oplysninger om hvor og hvornår
man i Danmark første gang kunne opleve levende billeder på et lærred.
Den første danske filmforevisning fandt sted den 7. juni 1896, kun et halvt år efter
brødrene Lumières første offentlige filmforevisning i Paris den 28. december 1895.
Det var impresarioen Vilhelm Pacht, der viste en håndfuld små film, formentlig
engelske produktioner, i Kjøbenhavns Panorama, en træpavillon, der var opført på
Rådhuspladsen i København, foran det endnu ikke færdigbyggede rådhus.
De første danskproducerede film kom året efter, i 1897, optaget af fotografen Peter
Elfelt, der fik den teknisk fingernemme Jens Poul Andersen, kaldet 'Nellerødmanden',
til at bygge et brugbart filmkamera. Elfelt optog i årene 1897-1907 ca. 100 film,
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typisk af få minutters varighed, små virkelighedsbilleder fra det danske samfundsliv,
hverdagsscener og offentlige begivenheder, især med fokus på den kongelige familie
(han blev kongelig hoffotograf i 1900).
Blandt filmene er Kørsel med grønlandske Hunde (1897), der traditionelt regnes for
den første danske film, samt Brandvæsenet rykker ud (1897), Brydekamp mellem
Bech-Olsen og Poul Pons (1899) og Czar Nikolai II's Ankomst til Helsingør (1901).
Ved Gedser-Warnemünde-færgens indvielse i 1903 stod Peter Elfelt på færgens dæk
og optog mødet mellem kong Christian IX og storhertug Friederich Franz.

Danmarks første succesrige biograf åbnede 1904
Den første succesrige danske biograf, Kosmorama på Østergade 26 i København,
åbnede den 17. september 1904 under ledelse af Constantin Philipsen, der i de
følgende år etablerede en kæde på 26 biografer over hele landet, heriblandt
Biografteatret på Torvet i Nykøbing F. i oktober 1906 og Biografteatret i hotel Dania
i Nakskov i november 1906.

Biografteatret på Torvet, Nykøbing F. åbnet 1906.

84

Biografteatret i hotel Dania, Nygade 13, Nakskov åbnet1906.
I 1905 åbnedes Biograf-Theatret, også i København. Lederen var Ole Olsen, der blev
en central skikkelse i den tidlige danske film. For at sikre sig film til sin biograf gik
han ind i filmproduktion og oprettede i november 1906 selskabet Nordisk Films
Kompagni (i dag: Nordisk Film), der – bortset fra en fallit i 1928-29 – har været en
hovedfaktor i dansk film- og medieindustri siden. I juli 2013 overtog Nordisk Film
Biografer multibiografen Scala i Nykøbing F. Nordisk Film Biografer driver i 2013
fire biografer i København og 14 i Jylland, på Fyn, Sjælland og Falster.
Film-pioneren James Hansen viste de første ”Edisons levende Billeder” på
Falster og Lolland 1903/1904
Den 22. december 1903 dukkede der nogle annoncer op i bl.a. Lolland-Falsters StiftTidende med overskriften: Levende Billeder samt Grammofonkoncert ved James
Hansen. Kammersanger Simonsen, Herold m. fl. høres ved GrammofonKoncerten. Første forestilling skulle være i Gedser Afholdshjem 2. juledag kl. 8 aften
og børneforestilling kl. 4. Dermed var det børnene i Gedser, der eventuelt sammen
med nogle voksne, blev de første til at se levende billeder i stort format på et hvidt
lærred på Falster.

Annonce i L-F Stiftstidende 22. dec. 1903.
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Ifølge annoncerne gik turen de følgende dage videre til Gedesby, Skelby,
Væggerløse, Systofte, Tingsted, S. Kirkeby og Idestrup. Hermed indledte James
Hansen med sin rejsebiograf og grammofon en turné, som bragte de levende billeder
til ikke mindre end 28 byer på Falster og Lolland i vinterperioden 26. december 1903
til 29. januar 1904.
I slutningen af december 1903 må James Hansen ændre sin planlagte turné. I en lille
håndskreven meddelelse til By- og Herredskontoret i Nykjøbing dateret 31. december
1903, anmoder han om at få sin tidligere modtagne tilladelse forlænget til at gælde
for januar 1904.

James Hansens anmodning om forlængelse af tilladelse 31.12.1903 (Rigsarkivet).
I annoncerne den 30. december er overskriften ændret til Edisons levende Billeder
ved James Hansen og man får også nærmere oplysninger om de levende billeder som
skulle vises: Kongemordet i Serbien og øvrige store nye program. De følgende byer
på turneen var: Horreby, Nr. Alslev, Gunslev, Eskilstrup, Højmøllen, Brarup, Vålse
og Nr. Vedby. Annoncer fra december 1903 og januar 1904 på næste side:
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Endelig nåede James Hansen med Edisons levende Billeder til stiftets største by
Nykøbing på Falster søndag den 17. januar 1904. Altså ikke som den første by, men
som nr. 17 på turnéen. Nykøbings teatersal i industribygningen på Torvet nr. 3, blev
altså det første sted hvor der offentligt vistes levende billeder i Nykøbing på Falster,
som man skrev dengang. Programmet blev angivet som Mordnatten i Belgrad.
Amerikansk kagedans o.m.m. og tillige Grammofonkoncert. Ved aftenforestillingen
kl. 8 var entréen 50 øre for voksne og 25 øre for børn, medens entréen ved
børneforestillingen om eftermiddagen kl. 4 var 10 øre for børn og 25 øre for voksne.

Edisons Vitascope fra 1896.

Teatersalen, Torvet, Nykøbing F.
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De første levende billeder i Sakskøbing
Fra Nykøbing gik turen videre til Toreby, Frejlev, Nysted, Ø. Ulslev, Holeby og
endelig til Sakskøbing søndag den 24. januar 1904, hvor de levende billeder blev vist
i teatersalen på Torvet.

Østlollands Folkeblad 22. januar 1904.
Østlollands Folkeblad skrev den 26. januar 1904: ”Mr. James Hansen kunde glæde
sig ved et talrigt Besøg ved sine Fremvisninger af levende Billeder i Sakskøbing i
Søndags; om Aftenen var der saaledes saa mange at Teatersalen var optaget til sidste
Plads.”
Sakskøbing Teatersal blev indviet i februar 1897 og var blevet opført af hotelejer
Thorup, Saxkjøbing Hotel og skulle fra 1904 nu også danne rammen om
filmforestillinger i Sakskøbing. Sakskøbing købstad havde på dette tidspunkt 1559
indbyggere og Sakskøbing landsogn med Rørbæk by havde 1367 indbyggere. I alt
2926. (Vejviser for Lolland-Falsters Stift 1903).
Som nævnt tidligere var det nødvendigt at indhente tilladelse fra de lokale
politimestre, inden man kunne fremvise levende billeder. Ifølge politivedtægten fra
1893 for Nykøbing paa Falster, hedder det i § 70:
”Ingen maa uden Politiets Tilladelse offentlig give Koncerter eller musikalske
Præstationer, afholde Dans eller Maskerade, afbrænde Fyrværkerier, foranstalte
Vauxhall, give mimiske, ekvilibristiske, magiske eller deslige Forestillinger, forevise
Seværdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr, Verdensteatre, Panoramaer,
Perspektivkasser, Stereoskopsamlinger eller deslige, lade afbenytte Karousseller,
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Fjederbøsser, Skydeborde eller Lignende, afholde Gevinstskydning, Kapløb eller
Lignende.”
Vi ved ikke med sikkerhed hvilket forevisningsapparat, James Hansen har brugt, men
antager at det var et Edison fabrikat, f.eks. et Vitascope som vist nedenfor.

Ved fremvisningerne af de levende billeder var der også stor grammofonkoncert.
På Langeland i år 1900-1902 har James Hansen muligvis brugt Edisons fonograf,
men på Falster og Lolland fra 1903 nævnes navnene Simonsen og Herold m.fl. i
annoncerne. Netop i 1903 etableredes i København Skandinavisk Grammophon , som
solgte både grammofoner og grammofonplader. I de tidlige dage for
grammofonindustrien, nåede hverken grammofoner eller plader ud til den brede
befolkning på grund af prisen. En grammofonplade på 25 centimeter med plads til
cirka tre minutters lyd på den ene side kostede fem kroner. Så for entréen til de
levende billeder, fik man også mulighed for at høre de nyeste grammofonindspilninger med kammersangerne Vilhelm Herold, Niels Juel Simonsen m.fl.
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Publikum fik altså de nyeste opfindelser at se og høre, så James Hansen må siges
virkelig at have været en pioner.
James Hansens første forevisningsturné gik fra Sakskøbing videre til Slemminge,
Maribo, Guldborg, Errindlev og sluttede fredag den 29. januar 1904 i Rødby.
I hovedværket om dansk stumfilmshistorie ’Den stumme Scene’ af historikeren
Gunnar Sandfeld (1966) er en senere biografejer udnævnt til filmpioner på LollandFalster fra 1906, men James Hansen var altså kommet først - tre år før. I 1934
omtales James Hansen da også af forfatteren, højesteretssagfører Frederik Graae fra
Nykøbing F. som ’Films-Pioneren’ i bogen ’Erindringer fra Sydhavsøerne’.

Hvem var Films-Pioneren James Hansen?
I en artikel i Østlollands Folkeblad 22. jan. 1904 omtales James Hansen, som en ret
elegant gentleman mellem 25 og 50. Bladets journalist spekulerede over hvem denne
James Hansen kunne være, da han ikke har hørt om en forfatter med det navn før.
Efter et længere gravearbejde i arkiverne, er det lykkedes mig at identificere James
Hansens identitet. Hans rigtige navn var Jens Hansen og han blev født den 17.
november 1864 i Byskov, Ønslev sogn, Falsters Nørre Herred – altså lidt nord for
Nykøbing F. Hans forældre var Hans Carlsen og Sidsel Frederiksen. På den tid fik
børn faderens fornavn med tilføjelse -sen som efternavn, derfor efternavnet Hansen.
I folketællingen fra februar 1870 optræder Jens Hansen som yngste søn af en
børneflok på fem, nemlig Carl Hansen, 14 år, Maren Kirstine Hansen, 12 år, Johan
Peter Hansen, 10 år, (utydeligt navn) datter på 7 år og endelig Jens Hansen på 5 år. I
1870 fødtes endnu en datter, nemlig Bodil Ane Margrethe Hansen, som blev døbt i
Ønslev 10. juli 1870.
Ti år senere i februar 1880 havde Jens Hansen – 15 år gammel - fået plads hos
gårdejer Peder Christensen på en gård i Nørre Vedby sogn, Falster Nørre Herred.
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Som mejerist udvandrede Jens Hansen i foråret 1887 i en alder af 22 år til Amerika,
som mange andre danskere gjorde på den tid. Den yngste søster Bodil Ane Margrethe
Hansen udvandrede også til Amerika og boede i juli 1909 i Chicago.
Levende Billeder på Langeland fra år 1900
Jens Hansen kom imidlertid tilbage til Danmark og i december 1900 dukkede han op
på Langeland og drog rundt på øen og foreviste levende billeder. Han kaldte sig dog
nu efter sit ophold i Amerika for James Hansen. I Langelands Avis kunne man se
annoncer og notitser frem til søndag den13. januar 1901, hvor han fremviste levende
billeder i Teatret i Rudkøbing på hotel Skandinavien.
Inden han kom til Rudkøbing havde han været rundt på Langeland til bl.a. Tranekær
Kro, Bøstrup Forsamlingshus, Longelse Kro, Bagenkop (Nielsens Sal), Humble
Forsamlingshus, Lindelse Kro, Snøde Kro og Lohals Hotel. I en notits skrev
Langelands Avis: ”Kinematografen. Fra Lohals meddeler man os, at James Hansens
Forevisning af levende Billeder m.m. gjorde særlig Lykke. Saavel selve Billederne
som Foredraget var fortrinlige. Efter Opfordring gentages Forestillingen i Lohals paa
Lørdag Aften.”
I en anden notits kunne man læse følgende: ”Edisons levende Billeder, som Hr.
James Hansen i denne Tid foreviser rundt om paa Øen, gør, efter hvad vi hører rundt
omkring fra, stor Lykke. Billederne er særdeles gode, og Fremstillingen i det hele
taget fortrinlig. Navnlig vækker Jærnbanetoget, Præsident Krügers Afrejse, en
Damper løber af Stabelen, Maleren og Skorstensfejeren, Barberen og
Tryllekunstneren særlig Opmærksomhed. – Vi kan paa det bedste anbefale
Forestillingerne som gode og interessante.”

Langelands Avis december 1900 og januar 1901.
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James Hansen viste også levende billeder i oktober 1901, hvor han bl.a. besøgte
byerne Bagenkop, Nordenbro, Tryggeløv, Lindelse, Tranekær og Rudkøbing.
I Langelands Avis kunne man læse følgende efter forevisningen i Rudkøbing:
”Levende Billeder. Hr. James Hansen foreviste i Aftes i Teatersalen Edisons geniale
Opfindelse ’Levende Billeder’. Baade Billederne og Fremstillingen deraf var
fortrinlig. Der var et meget talrigt Publikum, der ofte gav sit Bifald til Kende, og alle
var sikkert enige om at have tilbragt en meget fornøjelig og interessant Aften.”
I Teatret i Rudkøbing vistes Kl. 8 ¼ - ’Bech-Olsens Brydekamp – Kinesisk Exprestog
– Tryllekunstnere – Danserinder o.m.a.’ Entré var 50 øre. Børneforestilling fra Kl. 45. Entré 10 øre, voksne 35 øre.
Den meget korte film ’Bech-Olsens Brydekamp’ blev optaget af Peter Elfelt i 1899
og viser en del af brydekampen mellem bryderen Magnus Bech-Olsen og
franskmanden Poul Pons.
Det er ret bemærkelsesværdigt, at James Hansen begyndte sin rejsebiograf på
Langeland hele tre år før, han indledte sin store turné til de 28 byer på Falster og
Lolland.
James Hansen fortsatte sin rejsebiograf på Falster og Lolland i de følgende år 1905,
1906 og 1907 og besøgte bl.a. også byerne Hjelm, Radsted, Tårs, Bandholm,
Stokkemarke, Østofte, Skørringe og Brandstrup. I alt er der således besøgt mindst 36
forskellige byer på Falster og Lolland fra 1903 til 1907.
Som nævnt blev der i 1906 åbnet faste biografteatre i de større byer Nykøbing,
Nakskov, Maribo m.fl., hvilket gjorde behovet for James Hansens rejsebiograf
mindre, men der var stadig brug for en rejsebiograf i de mindre byer.
I 1906 byggede James Hansen en stor ejendom på Gaabensevej 47 i Nykøbing F.
Huset fik navnet ’Bellevue’ og ligger stadig på det højeste sted på Gaabensevej med
en flot udsigt, som allerede blev vist på et postkort da huset blev bygget.

’Bellevue’, Gaabensevej 47, Nykøbing F. og postkort med udsigt 1906.
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James Hansen var blevet en velhavende mand under sit ophold i Amerika, men kan
ikke have tjent en større formue på rejsebiografvirksomheden. Hvorvidt James
Hansen havde planer om at åbne et fast biografteater i Nykøbing F. vides ikke. Måske
var det nok for ham at rejse rundt på Falster og Lolland i kortere perioder og så bygge
en udlejningsejendom, som han gjorde i 1906. I skatteåret 1906/07 var James Hansen
med en skattepligtig indkomst på 13.040 kr. den tredjestørste skatteyder i Nykøbing
landsogn.

James Hansen i motorcykelulykke 1909
Mandag den 19. juli 1909 kunne man i Nykøbing Social-Demokrat læse følgende:
”En Motorcyklist styrter og knuser hovedet.
Den bekendte Ejer af ejendommen Bellevue paa Nørrebro Direktør James Hansen
kom i Middags ved 1 ½ Tiden kørende paa en Ellehammermotorcykle. Ude mellem
Aaerne knækkede Forgaflen og Hansen slyngedes hen ad den haarde Landevej, hvor
han blev liggende bevidstløs. Tililende Mennesker fik den Tilskadekomne baaret ind i
en af Ejendommene, og Betjent Frimand søgte her at standse Blodet, der flød i stride
Strømme fra Hovedet, som var en blodig Masse.
Det voldte nogen Vanskelighed at faa tilkaldt Læge, men omsider lykkedes det at faa
fat i Dr. Hagens, samtidig rekvireredes Sygevognen, men Klokken blev dog 2 ½ inden
den haardt medtagne Mand naaede Sygehuset, hvor han straks toges under
Behandling. Lægerne frygter for, at der skal indtræde en Hjærnerystelse.”
Imidlertid kunne man en uge efter den 26. juli 1909 læse følgende i Nykøbing SocialDemokrat:
”James Hansen der forleden forulykkede under Motorkørsel er i Dag Kl. 1 afgaaet
ved Døden. Man havde begyndt at nære Haab om, Hansen kunde slippe over Ulykken
men Kvæstelserne har alligevel været for store, og den kraftige Mand har maattet
bukke under.”
Også L-F Folketidende skrev om James Hansens ulykke og død. Den 27. juli 1909
stod bl.a.: ”James Hansen, der kun blev lidt over 40 Aar gl., havde tjent sig en
betydelig Formue som første Fremviser her i Landet af de forskellige Edisonske
Opfindelser, bl.a. i sin Tid af Fonografen og senere af levende Billeder.”
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På foranstående foto ses Films-Pioneren James Hansen (tv.) på jubilæumsudstillingen
1.- 4. juli 1909 i Nykøbing F.
James Hansen, som altså var født Jens Hansen den 17. november 1864, blev 44 år og
var ugift. Hans arvinger var broderen Johan Peter Hansen og søsteren Bodil Ane
Margrethe Hansen, som arvede boet med en værdi på over 117.000 kr. herunder
ejendommen ’Bellevue’ på Gåbensevej 47 i Nykøbing F.

L-F Folketidende 1. august 1909.

Levende billeder i hotel Harmonien, Sakskøbing
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Fra den 9. december 1906 begyndte hotelværten i ’Harmonien’, Søndergade 7,
Sakskøbing at vise levende billeder under navnet Saxkøbing elektriske
Biografteater, men der findes desværre ikke nærmere oplysninger om hvor længe
det fortsatte. Af avisomtalen kunne man læse, at de billeder der forevistes var nogle
af de bedste, der havde været vist i byen. Bl.a. nævntes titlerne ’Et Drama i Stuerne’
og ’Kulminerne’.

Fast biograf på Torvet i Sakskøbing 1907
I perioden fra 6. til 13. januar 1907 viste James Hansen sine sidste forestillinger med
Levende Billeder i og omkring Sakskøbing, nemlig på Nysted Hotel, Ø. Ulslev
Forsamlingshus, Slemminge Forsamlingshus, Radsted ny Forsamlingshus, Taars
Forsamlingshus, Hjelm Forsamlingshus, Guldborg Hotel og endelig Sakskøbing
Teater søndag den 13. januar 1907.
Den 8. april 1907 kunne man i Østlollands Folkeblad under Saxkjøbing læse følgende
notits:
”Biografteater. Saxkjøbing faar nu snart et fast Biografteater; til at begynde med
bliver der dog kun 2 Forestillinger hver Uge. Teatret vil blive installeret i Hotellets
lille Sal. Billeder og Maskiner er nyt og 1. Klasses Sager.”
Biografteatret åbnede den 14. maj 1907 med forestillinger tirsdag og torsdag kl. 8 og
9 aften. Billetprisen var for voksne 25 øre og børn 15 øre.
Biografejeren var den tidligere realskolelærer Mouritz Edvard Andreas Hansen, som
fra 1906 var blevet bestyrer af Constantin Philipsens biograf på Torvet i Nykøbing F.
og som nu åbnede sine egne små biografer på Lolland. Fra 1903 til 1906 var han
lærer ved den private Nykøbing F. Realskole.
Østlollands Folkeblad skrev 15. maj 1907 om den første forestilling:
”I Aftes begyndte Forestillingerne paa Biografteatret, og der vil blive Forestillinger
2 Gange om Ugen, saafremt der viser sig Tilslutning. Vi aflagde et Besøg der i Aftes,
og maa sige, at Programmet er stort og godt, i det hele taget udmærkede Billeder,
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som vi trøstig kan anbefale vore Læsere at gaa hen og se. Forestilling i Morgen
Aften.”
I løbet af mindre end en time blev der vist syv levende billeder, så de var af meget
kort varighed hver enkelt. Titlerne var: ’Hittebarnet, ’Kemikeren som
Tryllekunstner’, ’Vifteindustri i Japan’, ’Den tyrkiske Pascha’, ’Sin Herres Stemme’,
’Den sidste ny Vals’ og til sidst ’Paa Sold’.
Der er ikke nævnt noget om musikledsagelse, men der har sikkert været en pianist.

At det ikke var uden problemer at vise levende billeder, viser en notits i Østlollands
Folkeblad den 2. juli 1907: Biografteatret. I Aftes havde man det Uheld ved sidste
Forestillings Begyndelse, at Lysmaskinen ikke vilde virke, saa Publikum fik ikke
denne Uges udmærkede Program at se.”
Den 25. august 1907 skrev biografdirektør M. Hansen til By og Herredskontoret i
Saxkjøbing:
Modtaget Kontorets Skrivelse af 24/8, og sender jeg hermed et Program. Billederne
har været forevist i Maribo: Fredag, Lørdag og Søndag.
Vi agter at give Forestilling i Saxkjøbing: Tirsdag Kl. 8 og 9.
Allerærbødigst. M. Hansen. (sign.)
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Som nævnt ovenfor skulle man indhente politiets tilladelse til at fremvise levende
billeder, men fra juni 1907 indførtes censur, så man skulle nu også fremsende ugens
programmer til gennemsyn hos politimesteren. I et cirkulære til samtlige politimestre
hed det:
”De forskellige bevillingshavere skal i betimelig tid inden forevisningen indsende til
politikontoret deres program med tilstrækkelig forklaring, hvorefter det forventes, at
politiet, hvis tvivl er til stede om en fremstillings beskaffenhed, lader lysbillederne
forevise, ligesom det er ønskeligt, at politiet ved jævnlige besøg i disse
etablissementer forvisser sig om, at fremstillingen intet utilbørligt indeholder.”
Måske havde Mouritz Hansen glemt det, og derfor fået en rykkerskrivelse. I
Sakskøbing Byfogeds arkiv i Rigsarkivet, har det derfor været muligt at finde 34
filmprogrammer med titler og beskrivelse af film, som har været vist i biografen på
Torvet. Nedenfor er vist eksempler på filmprogrammer fra efteråret 1907.

Filmprogram fra 21. sept. 1907.
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21. september 1907.

14. oktober 1907.

Mouritz Hansen viste både danske og udenlandske produktioner. Nordisk Films
Kompagni var begyndt at lave film fra 1906 og blandt de udenlandske kan nævnes
film fra Pathé frères og Gaumont, Paris, Roberts & Roleigh og Photo, London.
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I næsten fem år fra maj 1907 til omkring april 1912 drev Mouritz Hansen
biografteatret på Torvet i Sakskøbing. Der var forevisninger en eller to gange om
ugen.
I september 1911 indsamlede Justitsministeriet oplysninger om for hver enkelt
retskreds i Maribo Amt, de for tiden udstedte biografteaterbevillinger. Yderligere
ønskedes oplyst for hvilket tidsrum bevillingen var gældende, om det antal billeder
der det sidste år var vist, samt om den omtrentlige bruttoindtægt for de enkelte
bevillingshavere.
Der var i alt 11 biografteaterbevillinger i Maribo Amt med en samlet bruttoindtægt på
62.700 kr., nemlig to i Nykøbing købstad, og en i hhv. Falsters vestre herred, Maribo
købstad, Nakskov købstad, Nykøbing herred, Nysted købstad, Rødby købstad,
Stubbekøbing købstad, Stubbekøbing herred og Sakskøbing købstad.
Borgmester og byfoged V. Gandil fra By- og Herredsfogedkontoret i Sakskøbing
skrev 24. oktober 1911, at der for Sakskøbings vedkommende kun var en bevilling i
kraft og at denne ikke var knyttet til noget bestemt tidsrum. Bevillingen var kun
blevet benyttet en gang ugentlig i vintermånederne. Yderligere havde
bevillingshaveren oplyst at han det sidste år havde forevist ca. 130 billeder og at hans
bruttoindtægt havde været ca. 1.355 kr.
Til sammenligning havde Maribo oplyst om ca. 200 billeder og en bruttoindtægt på
ca. 7.800 kr., Nakskov ca. 320 billeder og 16.000 kr., og Nykøbings to bevillinger
med hver ca. 400 billeder og ca. 15.000 kr. hver i bruttoindtægt.
Tilsyneladende har Mouritz Hansen ikke benyttet sin bevilling særligt meget med kun
en ugentlig forestilling og kun i vintermånederne.
I slutningen af 1911 fik en ung fotograf Baltzersen i Vestergade lyst til at prøve
lykken med forevisning af levende billeder.
Der var sket meget på stumfilmområdet siden 1907, da Mouritz Hansen åbnede
biografen i teatersalen på Saxkjøbing Hotel. En dansk stumfilmindustri var vokset op
og oplevede i tiåret 1906-1916 en guldalder med stor eksportsucces.
Interesserede henvises især til værkerne ’Den stumme scene’ af Gunnar Sandfeld
(1966) og ’Dansk stumfilm I og II’ af Marguerite Engberg (1977).
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’Biografkrigen’ i Sakskøbing 1912

Østlollands Folkeblad den 23. dec.1911 og den 4. jan. 1912.
Den 23. december 1911 meddelte fotograf Kaj Baltzersen i Vestergade, at han havde
indhentet ”Bevilling til at fremføre levende Billeder” og Sakskøbing Biografteater i
Strandgaarden i Brogade åbnede 2. juledag – 26. december 1911 – ”Kl. 4 med et 1.
Kl. Program der varede ca. 1 Time.” Dermed var der pludselig to biografer i
Sakskøbing med det samme navn! Mouritz Hansen havde jo stadig sin
biografbevilling uden tidsbegrænsning og Kaj Baltzersen havde nu også fået en
bevilling.
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Det måtte jo udløse en ’biografkrig’ i Sakskøbing og den 4. januar 1912 var der
indrykket to biografannoncer i Østlollands Folkeblad.
Kaj Baltzersen i Strandgaarden viste Københavner-successen Zigomar tre gange kl.
7.15, 8.15 og 9.15 fredag aften den 5. januar 1912.
Samme aften var der også film i teatersalen på Torvet. Biografdirektør Mouritz
Hansen i Teatersalen redegjorde i sin annonce for, at hans biograf fortsat ville vise
levende billeder:
Sakskøbing Biografteater. Teatersalen.
Dette for at meddele mit ærede Publikum, at Sakskøbing Biografteater,
som jeg for flere Aar tilbage har oprettet og i flere Aar har drevet vedblivende er i
Teatersalen, og at dette Teater nu efter at Elektricitet er indlagt,
fremtræder som et i alle Maader moderne Biografteater.
MED ENERET besidder jeg alle de glimrende danske Skuespil, som gaar deres
Sejrsgang rundt i Verden, og skal disse jævnlig blive præsenteret det ærede
Publikum. Besøg derfor Biografen, Torvet, der bliver de aldrig skuffet.
Mærk: Plakater udsendes af visse Forretningshensyn først FREDAG MIDDAG.
Fredag den 5. januar Kl. 8 ¼ og 9 ¼ . Stor Premiere-Forestilling.
Ærb. Mouritz Hansen.
Mouritz Hansen fortsatte med at vise levende billeder på Torvet indtil omkring april
1912. Eksempelvis ’Mormonens Offer’.

Østlollands Folkeblad 6. april 1912 og foto fra filmprogram.
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Nordisk Films Kompagnis film ’Mormonens Offer’ instr. af August Blom havde haft
premiere i København den 2. oktober 1911 og nåede altså til Sakskøbing i april 1912.

Østlollands Folkeblad 13. april 1912.

Som kuriosum kan nævnes, at Østlollands Folkeblad lige over en annonce for
Biograf-Teatret på Torvet, bragte en annonce for Amerika-damperne Olympic og
Titanic. Titanic var på dette tidspunkt på jomfrurejse til Amerika og sank natten
mellem 14. og 15. april 1912.
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Kaj Baltzersens biograf i Strandgården

’Biografkrigen’ i første halvår af 1912 blev vundet af Kaj Baltzersen, som på et
tidspunkt i løbet af sommeren besluttede at biograflokalet i Strandgården skulle
indrettes bedre. Derfor kunne man den 30. august 1912 i Østlollands Folkeblad læse
følgende annonce:
Sakskøbing Biografteater.
Efter gennemgribende Restaurering af mit Lokale genaabnes Teatret Søndag den 1. Septbr.med
Forestill. Kl. 7 ¼, 8 ¼ og 9 ¼.
Paa Programmet staar Panoptikonteatrets store Tilløbs-Stykke:
Den sorte Kansler
Spillet af københavnske Skuespillere.
Forestillingen gentages Mandag d. 2. og Tirsd. d. 3. Kl. 7 ¼, 8 ¼ og 9 ¼.
Ærb. Kaj Baltzersen
Nordisk Films Kompagnis film ’Den sorte Kansler’ - instrueret af August Blom havde haft premiere
i København den 10. juni 1912 og det var lykkedes Kaj Baltzersen at få filmen til Sakskøbing ca. to
en halv måned senere. Medvirkende bl.a.Valdemar Psilander og Poul Reumert.
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2. juledag 1912 viste Biograf-Theatret Saxkjøbing filmen ’Et Hjerte af Guld’med
Clara Wieth (senere Pontoppidan) og Carlo Wieth. Filmen havde haft premiere i
Kosmorama i København den 19. august 1912.

’Kærlighed og Venskab’ – en spændende roman fra det virkelige liv af
skuespillerinden Gerda Christophersen - havde premiere 8. januar 1912 i Panoptikon
i København og blev vist i Saxkjøbing Biograf-Teater senere på året. Medvirkende
bl.a. Agnete Blom, Clara Wieth (senere Pontoppidan) og Aage Fønss.

104

Saxkjøbing Biograf-Teater i Strandgården, Brogade 12.

Fotograf og biografdirektør Kaj Baltzersen foran huset i Vestergade 28.
Kaj Hjalmar Baltzersen kom til Sakskøbing omkring 1908 og etablerede sig som
fotograf i Vestergade 28 og flyttede senere til Vestergade 10. Han blev født i Cimbria
pr. Mariager den 25. januar 1886 og var 22 år da han kom til Sakskøbing. I december
1911 - da han åbnede biografen i Strandgården - var han derfor kun 25 år gammel. I
december 1912 blev han viet til Marie Frank (27 år) fra Sakskøbing i Garnisons
Kirke i København. Den 3. september 1914 fødtes sønnen Holger Baltzersen.
Faddere ved dåben var bl.a. maskinmester Joh. Chr. Baltzersen fra Mariager og guide
i Generalstaben Hans Frank. I 1915 blev Kaj Baltzersen prisbelønnet i Odense for sin
fotografering.
I 1916 - efter fire år som biografdirektør - gik han med planer om at bygge en rigtig
biografbygning på matriklen Vestergade 10. Han fik arkitekt Ejnar Ørnsholt til at
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udarbejde tegninger til et biografteater med 196 pladser, men planerne blev aldrig ført
ud i livet.
Arkitekt Ørnsholt (1887-1978) var en kendt arkitekt på Lolland, hvor han i 1918
åbnede egen tegnestue i Nakskov. Han har bl.a. tegnet Biografen, Nygade 36 i
Nakskov (1918), 11 stationsbygninger Nakskov-Rødby banen (1924-26), Den
Lollandske Landbostands Sparekasse, Søndergade (1929-30), samt talrige villaer og
enfamiliehuse. I 30’erne tegnede Ørnsholt villaer i funkis. (Weilbachs kunstnerleksikon).

Arkitekt Ejnar Ørnsholts forslag til biografbygning, 1916.
I 1917 planlægges havnebanen som skulle gå gennem en del af det areal, hvor
Strandgården i Brogade lå og derfor måtte nedrives delvist og biografteatret lukkes.
Det er muligvis derfor Kaj Baltzersen gik med planer om at bygge en helt ny
biografbygning på sin egen matrikel i Vestergade 10. Samtidig besluttedes dog også,
at der skulle anlægges en ny gade mellem jernbanestationen og rådhuset.
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Den 15. marts 1918 meddelte Kaj Baltzersen i Saxkjøbing Avis:

Sidste forestilling i Brogade var søndag den 17. marts 1918.
Tirsdag den 19. marts 1918 var der indrykket denne annonce i Saxkjøbing Avis:

Saxkjøbing

Biograf-Teater
Teatersalen.
Onsdag Aften Kl. 8:
Da det gamle Biograf- Teater nu skal nedrives er det lykkedes mig at leje Saxkjøbing
Teater, og vil der herefter blive givet Forestilling der en Dag hver Uge. Publikum
bedes derfor venligst se efter Annoncen hver Tirsdag i Saxkjøbing Avis.
Til Aaabningsforestillingen vil følgende Skuespil faa Premiere:

Kravet om Kærlighed eller Over Dødens Tærskel
Fængslende Skuespil i 3 Akter af stigende Spænding og Skønhed.
I hovedrollen Henny Porten.
Extra Numer: Ugerevyen Danmark.
Kaj Baltzersen
Dermed var Sakskøbings biograf tilbage i den teatersal på Torvet, hvor James Hansen
viste de første levende billeder i januar 1904 og Mouritz Hansen havde sin biograf fra
1907 til 1912.
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1918-19: Biograf i Centralhotellet
Kaj Baltzersen blev i teatersalen i ca. syv måneder indtil den 18. oktober 1918, hvor
nedenstående annonce stod i Saxkjøbing Avis:

Centralhotellet, bygget i 1912, blev hjemsted for biografteatret i godt et års tid. Der
var som i Strandgården forestillinger tre gange om ugen, nemlig fredag, lørdag og
søndag kl. 7,30 og 8,30. Åbningsfilmen var ’Lydia’, som havde haft premiere den 9.
april 1918 i Victoria-Teatret i København. Manuskriptet var af Carl Th. Dreyer og
instruktør Holger-Madsen. Producent: Nordisk Films Kompagni.
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I juni 1919 måtte Kaj Baltzersen dog flytte sin biograf til Saxkjøbing Teater i
forbindelse med forevisningen af en enkelt storfilm. Der ventedes stort publikum,
hvor Centralhotellets sal ikke var stor nok. Filmen ’Bjerg-Ejvind og hans Hustru’ fik
flot omtale i Saxkjøbing Avis: ”En film, der fortjener at ses... Det fuldt besatte
Theater i Aftes lover da ogsaa godt for de kommende Aftener, og forhaabentlig vil
Hr. Baltzersen faa den Glæde, som en Teater Direktør maa føle, naar Huset fyldes
Aften efter Aften.”

Kaj Baltzersen forlod Sakskøbing

Den 14. november 1919 indrykkede Kaj Baltzersen ovenstående annonce i
Saxkjøbing Avis. Han underskrev sig kun som fotograf og nævnte intet om sin
biografvirksomhed. Forklaringen på dette vil blive redegjort for i næste afsnit om
biografen i Rådhusgade. I Lollands-Posten den 19. december 1919 stod følgende:
”Solgt fotografforretning. Fotograf Baltzersen har solgt sin Ejendom med
Forretning til Fotograf Andersen for 32.000 Kr. Baltzersen købte for nylig Atelier i
København.” Kaj Baltzersen havde købt fotografforretningen ’Atelier Promenade’
på Frederiksberggade 19 (Strøget) i København.
Imidlertid havde han ikke helt opgivet håbet om at få bevilling til en biograf igen.
Den 23. oktober 1920 sendte Kaj Baltzersen et brev til kong Christian X, hvor han
dels skriver om en audiens hos kongen, hvor han søgte at blive Kgl. Hofleverandør,
dels om en ansøgning om biografbevilling. Brevet indeholder interessante detaljer om
hans liv og virksomhed, hvorfor det vises in extenso.
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København D. 23/10 – 1920
Til
Hans Majestæt Kongen
Deres Majestæt bedes undskylde, at jeg tager mig den Frihed, at fremsende en
Bøn til deres Majestæt - som deres Majestæt vil erindre havde jeg den Fornøjelse,
at være til Audiens d. 11te ds, for at spørge om Tilladelsen af et Prædikat, men kan
forstaa at deres Majestæt ikke kan opfylde denne min Ansøgning paa nærværende
Tidspunkt, da jeg ikke har haft Fornøjelsen at levere noget til deres Majestæt af det
jeg fremstiller i min Forretning gennem flere Aar.
I 1913 havde jeg ligeledes den Fornøjelse at være i Audiens hos deres
Majestæt, ved hvilken Lejlighed jeg havde den Fornøjelse at overrække deres
Majestæt nogle Billeder fra Chr d VII Palæ, som jeg efter indhentet Tilladelse
havde faaet Lov til at fotografere efter denne min Opfindelse, der gik ud paa at
fotografere ”Interiørs og Exteriørs” samtidig og deres Majestæt udtalte sig meget
anerkendende om disse Billeder – jeg udtog da Patent i Danmark, samt i andre
Lande, men har desværre maattet opgive Patentet, da det blev saa dyrt at
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opretholde nu under Krigen, mine Forældre hjalp mig saa meget de kunde, men de
kan nu ikke mere, da min Far nu er 71 Aar gammel og kan ikke arbejde mere, saa
jeg maa nu hjælpe dem saa godt jeg kan. Jeg søger nu Bevilling til at drive Biograf
Theater i København, da jeg har indgaaende Kendskab til denne Branche, eftersom
jeg har ledet Saxkjøbing Biograf Teater i c. 9 Aar, og jeg har i den Anledning
været hos Hr. Justitsminister Rytter med min Ansøgning, samt Anbefaling fra
Stiftamtmand, Kammerherre Oxholm og Landstingsmand Oluf Jensen, Nykøbing
F. tillige har jeg Anbefaling fra Saxkjøbing Byraad og Borgmester, Dommer
Gandil, Saxkjøbing tillige har deres Majestæts Hofmarskal, Kammerherre Rothe
lovet at vilde anbefale mig til Hr. Justitsminister Rytter, da jeg talte med
Justitsministeren sagde jeg at jeg vilde tillade mig at bede deres Majestæt hjælpe
mig, da sagde Justitsministeren, at kunde dette ske vilde dette være af stor
Vigtighed og det er denne Bøn jeg vil bede deres Majestæt opfylde for mig ved at
give et par anerkendende Linier fra deres Majestæts Haand.
I Haab om at deres Majestæt tilgiver
mig min Dristighed tegner jeg i Ærbødighed
Allerunderdanigst
Kaj Baltzersen
Frederiksberggade 19, 3.
København V.
P.S. Jeg er tillige anbefalet af ”Victoria Teatrets”
Direktør Hr. C.C. Christensen, der er Formand
for de københavnske Biograf Teatre.”

Kaj Baltzersen opnåede ikke at få en biografbevilling i København, men fik
oparbejdet en god forretning som fotograf, hvor han også kom tæt på kongehuset bl.a.
som fotograf ved prinsesse Elisabeths dåb den 14. juli 1935 på Fredensborg slot.
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1919-1925: Biografen i den Nye Gade
Matr. Sakskøbing Bygrunde matr. 77d og Markjorde matr. 6g
I december 1919 åbnede det nye biografteater i Sakskøbing. Det blev bygget som en
af de første bygninger i den Nye Gade, der var anlagt mellem rådhuset og
jernbanestationen.
Gaden havde endnu ikke fået noget navn, men omtaltes som den Nye Gade.
Anlægget af den nye gade havde været længe under vejs. Der manglede centralt
beliggende byggegrunde og midt i byen lå arealer, som kun blev anvendt til
agerdyrkning. Derfor havde byrådet i 1916 fået stadfæstet en bygningsvedtægt, som
indeholdt bestemmelser om eventuel ekspropriation mod kompensation ved
anlæggelse af den nye gade. Den 1. marts 1917 vedtog byrådet enstemmigt at
iværksætte anlæg af den nye gade og indledte forhandlinger med de berørte lodsejere.
Arkitekt Carl Andersen, Nykøbing F. havde udarbejdet en foreløbig skitse over
hvordan bebyggelsen kunne tænkes udført i hovedtræk. Imidlertid var der tre
lodsejere, der ikke var tilfredse med de tilbudte erstatninger, nemlig væver J. Peder
Madsen matr. 67b og 68, skrædder Niels Peder Hansen matr. 69 og bødker Peder
Hansen matr. 77a og 77b og matr. 6a af markjorder, så de indankede de afsagte
kendelser om erstatning til Justitsministeriet.
I en skrivelse fra Saxkjøbing Byraad den 21. februar 1918 til Justitsministeriet
redegjorde man grundigt for baggrunden for anlæggelse af den nye gade og der står
bl.a. ”at Ny-Bebyggelse efterhaanden truer med at ophøre paa Købstadens Grund og i
Stedet for forlægges til Landsognet paa den anden Side Saxkjøbing Aa og Fjord, hvor
den tidligere Landsby Rørbæk nu har faaet fuldstændig karakter af et Skattely.”
Om motiverne bag lodsejernes klage til Justitsministeriet mente byrådet: ”Det, der
ligger til Grund for deres Henvendelse, er mulig snarere en Tanke om, at
Justitsministeriet er en Overtaxationskommission, der kan bevæges til at sætte
Taxationssummerne op.”
Justitsministeriet meddelte i en skrivelse af 13. juni 1918, at det ikke fandt grund til at
ændre byrådets afgørelse. Dermed var der fri bane til anlæggelse af den nye gade.
Den nye gade fik navnet ”Raadhusgade” ved Saxkjøbing Byråds beslutning den 3.
marts 1921, hvor det samtidig blev vedtaget at brolægge den samtidig med
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Søndergade. Endvidere vedtoges det at sælge byggegrunde i Rådhusgade for 2 kr.pr.
Kvd. Alen.
Den 21. juni 1919 fremsendte arkitekt Carl Andersen, Nykøbing F. en ansøgning om
tilladelse til opførelse af en biografbygning til bygningskommissionen i Sakskøbing.
Det skete på vegne af ”ejerne af en parcel i den nye gade” uden nærmere angivelse af
hverken ejernes navne eller parcellens matrikelnummer. Bygningskommissionen gav
ansøgningen en meget hurtig sagsbehandling, idet den blev godkendt ni dage senere
den 30. juni 1919 af bygningskommissionens medlemmer.
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På følgeskrivelsen til bygningskommissionens medlemmer var ejerne angivet som ”et
Konsortium” og ved matr. nr. er skrevet et ”?”. Assistenten havde ikke fundet noget
”at erindre” – altså indvende – mod det ansøgte ud over at døren til venteværelset ind
til tilskuerpladsen måtte bringes til at gå udadtil. Bygningskommissionens
medlemmer var blikkenslager Gundorph Jensen, købmand L. Arildsen, murermester
Frederik Topp, tømrermester C. Chr. Paulsen og tømrermester H.P. Hansen.

Arkitekt Carl Andersens biograftegning 1919.
Kilde: Arkitektfirmaet Friis Andersen, Nykøbing F.
Arkitekt Carl Andersen har desuden tegnet politigården i Rådhusgade 4 (1919) og
biblioteket i Rådhusgade 6 (1923).
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Tilsyneladende var det ikke nok at få Bygningskommissionens godkendelse af
ansøgningen om opførelse af biografbygningen. Dagen efter sendte arkitekt Carl
Andersen den 1. juli 1919 en ansøgning til Saxkjøbing Byraad. To dage senere blev
sagen fremlagt i byrådet med en påtegning fra Saxkjøbing Byraads Udvalg for Anlæg
af en ny Gade, hvor det indstilles at tilladelsen gives på betingelse af, at det tagpap
der anvendes til bygningen, holdes i en rød farve og at farven stadig vedligeholdes i
god stand. På byrådets møde den 3. juli 1919 godkendtes ansøgningen. I Saxkjøbing
Avis den 4. juli nævnes under overskriften ’en masse småsager’: ”Saxkjøbing
Biograftheater fik tilladelse til at opføre en ny Teaterbygning paa den nye Gade.”
Igen var der ingen oplysninger om, hvem der stod bag den nye biograf.
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Hvem stod bag opførelsen og hvem havde bevillingen?
I løbet af de næste fem måneder blev biografbygningen opført og den 9. december
1919 kunne man annoncere ”Onsdag den 10.December d.A. Kl. 7,30 stor
Aabningsforestilling i det nye Biograftheater.”. Åbningsfilmen var Nordisk Films
Kompagnis ”Folkets Ven”, som havde haft premiere i ”Paladsteatret” i København et
år tidligere den 6. december 1918. Reserverede pladser kostede 3 kr., men var
udsolgte til første aften. 2. plads kostede 2 kr. og børn 1 kr. Desuden var der ”Fin
Orkestermusik”.

L-F Stiftstidende skrev om den nye biograf i Sakskøbing: ”Biografteatret aabnede i
Gaar med en udmærket Film. Om Eftermiddagen var Pressen indbudt til at tage
Lokalerne i øjesyn. Det maa siges, at der ikke er sparet i nogen Retning.
Murerarbejdet er udført af Fr. Topp & Søn, Snedker- og Tømrerarbejdet af Hansen &
Topp, Malerarbejdet P. Hansen, Installationen og Lys og Kraft af D. Simonsen og
stukkatørarbejdet af Jensen & Co., Nakskov.” Men der var ingen navne på ejere eller
biografdirektør. Sakskøbing Social-Demokrat skrev: ”Sakskøbing nye
Biografteater aabnedes i Gaar Aftes. Det nye Teater er smukt og hyggeligt indrettet.
Der er Centralvarme og bekvemme Stole med Plads til ca. 200 Tilhørere.
Venteværelset er forsynet med Kurvemøbler og er i det hele taget net og smukt
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udstyret. Filmen der gik i Aftes og gentages de følgende Aftener i denne Uge, er et
Samfundsbillede. Det er interessant og fortjener at ses af et stort Publikum.”
Ved Saxkjøbing byrådsmøde to måneder senere den13. februar 1920, fremlagdes til
efterretning Extrakt-Afskrift af købekontrakt mellem byrådet og Saxkjøbing
Biografteater. Købesummen for den af Biografteatret købte parcel ved den nye gade
var 2475 kr. og 53 øre. Heller ikke her var der navne på, hvem der stod bag
opførelsen eller havde biografbevillingen. I aviser, tingbøger og byrådsreferater stod
der kun ’ejerne af’, et ’konsortium’ eller ’Saxkjøbing Biografteater I/S’, men ingen
navne.
Den 28. februar 1919 havde Lolland-Falsters Stiftamt skrevet til politimesteren i
Saxkjøbing: ”Justitsministeriet har under 26’ds. tilskrevet Amtet saaledes: ”Paa dertil
given Foranledning skal man herved bede Amtet om at anmode samtlige Politimestre
i Amtet om ikke fremtidig at meddele nogen ny Biografbevilling uden forinden at
have forelagt Sagen for Justitsministeriet.” Hvilket tjenstlig meddeles til fornøden
Efterretning.”
Det var ikke muligt at finde nogen ansøgning om biografbevilling i årene 1919, 1920
eller1921 i Justitsministeriets arkivalier på Rigsarkivet, men så dukkede forklaringen
op i 1922.
Med Lov nr. 101 af 17. marts 1922 om Biografteatervæsenets Ordning fik Danmark
sin først biograflov. Det betød bl.a. at gældende biografbevillinger skulle ombyttes og
Kaj Baltzersens bevilling fra 1911 var jo uden tidsbegrænsning som nævnt tidligere.
Fristen var fastsat til den 15. maj 1922, hvor biografer udenfor København skulle
indsende ansøgning til amtmændene og den 11. maj sendte I/S ’Saxkjøbing
Biografteater’ en ansøgning til Stiftamtmanden over Maribo Amt. I ansøgningen
fremgik hvem mændene bag I/S Saxkjøbing Biografteater var:
Savværksbestyrer M. Hansen, Købmand Johs. Nielsen, Garvermester H.C.
Jensen, Sparekassebestyrer P. Petersen af Saxkjøbing og Gårdejer,
Sparekassedirektør N.P. Christensen af Maibølle pr. Guldborg L.
Ansøgningen var underskrevet af sparekassebestyrer Peter Petersen.
Det fremgik yderligere, at interessentskabet siden januar 1919 havde drevet
biografteatret, dvs. medens det befandt sig i Centralhotellet og på fotograf Kaj
Baltzersens bevilling ”efter truffen overenskomst”. Den samlede pris for
biografbygningen m.v. i Rådhusgade 11 stod selskabet i ca. 65.000 kr.
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Endelig stod der i ansøgningen, at fotograf Baltzersen var villig til at frafalde sin
bevilling til fordel for interessentskabet.
Den nye biograflov indeholdt bestemmelser om en årlig bevillingsafgift, som var
afhængig af antal årlige forestillinger og inddelt i 7 klasser. Saxkjøbing Biografteater
ansøgte om klasse 3 (indtil 800 forestillinger) og dermed en årlig afgift på 1.000 kr.
Der var også indført maksimalgrænse for billetpriser, som for klasse 3 betød 1.40 kr.
Den 29. juni 1922 underskrev amtmand Oxholm bevilling til for en 3-årig periode fra
1. april 1922 til 31.marts 1925 at drive biografteater i ejendommen matr. 77d af
Saxkjøbing Købstads bygrunde, altså i Rådhusgade 11.
Bevillingen indeholdt 10 punkter, herunder at bevillingen var personlig og ikke måtte
udlejes, at politiet samt brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne skulle
godkende teaterlokalet og i øvrigt at bevillingshaveren skulle rette sig efter de
forskrifter politiet måtte give.
Desuden bestemmelser om censur af både film og plakater, om skolers adgang mod
vederlag at få overladt biografen til forevisning af film i undervisningens tjeneste
samt om forbud mod at indgå overenskomst hvorved man forpligter sig til kun at
modtage film fra et eller flere firmaer eller personer.
Staten havde altså opstillet ret faste krav til biografbevillingshavere, og bevillingen
kunne tilbagekaldes af Justitsministeriet til enhver tid, hvis de foreskrevne vilkår ikke
skønnedes overholdt eller bevillingshaveren gjorde sig uværdig til at udnytte
bevillingen.
Ingen af de fem ejere af biografen havde nogen erfaring med biografdrift og måtte
derfor drive biografen med fremmed hjælp. Det har ikke været muligt at finde frem til
hvem der stod for den daglige drift i årene 1919 til 1925, hvor biografen skiftede ejer.
Ansøgning og bevilling fra 1922 er vist på de næste sider.
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Kort tid efter at bevillingen var modtaget i slutningen af juni, afgik en ny ansøgning
til amtmanden over Maribo Amt.
Den 15. august 1922 skrev arkitekt Morten Hansen fra Nykøbing F..
Hr. Stiftamtmanden over Maribo Amt.
Underskrevne Arkitekt Morten Hansen tillader mig herved ærbødigst at andrage om
den bevilling til at drive Saxkjøbing Biografteater, der er meddelt ’I/S Saxkjøbing
Biografteater’ maa blive overført til mig, idet jeg har afkøbt Interessentskabet den
dette tilhørende Biografejendom beliggende paa Matr. Nr. 77d af Saxkjøbing
Købstads Bygrunde og Matr. Nr. 6g af Saxkjøbing Købstads markjorder. Naar
Bevillingshaverne kunde tænke sig at afstaa Bevillingsretten til Fordel for mig er
Grunden den, at et Selskab, der skal holde udelukkende fremmed Hjælp ikke kan
drive Biografteatret saa økonomisk, som dette gøres nødvendigt efter de forøgede
Afgifter, som ogsaa Bevillingsafgiften har fremkaldt, og samtidig betragter
Interessentskabet ved at afgive Bevillingen til mig sig medvirkende til at skabe
Mulighed for at faa en Arkitekt til Byen, idet det er min Agt at flytte til Byen og drive
Arkitektvirksomhed der. Der findes for Tiden ingen Arkitekt i Byen, men med det
paagældende Biografteater som Basis forventer jeg at kunne faa taalelige Levevilkaar
i Saxkjøbing, hvorfor jeg vil være taknemlig for Andragendets velvillige Behandling.
Bevillingen, ønskes som den hidtidige existerende, efter Kl. 3, og for at Undgaa
Tilbagebetaling af den af Interessentskabet erlagte Bevillingsafgift indtil 31Marts
1923, er der intet til Hinder fra min Side for at min eventuelle Bevilling først bliver
gældende fra dette Tidspunkt.
Saxkjøbing, den15. August 1922.
Allerærbødigst
Morten Hansen (sign.)
Hvad der er sket efter den 15. august 1922 vides ikke, men den 29. august skrev
politibetjent Hoppe en rapport om at han havde henvendt sig til interessentskabets
formand, borgmester P. Petersen, som erklærede at handlen var gået tilbage og at
biografteatret ønskedes drevet af de nuværende bevillingshavere som hidtil.
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Kaj Baltzersen, fotograf og biografejer,
Peter Petersen, sparekassebestyrer, Morten Hansen, savværksbestyrer
(samt en ukendt) i haven, Vestergade 10, Sakskøbing.

Sparekassebestyrer, borgmester Peter Petersen
Formand for I/S Saxkjøbing Biografteater 1919-1925, sparekassebestyrer Peter
Petersen var født i Farup ved Ribe 20. april 1880.
Han blev kontoruddannet ved Ribe amtstue 1894-1899, fuldmægtig ved Lerchenborg
og Wedelsborg godser 1899-1903, fuldmægtig hos sagfører P. Nielsen, Sakskøbing
1904-1907, sparekassebestyrer af Falsters Landbostands Sparekasses filial i
Sakskøbing 1907-1943, Vestergade 36 (1907-1924). Medstifter af Saxkjøbing Avis
1914 og Sakskøbing Mølle.
Fra 1913-1942 medlem af Sakskøbing Byråd, næstformand 1919 og borgmester fra
1921 til 1937. Ridder af Dannebrog 1933.
Gift 1902 i Kalø Kirke med Caroline Marie Nielsen Damm (f. 09.07.1877 - 1926).
Børn: Nielsine Kirstine, f. 24.08.1897, Niels Peter Fogtdal f. 03.06.1902
Forlæggeren Palle Fogtdal (f. 1.11.1931 i Sakskøbing) er barnebarn af Peter Petersen
og stod i lære i Thaaning Steffensens Boghandel i Sakskøbing 1946-1950, skrev om
sin farfar i erindringsbogen ’Med hjerte og jernvilje’ fra 2010 bl.a.:
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”Farfar havde været Sakskøbings store mand i flere årtier, valgt til borgmester som
radikal og senere venstremand. Og han havde som sparekassebestyrer både igangsat
Sakskøbing Avis, Sakskøbing Mølle og Sakskøbing Biograf.
Desværre var Farfar så flink, at han ofte selv kautionerede for en række af de lån,
han gav. Det ruinerede ham, da han en dag pludselig blev ramt af en hjerneblødning
med efterfølgende total lammelse.
Fra at være byens fremmeste borger blev han et stakkels vrag helt uden midler og
lænket til en stol. Faster KM, som var min halvfaster, havde i storhedstiden været
hans husbestyrerinde. Heldigvis blev hun hos ham og passede ham, til han døde.
I starten fik de mange besøg, men de holdt hurtigt op, for Farfar, der ikke mere kunne
sige fem sammenhængende ord, spruttede af raseri og slog om sig med stokken. Min
tilstedeværelse kunne han mærkværdigvis godt acceptere. Måske kunne han stadig
føle et blodets bånd mellem os.” Peter Petersen døde 5. februar 1950.
Biografteatertilsyn. I henhold til den nye biograflov skulle kommunalbestyrelserne
også vælge medlemmer til et biografteatertilsyn for fire år ad gangen. De første
medlemmer valgtes på byrådets møde 16. maj 1922 og var inspektør Nielsen, gartner
Rasmussen og apoteker Svendsen. Desværre er arkivalierne vedr. biograftilsynet ikke
bevaret og vi ved derfor ikke om tilsynet har haft bemærkninger til biografens drift.

Saxkjøbing Avis 7.12.1920 og foto fra filmprogram.
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1925- 1934: Peder Kirkegaard
Fra stumfilm til tone- og talefilm

I foråret 1925 besluttede interessentskabet Saxkjøbing Biografteater at sælge
biografen. Den 23. april 1925 indsendte fhv. hotelejer Peder Kirkegaard derfor en
ansøgning til stiftamtmanden over Maribo Amt:
Underskrevne fhv. hotelejer Peter (sic!) Kirkegaard af Saxkjøbing tillader mig herved
ærbødigst at andrage om, at den Bevilling til at drive Saxkjøbing biografteater, der
er meddelt I/S Saxkjøbing Biografteater maa blive overført til mig, idet jeg har afkøbt
Interessentskabet den dette tilhørende Biografejendom, beliggende paa Matr. 77d af
Saxkjøbing Bygrunde og Matr. 6g af Saxkjøbing Købstads Markjorder. Naar
Bevillingshaverne kunde tænke sig at afstaa Bevillingsretten til Fordel for mig, er
Grunden, at et Selskab, der er henvist til at holde udelukkende fremmed Hjælp, ikke
kan drive Biografteatret som dette gøres nødvendigt efter de forøgede Afgifter, som
ogsaa Bevillingsafgiften har fremkaldt.
Bevillingen ønskes som den hidtidige existerende efter Klasse 3.
Saxkjøbing den 23 April1925
P. Kirkegaard (sign.)
Ansøgningen var påtegnet: ”Anbefales paa det bedste. Biografnævnet for Saxkjøbing
d. 23/4 1925. A.M. Svendsen – P. Rasmussen – R. Nielsen (sign.)” og ”Under
forudsætning af at ovennævnte Bevilling tildeles Hr. P. Kirkegaard frafalder
Interessentskabet Bevillingsretten. I/S Saxkjøbing Biografteater d. 24 April1925, P.
Petersen, fmd. (sign.) ”.
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Den ledige bevilling blev opslået i dagspressen og kun Peder Kirkegaard indsendte en
ansøgning, hvorefter den uden videre problemer gik via Justitsministeriet, som den
16. juli 1925 meddelte amtmanden over Maribo Amt, at man ”intet finder at erindre
imod, at Amtet udfærdiger Bevilling for den paagældende”. Skødet på
biografejendommen til P. Kirkegaard blev lyst 15. december 1925, men købesummen
er ikke oplyst. Den var formodentlig ca. 65.000 kr.

Biografdirektør, borgmester Peder Kirkegaard
Peder Kirkegaard blev født i Herritslev den 15. februar 1887, som søn af lærer Niels
Kirkegaard og hustru Henriette Christine Wied.
Ægteskab med Marie Hansen (født18.03.1890 i Sakskøbing) indgået den 20. oktober
1912 i Sakskøbing Kirke. Børn: Else f. 1913 og Niels f. 1917.
Han var i handelslære hos købmand Fritz Rasmussen i Sakskøbing fra 1904-1907,
derefter tog han som 20-årig til Århus og fik handelsskoleeksamen ved Aarhus
Handelsskole.
I perioden 1911 til 1921 var han bestyrer/uddeler i Rørbæk Brugsforening og købte i
1922 Centralhotellet i Torvegade, Sakskøbing. Efter tre år solgte han hotellet og i
1925 købte han biografen i Rådhusgade, som han havde i otte år til 1934.
Fra 1927 til 1949 var han forretningsfører for Lolland-Falsters
Fortsættelsessygekasse.
Fra 1913-1921 var han medlem af Saxkjøbing Landsogns sogneråd og i
1925-1958 medlem af Sakskøbing Byråd, borgmester fra 1937 til 1958.
Han var den første socialdemokratiske borgmester i Sakskøbing.

126

Tone- og talefilm i september 1930
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120 billetter á 50 øre blev solgt til Anstalten den15. april 1928,
hvor man så Fyrtaarnet og Bivognen i filmen ’Tordenstenene’.
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1934-1942: Hans Peder Andreas Dideriksen
1943-1945: Hans enke Agnes S.E. Dideriksen overtog bevillingen.

I 1934 besluttede Peder Kirkegaard at sælge biografen. Måske havde det ikke været
den succes, han havde håbet på og det nye tone- og talefilmsanlæg havde sikkert
været kostbart. Købesummen var 65.700 kr.
Den nye biografdirektør Hans Peder Andreas Dideriksen (f. 12. juni 1880) kom fra
Nakskov, hvor han havde været restauratør.
Torsdag den 17. juni 1937 var der premiere på Saxkjøbing-Filmen, som var optaget
af fotograf W. Månsson. Filmen er bevaret på Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv og i
2013 blev den uploaded til internettet på YouTube. Kvaliteten er dog ikke den bedste,
men man får alligevel et indtryk af Sakskøbing og omegn i slutningen af 1930’erne.
Der blev i anledning af filmens premiere afholdt fest på Torvet og en stor tribune blev
rejst foran Borgerskolen. Det var strålende solskin og der var ca. 4.000 mennesker til
festen. Den 10. december 1944 kunne biografen fejre sit 25 års jubilæum, men det ses
ikke at have været bemærket. Man viste to film ’Det hede Blod’ og ’Den sorte
Panter’ iflg. annoncen i Saxkjøbing Avis 8. dec. 1944.

Hans Dideriksen og hans hustru drev biografen igennem besættelsens vanskelige år
med skærpet censur. Han døde i 1942, hvorefter hans hustru overtog bevillingen.
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1945-1969: Heinrich Frederik Hansen

Sakskøbing Bio ca. 1958
Efter Agnes Dideriksen overtog Heinrich Frederik Hansen biografen.
Bevillingstilsagn er givet i 1945. Købesummen var 90.000 kr. og skødet er lyst 18.
september 1946. Biografbevillingerne var femårige og blev fornyet til udgangen af
1971, men Heinrich Hansen solgte - efter ca. 24 år - biografen i december 1969.
Heinrich Hansen var københavner. Han arbejdede i sine unge år som filmoperatør i
København, blandt andet i Brønshøj Bio, hos Urban Gad i ”Kosmorama” og senere i
strøgbiografen ”Grand Teatret”, hvor han virkede fra 1923 da den åbnede, til han lige
efter krigen blev direktør for Sakskøbing Bio
Det var en tid med vareknaphed og arbejdsløshed i årene efter besættelsens
afslutning. Et nyt fænomen dukkede også op, som skabte store problemer for
biograferne. Fjernsynet gik i luften, men dog med meget begrænset programflade.
Der var kun en kanal, men når man først havde anskaffet apparatet, så skulle man
naturligvis også se alt, hvad der sendtes.
Den 16. maj 1964 skrev L-F Folketidende:
”Biografen maa lukke hvis besøget svigter ” - og i artiklen sagde biografdirektør
Heinrich Hansen at besøget siden nytår havde svigtet. – ”Vi ved imidlertid snart ikke,
hvad folk vil have. Andre steder er man glade for danske film. Det er man
tilsyneladende ikke her: ’Tre piger i Paris’ med Dirch Passer gik saaledes
ualmindeligt daarligt. Vi har bestilt nye stole til biografsalen, og vi har faaet nyt
maskineri og forstærkeranlæg, slutter direktør Hansen. Men lige meget hjælper
det…” (Folketidende skrev endnu ikke med bolle-å, red.).
Nogle dage senere – den 21. maj – skrev L-F Folketidende dog:
”Saxkjøbing Bio lukkes skam ikke. Jeg er stadig optimist, siger direktør Heinrich
Hansen.”
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Direktør Hansen havde købt 48 nye stole til 13.000 kr. så han havde ikke planer om
at lukke. Han sagde videre: ”Jeg synes selv, jeg spiller mange gode film, i hvert fald
ikke ringere end andre steder, men det er nu saadan, at folk godt kan lide at komme
ud, og derfor vil nabobyernes biografer maaske lukrere mere på Saxkjøbingpublikummet end jeg selv gør.”
I oktober samme år kunne man læse i L-F Folketidende:
”Ingen filminteresse i Sakskøbing by? Nylig havde biografen et virkeligt
filmmesterværk, storfilmen ”Exodus” på programmet, der landet over havde samlet
tusinder af mennesker. Hvad skete i Sakskøbing? Der kom højst 20 mennesker til
hver forestilling og direktør Hansen kunne se et underskud for sig. Selv sikre
trækplastre, gode danske film, samler kun et fåtal af mennesker. Den eneste
nogenlunde gode forretning ligger lørdag midnat, idet der kommer en hel del unge
mennesker, som gerne vil se de gysere, der vises.”
Heinrich Hansen fortsatte fem år mere. I maj 1969 blev han interviewet i Lollands
Tidende, Nakskov :
”Fallitforretning kun at spille de ’gode’ film”.
”- Der spilles ret mange danske film? – Alle vil gerne køre danske film, og det vil vi
også gerne her, fordi de som regel kan trække publikum til. Som så mange tror, har vi
ikke mulighed for at få de gode danske film først, og de cirkulerer heller ikke i en
landsdel ad gangen. Indenfor danske selskaber er det sådan, at de store byer får lov til
at få filmene først, det går efter indbyggerantal, derefter kan vi andre komme til.”
”Disse ’gode’ film og eksperimentalfilm tror jeg heller ikke, at folk er interesserede i.
Folk i dag vil ikke se problemer. Og jeg går slet ikke ind for porno- eller sexfilm. I
øvrigt tror jeg folk er trætte af dem.”
”Folk går virkelig helst i teater eller biograf for at blive underholdt. I nær fremtid
kommer ’En landsbylæges dagbog’ hertil. Så kan vi jo se, hvor mange, der har lyst til
at se den. Den skulle være blandt de mere avancerede film, men nu må vi jo se, om
det er en god film i alle måder. Det er en fallitforretning kun at køre de ’gode’ film,
slutter biografdirektør Heinrich Hansen.”
Den11. september 1969 kunne man læse i Tidende for Lolland og Falster:
”Sakskøbing bio er på vej til at skifte ejer. Biografens bevilling havde været
opslået i Statstidende og eventuelle ansøgere skulle henvende sig til politimester
Holger Frandsen. En ansøgning var allerede kommet fra biografleder Bent W.
Hansen, Årup på Fyn som havde afgivet et tilbud om køb af biografen, men det var
dog en betingelse at myndighederne godkendte det og gav Bent W. Hansen
biografbevilling. Heinrich Hansen var for nylig fyldt 70 år og sagde: ”Det bliver
måske lidt halvkedeligt i starten, men det ender vel med, at jeg finder på noget,
udtaler Heinrich Hansen.”
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Filmprogrammer med film vist i
Bio Sakskøbing

1951

1957

1954

1961
133

1957

1953

1956

1957

1956

1962

1957

1959

1957

1955

1955

1959
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1955

1961

1961

1956

1959

Biografens store konkurrent, som lagde gader og stræder øde:

Sakskøbing Avis 24. januar 1963.
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1969-1972: Bent Werner Hansen
Filmcensuren afskaffes. Pornofilm og Art Cinema
Den 11. december 1969 købte Bent Werner Hansen biografen i Rådhusgade.
Købesummen var 142.000 kr. Han havde været biografleder i Årup Bio på Fyn. Ved
åbningen blev han interviewet af avisen Ny Dag, Nakskov:
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I slutningen af april 1970 – altså ca. fire måneder efter overtagelse af biografen – blev
Bent Werner Hansen interviewet i Tidende for Lolland og Falster.

Ud fra avisomtalen forsøgte det nye biografdirektør-par virkelig at gøre noget for at
gøre biografen attraktiv. Både biografens indretning mht. lyd, stole og isolering samt
ændring af spilletider og repertoire blev der gjort noget ved. Ifølge artiklen var
omsætningen fordoblet siden nytår.
Ægteparret Tove og Bent W. Hansen havde mange planer med biografen og da
billedcensuren var blevet afskaffet i midten af 1969, kunne man nu også i sommeren
1971 vise pornografiske film som den første biograf på Lolland-Falster:
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Ny Dag, Nakskov 21. juli 1971.
138

Bent W. Hansen overtog Sakskøbing Bio den 11. december 1969. I biografens
historie er det en særlig dag. Biografen åbnede nemlig den 10. december 1919, så der
var altså gået netop 50 år af biografens historie da han overtog biografen. Det havde
den nye biografdirektør dog ikke helt styr på. Den11. december 1971 kunne man
derfor se nedenstående artikel i Folketidende da biografen fyldte 52 år:

Art Cinema i Sakskøbing Bio
Fra oktober 1970 til marts 1971 forsøgte Bent W. Hansen med støtte fra lokale
kræfter og Filmfonden, at sætte 10 film af ’fin kunstnerisk kvalitet’ på plakaten under
navnet ’Art Cinema’. Ifølge krav fra Filmfonden skulle filmene vises udenfor ordinær
spilletid, derfor programsat til kl. 21.45. Forud for hver film var der en indledning
ved hhv. overbibliotekar Else Lousen, tandlæge Jørgen Hammer og fotograf Ole
Koch Jensen. Der blev trykt program med omtale af filmene, som medførte pæn
avisomtale, men nogen publikumssucces blev det ikke. Der kom til nogle film kun 20
mennesker og enkelte andre nåede op på 60. Biografdirektøren mente det kunne
skyldes det meget sene tidspunkt, hvor filmene skulle vises samt af nogle film var
meget gamle.
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1972-1979: Jørgen Trøjborg Svendsen
I januar 1972 satte Bent W. Hansen biografen i Rådhusgade til salg. Han havde
indgået en kontrakt om at lede Middelfart Bio. Køberen var boghandler Jørgen T.
Svendsen fra Nysted. Købesummen er tinglyst 13. september 1972 til 115.200 kr.,
som var noget mindre end de 142.000 kr., som Bent W. Hansen havde betalt i 1969.

Ny Dag 11.10.1972.
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I juni1974 fik Sakskøbing Bio tildelt et lån på 31.000 kr. fra Filminstituttet, som
skulle anvendes til anskaffelse af et fjernbetjeningsapparat. Derved kunne der spares
en medarbejder. I dagene 12. til 22.august 1974 skulle biografen deltage i
Filminstituttets filmfestival, som den eneste biograf på Lolland-Falster og
Sydsjælland. I den periode skulle der sammen med 39 andre biografer landet over
vises en serie film, som Filminstituttet gennem årene havde bevilget støtte til. I juli
1974 blev Peter Sinkowitz daglig leder af biografen.

142

Hvor længe Peter Sinkowitz var tilknyttet biografen, vides ikke. I juni 1975 kunne
man læse en notits i Ny Dag, Nakskov:
”Kommunale film i Bio Til vinter kan der ventes en hel række af kommunale
filmforestillinger i Sakskøbing Bio. Det drejer sig om forestillinger for kommunens
pensionister samt om forestillinger for børn, som tidligere sæsoner har været vist på
Sakskøbing Bibliotek. Anledningen er at indehaveren af Sakskøbing Bio overfor
byrådet har luftet tanken om en eller anden form for kommunal støtte for at bevare
biografen. I byrådet er der enighed om, at man ikke vil overtage biografen eller på
nogen måde yde direkte konstant tilskud til dens drift. Derimod er man altså enedes
om, at bidrage til dens bevarelse ved at henlægge en række forestillinger, hen imod
en snes i alt, i den kommende vintersæson til biografen. ”

Folketidende17. marts 1978.
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1979-1986: Inger Rasmussen

Inger og Bent Rasmussen og Tina Kozeluh.
Jørgen Svendsen havde allerede sat biografen til salg i 1976, men det havde ikke
været muligt at finde købere. Han forpagtede i 1978 to biografer Scala og Bio i
Slagelse og en i Holbæk. Den 1. december 1979 overtog Inger Rasmussen imidlertid
biografen. Købesummen var 225.000 kr. Inger Rasmussen oplyste til Folketidende
28. november 1979, at hun ville drive biografen sammen datteren Bente, som havde
været beskæftiget med driften nogen tid hos Jørgen Svendsen. Hun sagde desuden, at
hun ville være glad bare det hele løb rundt økonomisk. Hun overtog biografen
udelukkende af interesse for sagen.

Ny Dag 10. november1983.

Folketidende 10.12.1984.
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Ny Dag 30.11.1984.
I sommeren 1986 måtte Inger Rasmussen erkende, at biografdriften gav så stort
underskud at hun ikke kunne fortsætte. Biografen lukkede derfor 1. juni 1986.
I foråret 1987 blev der afholdt et borgermøde om mulig videreførelse af aktiviteter i
biografbygningen, men der var ikke nok opbakning. Kun børnefilmklubben og
musikforeningen ”Spil Op”, viste interesse.
Derfor blev biografbygningen sat til salg i sommeren 1987 hos ejendomshandler Poul
Nielsen med en pris på 265.000 kr. Der stod ikke købere i kø, så i maj måned 1988
ansøgte Inger Rasmussen om kommunens tilladelse til nedrivning af
biografbygningen. Nedrivningstilladelsen blev vedtaget på byrådsmødet den 6.
september 1988, men der var knyttet en bebyggelsesprocent på 50 til, så Inger
Rasmussen i Folketidende kaldte den ”komplet værdiløs”.
Det tog nogen tid at finde en køber. I februar 1989 kunne man læse i Folketidende at
biografen var solgt og at den ikke ville blive brugt til biografdrift, men omdannet til
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andet formål. Køberens navn blev ikke offentliggjort, men af tingbogen fremgår, at
køberen var Louis Buchholtz. Skødet blev lyst 9. maj 1989. Købesummen var
172.881 kr. Louis Buchholtz kom allerede 28. november 1989 under
konkursbehandling og i august 1991 blev ejendommen sat på tvangsauktion. Der blev
indrettet lejligheder i stueetagen. Holtana Ejendomsselskab A/S købte ejendommen
på tvangsauktion og fik den 22. maj 1992 auktionsskøde på ejendommen.
Budsummen var 498.725 kr. I juli 1999 købte Niels Møller den gamle
biografbygning for 588.000 kr. Den har været udlejet til danse- og motionscenter
gennem flere år. I en periode stod den tom, men i august 2013 er Team Elnegaard v/
Camille Mortensen rykket ind med tilbud om danseundervisning for både børn og
voksne.

Denne artikel er en redigeret udgave af en historisk undersøgelse af de LollandFalsterske biografers historie. Den forventes at udkomme i 2014.
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FORD
NYSTEDVEJ
Autoforretningen Ford blev oprettet i 1939 af automobilforhandler Holger Petersen
kaldet ”Ford Peter ” fra Maribo Motor Kompagni.
De bestående bygninger blev bygget om indvendig og der etableredes benzinanlæg af
Det Forenede Olie Kompagni i juli 1939.
Villaen på hjørnet af Nystedvej og Skovvej hed ”Birkly” den hørte med til
autoforretningen på det bagvedliggende areal var der cementstøberi.

Birkly på Nystedvej.
Forretningen sælges til autoforhandler Erik Denker Poulsen i 1964-65, som solgte
den videre til entreprenør Roland Piszczek i 1971.
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FORD 1975-1981
af Viggo Rasmussen
I december 1975 købte Ejner Rasmussen forretningen Saxkjøbing Motor Kompagni,
hans broder Viggo Rasmussen var ansat hos Roland Piszczek, som formand, på
værkstedet på Maribovej, men blev hurtigt ansat som værkfører i firmaet. Alt
personalet på Nystedvej, med blandt andre Rosa Høj som var bogholder, blev ansat
hos Ejner Rasmussen.
Der var meget stille og roligt uden noget særligt salg af biler, værkstedet tog sig for
det meste af reparationer af Piszczeks mandskabsbiler. Foruden værksted og
biludstilling var der også en tankstation med salg af benzin og diesel, som blev passet
af personalet. I villaen var der toiletforhold og frokoststue, resten af villaen blev
senere lejet ud til en ung pige.
I 1976 blev Ejner og Viggo Rasmussen enige om at drive Ford som et ApS. Således
at Viggo Rasmussen blev medansvarlig for drift af forretningen og der blev solgt ca.
80 nye og brugte biler det første år, og salget steg stadig meget kraftigt de næste år, så
meget at selv chefen for Ford Motor Kompagni ikke troede på, at det kunne lade sig
gøre. Det var glade og positive tider de kommende år.
Samtidigt var der kommet et rigtigt dygtigt team på værkstedet, de var pålidelige og
meget pligtopfyldende, og havde et rigtigt godt samarbejde.
Den årlige sommerudflugt til Fejø foregik i Viggo Rasmussens båd, med start fra
tidlig morgen og til sent om aftenen hvor alle havde haft en dejlig dag.
Ford i Sakskøbing var blevet en moderne bilforretning med mange kunder i
salgsafdelingen og på værkstedet, fordi folk havde hørt om vore dygtige
medarbejdere.
I 1981 ville Ejner Rasmussen sælge forretningen, og han tilbød broderen Viggo at
overtage Ford, men Viggo og hans kone Jane var enige om, ikke at investere så
mange penge.
En betingelse ved salget til Jens Ødegaard var at Viggo Rasmussen kunne fortsætte
som værkfører. Senere tilbød Ødegaard ham stillingen som salgschef som han bestred
i flere år.
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HISTORIEN OM ØDEGAARD BILER (FORD)
NYSTEDVEJ 18 SAKSKØBING
af Jens Ødegaard
I 1981 købte jeg daværende Saxkjøbing Motor Kompagni af Ejner Rasmussen.
Juli 1981 åbnede jeg så på Nystedvej 18, Ødegaard Biler. Dengang henlå der en lille
udstilling på 60 m2, kontor, lager og værksted på i alt 400 m2. Mandskabsfaciliteter
var i villaen der lå helt ud til hjørnet af Nystedvej og Skovvej, resten af villaen var
udlejet til en enlig kvinde.
Grunden var på 2850 m2, heraf vej 400 m2, købspris i alt 850.000 kr. incl. inventar,
reservedele og værktøj.
Personalet bestod af følgende personer: ½ dags kontorassistent, 1 værkfører, 1
mekaniker og 2 lærlinge. Salget af biler var på ca. 50 stk. årligt.

På billede ses Jens Ødegaard og Knud og Ernst Mertz.
Allerede året efter, havde vi 4 doblet salget, så en udvidelse var meget akut, der blev
sendt ansøgning til kommunen for at få nedrivnings tilladelse af villaen på hjørnet
”Birkely”, for at give plads til udbygning af værksted, kontor, lager og udstilling samt
udendørsarealer.

150

Udvidelsen bestod af i alt 300 m2 bygning og en næsten total omrokering af de
forskellige aktiviteter indendørs. Medarbejderantallet blev på det første år fordoblet.
Om- og tilbygningen startede i efteråret 82 og var klar til ibrugtagning i april 83.
I 1984 fortsatte fremgangen, så allerede i foråret måtte jeg henvende mig til min nabo
Sakskøbing Beton om at leje et stykke jord på ca. 2000 m2, dette lejemål varede kun i
et kort stykke tid, grundet Sakskøbing Kommunes køb af Sax-Beton for at gøre
grunden klar til salg til boligselskabet. Skyndsomt måtte jeg tage kontakt til
kommunen for at høre om det ikke var muligt at købe et stykke af grunden, men det
var de ikke interesseret i, enten var det hele grunden eller ingenting, dog ville de
gerne spørge murermester Villy Hansen om han ville købe Nystedvej 26, dette sagde
han ja tak til, hvorefter der var 7500 m2 grund tilbage, som fik adressen Akacievej 5,
som jeg købte af kommunen i foråret 85.

Ford Nystedvej ca. 1983.
1985 omsætningen forsatte med at stige i et tempo, som ingen kunne forudse. Nu var
vi 18 ansatte, og vore fysiske rammer var ved at sprænges, vi måtte endnu engang
tænke på udvidelse og denne gang skulle det gerne holde nogle år frem.
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Efter nogle få måneders overvejelser gik vi så i gang med en ordentlig mundfuld.
Opførelse at nyt værksted og reservedelslager på Akacievej 5, på ca. 1000 m2, det
stod færdigt november 86, derefter ombygning og ny tilbygning på 250 m2 på
Nystedvej 18 til udstillingsbrug, så vi nu rådede over ca. 2000 m2 bygninger, hele
dette indviedes i foråret 87, med den største reception i Sakskøbing i mands minde,
over 600 mennesker spiste og drak fredag aften og nat, de sidste forlod lokalet kl.
4.30 om morgenen.
1987 og 1988 fortsatte omsætningsfremgangen og vi var nu 24 ansatte i de perfekte
rammer.
1989 vi havde i de sidste år taget sig for af retterne, så det var gået ud over vor
kollega i Maribo, han valgte at kaste håndklædet i ringen, og solgte Ford i Maribo til
os, hele forretningen med personale, dog minus bygningerne, hvilket bevirkede, at
der pludselig var 32 ansatte, dette havde vi simpelthen ikke fysiske rammer til, derfor
måtte vi i det følgende ½ år, tilpasse mandskabet til ca. 25, i den mellemliggende
periode måtte vi udvide åbningstiden på værkstedet med 6 timer om ugen, simpelthen
for at alle kunne få deres 39 timer på arbejde.
1991 sker så den næste udvidelse. Jeg bliver af konkursboet murermester Madsen og
Hansen bedt om at give tilbud på Nystedvej 26, hvilket jeg gjorde, jeg må havde budt
for meget, for jeg blev ejer af arealet, der var på 2261 m2.
1992-1993 sker der ingen større ændringer, det var ikke de bedste år for branchen,
men vi gjorde det godt i Sakskøbing, så jeg blev bedt om at træde ind i Ford´s
bestyrelse, og her fik jeg lydhør for mange af mine ideer, hvilket var en betydelig
årsag til at Ford´s salg steg til næsten det dobbelte i det sidste halvår af 93, det var
også året hvor jeg lærte en mærkelig person at kende med navnet JEAN VOIGT,
denne person gjorde Ødegaard Biler kendt i det meste at bilverdenen, han fik lov til at
udsmykke vore salgslokaler helt efter sit eget hoved, og det med en sådan succes, at
vi fik over ¾ million gratis omtaler i alverdens aviser og blade, selv så langt væk som
i Australien blev vi nævnt.
Ford i Amerika sendte fotografer ned i vor udstilling, hvor de optog billeder i 2 dage,
og disse blev rundkastet til alle Ford forhandlere i hele verden. Så i al beskedenhed
tror jeg nok, at vi har medvirket mest til, i den store verden, at Sakskøbing er blevet
nævnt.
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Jean Voigt og Jens Ødegaard ses i forretningen på Nystedvej.

En solgt Ford bil i det ny udsmykkede salgslokale.
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1994 blev vort suverænt vort bedste år i firmaet, jeg glædede mig over de flotte
lokaler og i det år fjerede jeg min 50 års fødselsdag i disse smukke lokaler.
1995-96 var gode år. Ford byggede brandgode biler og til priser danskerne kunne
betale. Vi havde mange besøg og foredrag i vor forretning. Politikerne vedtog at
personbilerne i fremtiden skulle synes hver andet år, ½ delen af disse skulle synes i
private bilforretninger, og hvis vi skulle have en chance i Sakskøbing, så skulle der
virkelig laves et tiltag, som Statens Bilinspektion ikke kunne sige nej til.
1997 efter aftale med SB besluttede jeg at bygge ny bilsynshal og
karetmagerværksted på Nystedvej 26, denne udvidelse bliver på 450 m2 og er færdig
til indvielse primo 1998, med formand for trafikudvalget Helge Adam Møller som
indvier. Denne hal blev en succes, her synes dagligt 35 biler, næsten det dobbelte af
tilsvarende andre synssteder i Danmark, grundet en anderledes tankegang fra starten
af.
1998-99 her går mine tanker på et generationsskifte og dette bevirker at der ikke sker
noget særligt nyt, før i slutningen af 1999, her kommer Ford i verden ud med den
tankegang, at de i fremtiden vil have betydeligt færre forhandlere, men stadig med
samme antal forretninger, vi får her i slutningen af disse år at vide, at vort fremtidige
virkeområde er Lolland-Falster, men at vi selv må finde ud af at aftale med andre
berørte forhandler i området, om hvordan og hvornår vi når til målet, dette passede
desværre ikke så godt sammen med min alder, hvorfor jeg tænkte, at dette måtte være
noget de unge, som jeg havde udset til at drive Ødegaard Biler videre, ind i det nye
århundrede, skulle tage sig af.
2001 her får vi generationsskiftet på plads, Ødegaard Biler bliver overtaget af 3 af
mine unge mennesker, de 3 matr. nr. forbliver mine og udlejes til et nyt selskab som
får navnet Ødegaard Biler Midt A/S.
Jeg selv forlader byen for i en periode at prøve Nakskov af som Ford forhandler.
Dette slutter dog pr. 1. oktober 2003, grundet distriktets lille størrelse, som i
fremtiden er bestemt af Ford er for småt til deres krav.
2003 bliver Ødegaard Biler i Gøteborg kåret til FORD´s bedste forhandler i det sidste
århundrede.
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Ejerskifte 1. juni 2001. Fra venstre Jens Ødegaard, Hans Jørgen Madsen, Flemming
Hansen og Christian Würtz.

Ødegaards Bilers historie fra juni 2001 til 2012
af Hans-Jørgen Madsen
Den 1. juni 2001 købte Flemming Hansen, Christian Würtz og Hans- Jørgen Madsen
Ødegaards Biler af Jens Ødegaard.
Driften forsatte med diverse småjusteringer, men Ford ønskede, at der skulle åbnes en
afdeling i Nakskov. Det nye team havde hænderne fulde med nyerhvervelsen, men
Jens Ødegaard havde mod på, at give Nakskov en chance, hvorfor han åbnede en ny
Ford forhandling i efteråret 2001.
I 2003 varslede Ford Europa nye kontrakter med nye EU forordninger, og Jens
Ødegaard valgte at lukke afdelingen i Nakskov oktober 2003, for ikke at skulle
foretage omfattende om- og tilbygninger, for at indfri de nye krav i den nye kontrakt.
Vi opkøbte reservedele og inventar, samt ansatte Jens Ødegaard som sælger i vores
afdeling i Sakskøbing, hvor han arbejdede indtil han gik på pension 28. februar 2009.
Ford ønskede forsat en Ford forhandling i Nykøbing F. efter lukningen af Carsten
Larsen i 2003, og vi fik nu muligheden for udvide Ødegaards Biler A/S med et nyt
bilhus i Nykøbing F.
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I November 2004 lukkede vi dørene op til en ny afdeling: Ødegaard Biller A/S
Herningvej 25, 4800 Nykøbing F. Flemming Hansen og Christian Würtz var at finde i
der nye bilhus i Nykøbing og Hans-Jørgen Madsen i Sakskøbing afdelingen.

Start på nybygningen i Nykøbing F. af Ødegaard Biler Midt A/S.
Fra venstre Flemming Hansen, Hans Jørgen Madsen og Christian Würtz.
Ejerkredsen i Ødegaard Biler A/S blev maj 2006 udvidet fra 3 til 4 personer med
registreret revisor Henrik Hansen (tidligere Lou Revision).
I november 2007 valgte Flemming Hansen at udtræde af ejerkredsen og den daglige
drift, og Ødegaard Biler A/S bestod igen af 3 indehavere.
Da finanskrisen indtrådte i efteråret 2008, og vores daværende værkfører i Nykøbing
havde søgt nye græsgange blev stillingen ikke genopslået, men Hans-Jørgen Madsen,
som havde haft sin gang i Sakskøbing siden juni 1983, flyttede til afdelingen i
Nykøbing F.
I årene 2009, 2010, 2011 og 2012 vinder Ødegaard Biler A/S Chairman´s Award, for
bedste værksted i Danmark. Chairman´s Award er en uvildig kundetilfredsheds –
undersøgelser som Ford Europa lancerede i 1987, og Ødegaard Biler har vundet 18
mesterskaber ud af 24 mulige siden lanceringen.
Ødegaard Biler A/S beskæftiger i dag 23 ansatte fordelt i Sakskøbing og Nykøbing F.
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Aflevering af nye Ford varevogne.
Fra venstre Christian Würtz, Henrik Hansen og Hans Jørgen Madsen.

Ødegaard Biler A/S i Nykøbing F.
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Folk fortæller fra gamle dage
af Finn Egelund
I Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv findes en udklipsbog med artikler fra LollandFalsters Stifts Tidende, omhyggeligt indsamlet i perioden 1944-1960. Det er artikler,
hvor man har opsøgt gamle mennesker på Lolland-Falster, der så fortæller om deres
liv. Serien starter 12. december 1944 og i indledningen skrives ”Vi lever i en dyster
og urolig Tid, hvor vi knap tør tænke paa Fremtiden, men med saa megen større
Glæde fordyber os i Fortidens Minder. Mundheldet ”de gode gamle Dage” har faaet
ny Betydning for os, og vi vil derfor lade gamle Mennesker fra Lolland-Falster
fortælle om lidt fra de Tider. Ikke mindst Ungdommen har disse Beretninger bud til”.
Man har haft et behov for at fortælle om en verden, der set med vore dages øjne ikke
var bedre, men i 1944 kunne man på dette tidspunkt ikke vide hvordan det ville ende.
Ville det blive et ragnarok, hvor Rørbæk alderdomshjem var forvandlet til en russiske
maskingeværrede, og Våbensted alderdomshjem til en tysk ditto.
Det er generationen født omkring 1860, journalisten har opsøgt. Folk der voksede op,
mens industrialiseringen tog fart i Danmark. Det gamle bondesamfund var i opbrud,
byerne voksede, og befolkningen søgte mod dem, og også på landet tog
mekaniseringen fart. De fleste er på det tidspunkt de interviewes på alderdomshjem,
men enkelte stadig i deres private bolig. Hvis vi som befolkningsgruppe skal
kategorisere dem, er det mest det, man i gamle dage ville kalde småkårsfolk eller
almuen, personer vi kan møde hos Aakjær, Pontoppidan og Andersen Nexø. De fleste
tilhører landbefolkningen, men vi støder også på håndværkere, en restauratør, en
jordemoder og en landmåler. Det er takket være socialreformen fra 1933 at de
uformuende kan få en tålelig alderdom på alderdomshjemmene, mens de mere
velbeslåede stadig bor i eget hjem. Var man gårdejer blev man på gården til det
sidste, hvis man ikke som Peter Larsen er blevet så velhavende, at man kan afhænde
gården og bygge villa, og endda blive bilejer. Noget han ikke har megen glæde af i
1945.
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Barndomserindringer er det der står stærkest. Som børn har vi en evne for at se ting
og detaljer. Ikke blot det vi ser, men lyde og lugte mærker vi på en anden måde og
gemmer i erindringen; noget man overser som voksen. Ting, som man senere finder
hører til dagliglivets banaliteter, men som barnet opfatter intenst. Vi kan ud fra disse
iagttagelser i dag se en sammenhæng med livet, som det formede sig dengang, og
fornemme hvordan det gamle Sakskøbing var. Således fortæller Chr. Jørgensen, født
på Gåsetorvet 1863 om sin barndom: ”Paa Gaasetorvet var der i min Faders Tid en
stor Dam, hvor Folk holdt Gæs, deraf navnet Gaasetorvet, og ligesaa saa man
Grisene spadsere rundt på Torvet, saa det var jo en ret landlig Idyl i Byen. I den
østlige Ende ved Kirken laa den gamle Kirkegaard, som min fader ogsaa har fortalt
mig om. Lige over for Gaasetorvet laa Industriforeningens Anlæg og Have”.
Endvidere fortæller han, at der ned mod den netop anlagte bane, var en
kratbevoksning, de kaldte lunden - så sådan kan en vejnavn altså opstå. Den rene
landlige idyl lader det til; men mindre idyllisk er det, når han fortæller, hvordan de i
de kolde vintre kunne se rotterne slikke is af ruderne. Børneflokkene var store
dengang, om end der undervejs fandt en hvis decimering sted, selv om
børnedødeligheden gennem perioden var faldende. (I 1850 døde således 127 børn pr.
1000 levendefødte inden for det første år (Kilde: B. R. Mitchell: European Historical
Statistics 1750-1970 s. 1978. ) i 1890 var den på 140 faldende til 100 ca. 1910 (Søren
Mørch : Den nye danmarkshistorie). De fleste voksede op med mange søskende
omkring sig, og med så store børneflokke er det ikke underligt at ikke alle forældre
magtede eller evnede at yde den fornødne omsorg, men lod børnene komme i pleje
hos f.eks. bedsteforældre som det skete for Dorte Marie Rasmussen i Soesmarke som
2-årig, eller Marie Jensen fra Slemminge der 6 år gammel bliver sat i pleje hos en
tante og onkel. Med de store børneflokke og det faktum, at de kom tidligt fra reden,
har de ældste ofte været væk, når de sidst ankomne blev født.

Alle børn kom i skole, og et gennemgående træk er omtalen af lærerne. Det er ikke så
meget hvad de lærte, man hører om, som hvor meget og hvor hårdt læreren slog. Det
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kunne siges om en lærer, at han var flink, men hænderne sad løse, og så var det en
kompliment. Noget af det pæneste der siges om lærer Marqvardsen på Rørbæk skole
er, at han var streng men retfærdig, og spanskrøret kun blev brugt, når nogen fortjente
det. Til lærerens forsvar skal siges at han havde 100 elever at holde styr på, så det har
været noget af en opgave, selv om han efter et par års forløb fik sin datter Hanne som
hjælpelærer. Det samme fortæller Ole Holm om lærer Carstensen at ”spanskrøret blev
brugt når det var nødvendigt”, hvornår det så var og hvorfor. Om lærerne Strigler og
Due i Slemminge hører vi, at de var meget strenge, men Peter Larsen fra Udstolpe
kan fortælle, at han ikke fik så mange prygl af lærer Strigler, som de andre, da
Strigler kom i hans forældres hjem og var glad for kortspil og god mad og drikke,
især snaps. Det er måske også lidt svært, hvis man gerne er den der kigger dybt i
værtens kaffepunch, at gå for hårdt til værks overfor børnene. Til gengæld beskriver
Jørgen Larsen ham som en flink mand, så det afhænger nok af øjnene der ser, og
hvem man er. Har man været kvik og lærernem har man nok haft det nemmere; men
det har været hårdt at være blandt de ikke alt for kvikke i en tid, hvor nogle var af den
overbevisning, at lærdom kunne tæves ind. At være lærer har til gengæld ikke altid
været lige nemt. Børnene fandt tit lærerne mærkelige og naragtige, som det f.eks.
fortælles om lærer Ramler i Rørbæk, der som tidsfordriv havde det med at løbe rundt
om et pæretræ og slå eleverne bagi, sådan som det fortælles af Kristine Niels. Havde
børnene først overtaget, kunne det til gengæld gå hedt til, som vi hører om gamle
lærer Rasmussen fra Nagelsti, der ligefrem sloges med eleverne, så den vilde jagt gik
skolestuen rundt. De store drenge, der nærmede sig konfirmationsalderen, har heller
ikke været sådan at slås med, så hans husbestyrerinde måtte komme til undsætning,
når det var værst. Chr. Jørgensen fra Sakskøbing fortæller også, at de havde respekt
for lærer Wiggers, men at de holdt sjov med Smith, uden nærmere at komme ind på,
hvori det sjove bestod. Så prygl i skolen hørte til dagens orden, og der var egentlig
ingen, der anfægtede det. Selv når de sidder i deres høje alderdom og fortæller, er der
ingen overvejelse over, om det kunne være anderledes. Lærer Due fra Slemminge får
en søn, der også bliver lærer, og også han, der bliver lærer i Errindlev, beskrives som
meget streng. Og hvordan skulle det være anderledes, end det han havde lært
hjemmefra. Stine Knudsen fra Oreby fortæller ganske vist om en lærer, der var så
slem, at det trods alt blev for meget for forældrene. Han var hård ved børnene og slog
både med reb og tamp; men selv om der blev klaget over ham, hjalp det ikke.
Myndighederne fandt det helt i sin orden, at prygl var et fremherskende pædagogisk
princip. Det var ikke bare et spørgsmål om man havde været uartig, men også hvor
flink og lærenem man var, og om man kunne sine lektier. At dette ikke var et lokalt
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eller nationalt fænomen vidner Martine Andersen, der var fra Skåne, om. Det er den
samme historie. Læreren slog med tamp, men var flink, hvis man kunne sine lektier.
Men det var trods alt ikke alt ved skolen, der var den rene elendighed. Man hører
også om lærere, som faktisk fik lært dem noget, og om årets højdepunkter,
skoleballerne og udflugterne. Ved skoleballerne gik det livligt til, og der blev danset
både lanciers og polka, og ikke som Kristine Rasmussen fra Hjelm siger på sine
gamle dage: ” ”Musikken var noget andet end det himmelspjæt, de laver nu om
dage”. Selv det frygtelige at lærer Strigler trakterede violinen. Men igen var der
malurt i bægeret. Fra Fjelde fortælles, at ikke alle elever måtte komme til skolebal.
Det var kun, hvis man havde pænt tøj at møde op i. Om dette var noget, der specielt
gjaldt for Slemminge skole hos de strenge lærere, må stå hen i det uvisse, i hvert fald
er der ingen der fortæller, at de ikke kom til skolebal, fordi de ikke havde pænt tøj.
Havde det været tilfældet kan oplevelsen have været så traumatisk, at det var noget,
man fortrængte. Skoleudflugterne hører vi også om, og det skete med maner, når man
drog i skoven eller så langt væk som til Borgø, hvor man blev roet over søen. Et
festligt syn må det have været, når sådan et helt optog drog i skoven med op til flere
hestevogne og hornorkester i spidsen.
Når vi i dag taler om, at man ved konfirmationen træder ind i de voksnes rækker, er
det kun en talemåde; men sidst i 1800-tallet, har det været den skinbarlige
virkelighed. Konfirmationen bestod af en overhøring, så man kunne vise at man
havde fulgt med, mens man gik til præst og kunne sin børnelærdom. Hvad der skete
når overhøringen i kirken var overstået, melder historien ikke noget om. Ingen taler
om tøj, fest eller gaver- det hørte en senere tid til. Overhøringen kunne varetages af
en biskop og flere kan huske selveste Biskop Monrad i denne funktion, og som en
venlig mand. Præsten og læreren kunne nok have haft sved på panden; det var jo også
deres eksamen. Blandt præsterne udmærker pastor Winther i Slemminge sig, og ikke
for det gode. Som opdrager og underviser, gav han ikke de lokale lærere noget efter,
hvad angår uddeling af øretæver, ”piloter” som han kaldte de lussinger han ikke var
karrig med, hvor han så har fået det ord fra. Han har nok selv haft en vis erkendelse
af, at han havde svært ved at styre sit temperament, for når han blev rigtig hidsig
bankede hans kone på væggen, hvorpå han forlod rummet for lidt senere at komme
tilbage og sige”: nå, børn vil må hellere synge en salme”, efter hvilken de blev sendt
hjem. Det har så været hans måde at tælle til 10 på. Men at han har været en
principfast herre, fortæller Christen Hansen, hvis far var avlskarl hos ham, at det var
børnene forbudt at være i forhaven, når præsten kørte til kirke.
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Efter konfirmationen kom man så og ud at tjene eller fik en lærerplads. Hvis man da
ikke allerede var kommet ud at tjene tidligere, nogle som både 7-11- og 12-årige. Der
er på intet tidspunkt blandt de interviewede personer, tale om, at nogen kunne
fortsætte i realskolen, endsige gymnasiet. Man blev på sin plads og fulgte den vej, ens
forældre havde anvist - og sådan var det. Det er nærmest en undtagelse, da Julius
Hansen finder faderens arbejde som uddeler på Sakskøbing dampmølle, hvor arbejdet
bestod i at veje mel af, så kedsommeligt, at han vælger at komme i tømrerlære.
Jørgen Larsen fra Udstolpe er blandt dem, der får brudt op fra bondemiljøet. Men han
startede også med at arbejde under en forpagter på en større gård, Nørregård, og
bliver efter konfirmationen rideknægt på Krenkerup, for senere at avancere til tjener
hos grev og grevinde Holck. Her fandt han sin kone, der arbejdede i køkkenet, og
kunne efter 22 års tjeneste nedsætte sig som restauratør i Sakskøbing. At hjælpe til
hjemme var en naturlig ting, så man var fra lille vant til det. Else Jørgensen fra Fjelde
som var datter af en væver, måtte fra tidlig barndom hjælpe med at væve og gå ud
som bud, og gårdmandssønner og -døtre måtte hjælpe til på gården, klar til et liv som
landmand eller landhusmor; for kvindernes vedkommende at malke, karte og spinde.
Når man kom ud at tjene, flyttede man definitivt hjemmefra og blev optaget i sin nye
husstand, selv om det ikke ligefrem var til højbords, man blev placeret, og
indkvarteringen ikke altid har været den bedste. Jens Peter Nielsen fra Rørbæk kom i
lære hos bødker Hansen i Juniorsgade og arbejdede fra seks morgen til 8 aften, fik
kost og logi, men ingen løn. Logiet var i et kammer bag hestebåsene hvor han måtte
dele seng med en anden lærling. Men hvad skulle man også med mere plads, for når
arbejdstiden var slut, var man færdig.
For mændenes vedkommende fulgte soldatertiden ved omkring 20-års alderen. I de
allerfleste tilfælde gik turen til København, til Sølvgades kaserne. Man skal nu ikke
regne med at få saftige soldaterhistorier serveret, eller på anden måde høre godt eller
skidt om soldatertiden. Når noget bliver nævnt er det, at de har set kongen, dvs. Chr
IX eller kronprinsen, den senere Frederik VIII til parader. Det er forskelligt hvor
lang tjenestetiden har været, den kunne strække sig fra 4 til 16 mdr., men Jørgen
Larsen, der var herskabskusk hos grevinde Holck, kan fortælle at han formedelst 35
kr. blev frikøbt, fordi hun åbenbart ikke har kunnet undvære ham. Ligeledes fortæller
gårdmandssønnen Laur. Larsen, at han var udtaget til infanterist, men formedelst 400
kr. byttede til trainsoldat hvor tjenestetiden kun var 4 mdr. 400 kr. var rigtig mange
penge, så enten husker han forkert, eller også har farmand været til lommerne, da han
ikke kunne undvære sønnen på gården. At det har kunnet lade sig gøre, var, at der
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foregik en livlig bytten og handel med de numre man trak på session, og som angav
ens tjenestested, og hvis man var heldig et frinummer.
Man giftede sig tidligt, ofte med en man traf på samme tjenestested. Ugifte hørte til
undtagelserne, og kunne medføre et liv som tyende, således som det skete for Marie
Jensen i Slemminge, der endte med at være på samme plads i 50 år til hun kom på
alderdomshjem. Journalisten er så indiskret at spørge om, hvorfor hun aldrig er blevet
gift, hvortil hun svarer at ”der var ingen der ville have mig” men tilføjer så:” men når
jeg ingen mand har haft at skændes med, har jeg heller ingen at sørge over”. Man
kunne være så heldig som Peter Larsen fra Udstolpe eller Chr. Larsen, fra Radsted
der også overtog svigerfaderens gård i en alder af 24. Han startede som karl på
gården og giftede sig med datteren, men ofte blev man i sit sociale lag. Så kom
børnene, og det var ofte tale om store børneflokke. Mønsteret fra deres egen opvækst
gentog sig. Til gengæld var det ikke altid, at alle overlevede. Med mange børn,
mangelfuld ernæring og dårlig hygiejne, var der ikke overskud til tilstrækkelig
omsorg for det enkelte barn og en børneflok kunne hurtigt reduceres. Rasmus Hansen
fra Toreby fik 10 børn, og som han selv siger: ”min kone havde nok at se til” men
tilføjer han med sparsommelighed gik det, og de gik aldrig sultne i seng, og hvert år
opfedede han en eller to grise. De havde i alt 10 børn, hvoraf han nævner de 7. Jørgen
Hansen fra Kalø oplyser, at de havde syv børn, og nævner så, hvor 4 af dem bor (i
1944). Hvad der blev af de børn, der ikke omtales mere, melder historien ikke noget
om, men man kan jo have sine anelser. Hvis børnene først blev syge, kunne det også
gå stærkt, som det skete for Else Jørgensen fra Fjelde, der mistede 3 børn på en uge
på grund af skarlagensfeber. Martine Andersen hørte til gengæld til de heldige, der
satte 8 børn i verden, som alle overlevede, men til gengæld omkom så 2 af hendes
sønner og hendes mand senere ved en bilulykke. Boligforholdene har ofte for almuen
været kummerlige. Jordemoderen Vilhelmine Lund, der kom i alle slags hjem,
beskriver, at forholdene i hjemmene ikke altid var de bedste, og især i
herregårdshusene dårlige.
Arbejdsdagene var lange, eller sagt på en anden måde – det var som om, man aldrig
holdt fri. Man startede tidligt om morgenen, og så blev man ved til langt ud på
aftenen. Man arbejdede også til op i en høj alder til man f.eks. blev 70 eller mere,
hvis man arbejdede hos andre. Var man løsarbejder, måtte man tage det arbejde, der
var at få. Vi får ofte indblik i et hårdt og ensformigt arbejde, som Rasmus Hansen,
der fortæller hvordan man tærskede med plejl, og måtte arbejde i tusmørke, eller
Jørgen Hansen der var skovarbejder og arbejdede som skorstensfejer, når der ikke var
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arbejde i skoven. Han fortæller, at der fandtes 9 tommers og 18 tommers skorstene,
og det var de sidste han kravlede i; 18 tommer svarer til 46 cm. som en kat siger han.
Gårdejere blev også ved så længe de orkede, men har så haft muligheden for at trappe
langsomt ned, især hvis en søn eller svigersøn overtog gården. Når mørket faldt på,
arbejdede man ved tællelys eller senere, som et stort fremskridt, ved
petroleumslamper. Om aftenen blev der spundet og kartet af kvinderne, og karlene
kunne så sidde og reparere værktøj eller, som Christian Hansen fra Slemminge
fortæller, at de snittede træskeer og piskeskafter, som senere blev solgt i Sakskøbing.
Selv om vi nærmer os industrialiseringen, var man stadig i høj grad selvhjulpen.
Ulden spandt man fra får af egen avl, og hørren dyrkede man selv. Ølbrygning med
humle af egen avl hører vi også om, og smør kærnede man selv. Generelt er det
blandt de interviewede aldrig tale om gøremål i fritiden. Ingen snak om
gymnastikforeninger, højskoler eller hvad man ellers kunne lave i fritid. Det var en
tid hvor mange søgte mod byerne, især København, hvor voldene faldt, men det
ligger i sagens natur, at dem der så rejste væk ikke kom tilbage, og det er dem der
blev, der beretter. Den påtvungne soldatertjeneste var i mange tilfælde den eneste
gang, man kom væk fra sognet eller herredet, og kun i enkelte tilfælde hører vi om en
fornøjelsestur til København, som Dorthe Marie Rasmussen fra Soesmarke fortæller.
Hun havde været med skib fra Guldborg til København og i Tivoli. Men hun var jo
også gårdmandsdatter.
Det kunne desværre ikke undgås, at nogle blev enker eller enkemænd i en tidlig alder.
Dorthe Marie Rasmussen blev enke i 1907 dvs. 52 år gammel, og forsøgte at drive
gården videre alene, men måtte opgive, da hun som barnløs ikke havde den stabile
hjælp og støtte en søn eller svigersøn ville være. Var man enke efter til en
lønarbejder, var man ilde stedt og overladt til sig selv. Maren Rasmussen fra Kalø
blev gift med en skomager, der allerede døde i 1893, derefter måtte hun klare sig selv
som syerske, og for at forsørge sig selv, måtte hun tage natten til hjælp, da
indkomsten var lav, og hun fik 3 kroner for at sy en kjole. Louise Sophie Petersen
blev også enke som ung, og blev alene med fem børn. Hun gjorde rent på Sakskøbing
station i 20 år, der bl.a. indbefattede at tømme spyttebakker og strø sand på gulvet.
Sand måtte hun selv sørge for og købe af egen lomme, og indtægten blev suppleret
med, at hun gjorde rent hos private. De større børn måtte passe de mindste.
Ægtefællen kunne også blive syg og ikke passe et arbejde. Vilhelmine gennemførte i
løbet af et år jordemoderuddannelsen på Den kongelige Fødselsstiftelse. Oprindelig
drev hun sammen med sin mand en høkerforretning, men hans helbred holdt ikke, og
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så måtte hun træde til. Det blev et langt livsværk, barskt mange gange og ud i al slags
vejr. Der var pligt for gårdmænd at køre til fødsler, men ofte måtte hun af sted til
fods, så strengt har det været. En mand kunne jo også miste sin kone, dels på grund af
sygdom eller død i barselsseng. Lars Petersen fra Døllefjelde mistede sin kone, da
hun var 33 år. Ydermere havde de 7 børn, hvoraf de 4 døde som små af skoldkopper
og strubehoste. At finde sig en ny ægtefælle, nævnes der ikke noget om. Så hvordan
Lars Petersen, der arbejdede fra seks morgen til 7 aften fik passet børnene, står hen i
det uvisse.

Det var naturligt at kvinderne tog del i arbejdet. Naturligvis var der en hvis
arbejdsdeling, især for lønarbejdere, hvor manden gik på arbejde og konerne gik
hjemme og passede børnene, lavede mad, ordnede hus og have. Men dermed være
ikke sagt, at kvinder var, hvad man ville kalde hjemmegående husmødre. Kvinderne
tog del i arbejdet, og måtte i mange tilfælde tage del i noget, som vi vil betragte som
mandearbejde, som at slagte, mure og være med i en smedje. Christiane Lolle fra
Kalø, hvis far var smed måtte allerede som barn hjælpe til i smedjen, sætte hjulringe
på, bruge hammeren og trække blæsebælgen. Kvinderne var også beskæftiget med
fiskeriet og hjalp deres mænd. Fra Vigsnæs fortælles det, at de måtte vade ud og sætte
garn, for siden med fangsten på hovedet gå til Sakskøbing, hvor de solgte den. Der
kunne være i alt 200 flyndere i en kurv, der var så tung, at de ikke selv kunne løfte
den op på hoveder, men de måtte stikke hoveder ind gennem en jernring, som kurven
stod på, for at få den op på hovedet. Det må have været en speciel anordning, og 200
flyndere vejer en del, så vægten kan nemt have været en 40 kilo. Mens man så gik
den lange vej ind til Sakskøbing, strikkede man. Der var jo ingen grund til at man
ikke kunne tage sig noget fornuftigt til imens, og hænderne var jo frie.
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Fiskere fra Vigsnæs 1904
Når man hører dem fortælle, er det som om, livet for de fleste har været hårdt arbejde,
et surt slid fra morgen til aften uden udfoldelsesmuligheder, ud over det, der var
nødvendigt til livets opretholdelse og forsørgelse af en familie. Christiane Lolle der i
1945 var enke på gård i Kalø Skovby, kan dog fortælle om, hvordan man i 1872 red
sommer i by. ”Da samledes Karlene på en Gaard. De havde pyntet Hestene og var
selv i deres smukkeste Klæder med hvide Skjorter. De samlede sig i et Optog og red
fra Gaard til Gaard, hvor De stod af Hestene og sammen med Pigerne, der fulgte
Optoget i en Vogn, gik ind i Gaardens Stue og dansede og spillede til Glæde for
Beboerne. Bagefter fik de saa Mad, Kaffe og Kage. Heller ikke Kaffepunchene
manglede, og efterhaanden blev Selskabet helt lystigt. Saadan blev de 30 Ryttere ved
hele Dagen, og dette gentog sig i 14 dage, indtil de havde besøgt alle Gaardene. Helt
til Sakskøbing og Oreby kom De, og alle steder blev optoget med den høje flotte Karl
med Sommerstangen i Spidsen hilst med Jubel. Afslutningen blev holdt med en Fest
hos gdr. Niels Peter Brandt. Der var rejst et stort Telt i Haven, og medens et Orkester
spillede, dansede både Unge og Gamle til den lyse Morgen og fik Mad og Drikke.
Før Festen var alle Børn beskæftiget med at slibe Kohorn blanke. De blev saa
oversprøjtet med Guldbronze og foræret til Bønderne på de Gaarde, man besøgte”.
Man kan jo fundere over, at ingen andre nævner disse fester; eller har det kun været
på gårdene, hvor der har været plads til slig festivitas, mens folk længere ned af
rangstigen, har måttet se til fra sidelinjen og passe deres arbejde.
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I mængden af fortællere er der en der skiller sig ud – landinspektør J.A. Hoff,
Rørbæk. Hoff er den eneste repræsentant for det, vi kunne kalde embedsstanden eller
om man vil bruge en tidligere gængs betegnelse - det bedre borgerskab. Han er ikke
fra egnen, men født som søn af en landinspektør, hvorfor det var naturligt, at sønnen
også skulle være landinspektør. Imidlertid skønnede faderen, at arbejdet som
landinspektør var så dårligt lønnet, at sønnen burde supplere uddannelsen med den nu
afskaffede juridiske eksamen exam. juris. Det var ikke en fuldgyldig kandidatgrad,
men tilstrækkeligt til, at han kunne fortsætte sin karriere som godsforvalter på
Marienborg på Møn, for senere, efter en tur tilbage til Jylland i 1892, igen til Lolland
i 1900 som godsforvalter på Pederstrup, godsinspektør på Knuthenborg 1907, for
endelig at nedsætte sig som landinspektør i Rørbæk i 1913. Som han selv fortæller,
sled hans far hårdt i det, og det måtte han selv også gøre. Det var arbejde i alt slags
vejr, da han som elev var med til at udstikke jernbanelinjen Fåborg-Ringe. At
arbejdet som landinspektør alligevel har kastet noget af sig, vidner om at han i
hjemmet på Orebyvej har – som avisen skriver – et smukt og stilfuldt kontor, og han
har også haft lejlighed til at dyrke sin store interesse, slægtsforskning. Endvidere
opnår han i 1940 at blive ridder af Dannebrog, men holder sig ellers borte fra det
offentlige liv i Sakskøbing, bortset fra at han i en årrække var formand for Rørbæk
vandværk, den første i øvrigt. Det er imidlertid værd at notere, at han efter
interviewet i 1945 rykker teltpælene op og flytter til Bagsværd, hvor han dør i 1949.
En overskrift der dukker op undertiden i forbindelse med artiklerne er: ”Da Aalene
kostede 18 øre pr. Pund”, og ”Da Timelønnen var 25 øre”. Danmarks Statistik har en
prisberegner der gælder fra år 1900, men det er uhyre vanskeligt at sammenligne
priser og lønninger med vore dages. Anders Hansen fortæller, at en karl på en gård i
1880’erne fik 70 kr for et halvt år, mens en dreng fik 30. Chr. Hansen i Slemminge
fik til gengældt 110 kr. for et halvt år. Marie Jensen nåede aldrig til mere end 80 kr.
årligt som livsvarigt tyende. Martine Andersen fra Sverige fik som malkepige 50 kr.
for et halvt år, og det var væsentligt bedre, end det hun kunne få i hjemlandet. Derfor
søgte mange fra Sverige til Danmark, hvor forholdene var bedre og lønnen større end
i hjemlandet. Frederik Rose, der var barbersvend i Nysted fik, omkring 1900 12 kr.
om ugen, men så kostede en klipning også 25 øre, mens man kunne nøjes med at
erlægge 10 øre for at blive barberet. Så der skulle en del klipninger og barberinger til,
før ugelønnen var hjemme, men det var jo også lange arbejdsdage. Vilhelmine Lund
oppebar som jordemoder i Majbølle en årsløn på 600 kr. + fri bolig, samt at
gårdmænd skulle betale 8 kr. pr. fødsel, husmænd 4 kr. og arbejdsmænd 2 kr. Bruger
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vi Danmarks Statistiks prisberegner fra år 1900, når vi frem til en årsløn på kr. 40.608
+ henholdsvis kr. 541,44 - 270,72 og 135,36. Det er tal, der i og for sig ikke giver
nogen mening, idet man skal medtage – hvad man betalte i skat, hvordan ens
fornødenheder var, hvad havde man af afgifter og forsikring osv. , og hvordan
forholdt sig ens madudgifter i forhold til andre udgifter. Marie Rasmussen fik i lære
som syerske 12 kr for et ½ år, og tjente senere, som tidligere nævnt, 3 kr. pr. kjole
hun syede. Man gik på arbejde, selv over lange afstande, ligeledes gik man med varer
til Sakskøbing, således som vi hører om konerne fra Vigsnæs, men det blev en stor
forbedring, da cyklen vandt indpas. At det ikke lige blev hvermandseje med det
samme ses af, at Chr. Pilemand fra Maribo betalte 350 kr. for en ”velocipede” i 1890,
så det var bestemt ikke enhver beskåret, at købe sådan en, men måske har det været
en særlig dyr, for i årenes løb får også folk med beskedne indtægter mulighed for at
cykle, men de fandtes vel allerede dengang i flere prisklasser.
Når der er tale om lønninger, var det som tidligere omtalt også en del af lønnen at få
kost og logi. Hvor usselt sådan et logi end har været, har man i hvert fald skulle
slippe for at betale husleje, og det samme gælder kosten. En samtale blandt karle og
piger, når man havde lejlighed til at mødes, har været, hvordan kosten var i ens plads.
Der har været gode og dårlige madsteder, så vi skal nok ikke regne med, at det som
Jacob Peter Rasmussen fortæller om kosten, som han kalder overdådig, har været
normen. Sådan var det på et godt madsted: Kl. 5 kaffe med et stykke brunt sukker.
kl. 7 davre , der bestod af kogt sild. Kl. 9 ”mellemmad”, smørrebrød, ost og pølse.
Middagen var sulemad, sulevælling eller gule ærter. Kl. 1 var der eftermiddagskaffe
med brunt sukker, kl. 4-5 mellemmad igen brød med pålæg og øl. Aftensmaden kl. 7
bestod af brød med pålæg eller varm ret med kartofler og smør eller fedt på brødet.
Kaffe og øl og i seng kl. 10. Endvidere fortæller han om måltidet, at man sad efter
rang ved bordet og naturligvis husbond ved bordenden. Søbefad, hvor man langede til
samme skål, har været almindeligt langt op i tiden, så sparede man også på opvasken.
Hver havde sin ske på sin faste plads og kunne tørre den af i ærmet, så det var nemt
klaret.
Det liv der levedes i overklassen var fjernt og uvirkeligt. De færreste kom så tæt på
de bonede gulve som den senere restauratør Jørgen Larsen, men selv om mange af de
interviewede har levet som arbejdskraft på herregårdene, er de aldrig komme tættere
på end til inspektøren eller forvalteren. Mange fortæller hvordan de kunne se
udenrigsminister Rosenørn-Lehn komme kørende til Oreby med hesteforspand,
lakajer og vajende fjerbuske. Anders Hansen fra Rørbæk kan også huske, hvordan det
168

var, når diligencen fra Nykøbing til Nakskov kørte forbi på landevejen, og mænd med
høje hatte og fine damer i klæder, man end ikke turde tænke på at eje, kørte forbi,
mens passagererne sad og kiggede ud af de små ruder. En stor begivenhed var det når
selveste kongen kom. Så lød det ”kongen kommer”, og selv om begivenheden var
lysår fra det virak, der i dag omgiver kongelige besøg, rendte alle mand af huse, for at
hylde majestæten. Tættest på de royale kommer murer Hollach, der som bierhverv
drev beværtning i Guldborg. Da prins Valdemar kom på besøg, blev han mødt med
æresport og budt indenfor hos Hollach. Hollach greb chancen og spurgte prinsen om
han måtte kalde sin beværtning ”Hotel Prinsen”, og sådan blev det.
Hensigten med artiklerne er at få folk til at fortælle om deres liv, hyggelige og
underholdende indslag i avisen. Fortællerne er de stærkeste overlevere, held eller
gode gener kan have været årsagen. Når der i starten på serien står, at den har bud til
ungdommen, er det også for at fortælle, at selv om livet var hårdt dengang, og
frafaldet var stort, var folk ikke nogle pibehoveder, men klarede sig, svarede enhver
sit og tog livets tilskikkelser med oprejst pande. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved,
om forholdene kunne have været anderledes, og har nogle antydet noget, har den
konservative Stiftstidende nok bortredigeret det. Herskaber omtales altid venligt, men
virkeligheden kan ofte have set anderledes ud – og behandlingen af tyende, svende og
lærlinge har ofte været brutal. De furede tandløse ansigter der følger med de enkelte
artikler, er mærket af et hårdt slidsomt liv. Alligevel kan man høre udtryk som, ”at alt
var bedre i gamle dage”, selv om de udtrykker taknemmelighed over, hvor godt de
har det på alderdomshjemmet. Sådan vil det være til alle tider, man ser tilbage på det
liv man har levet, og husker de gode stunder. Mon ikke de årgange der blev født da
disse artikler blev skrevet, vil sige det samme, når de er i samme alder.
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Sommerstang fra Majbølle da man red "sommer i by" 1872.
Foto: Museum Lolland-Falster.

De væsentlige personer, der har dannet baggrund for artiklen
Anders Hansen. Rørbæk. f. 1863 søn af væver Hans Petersen,
Rørbæk. Land- og skovarbejder.

Ole Holm. f. 1865. Gårdejer i Tårs Skovby. Sad i en periode i
sognerådet.
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Lars Petersen, f. 1859 i Døllefjelde. Karetmagervirksomhed i
Sakskøbing i nogle år, derefter Døllefjelde.
Vilhelmine Lund. f. 1864 i Førslev på Sjælland. Jordemoder i
Majbølle 1894-1913. Gift med Hans Lund.

Johanne Pedersen. f. 1852 i Hjelm. Gift med gårdejer i Krårup.
Ingen børn.
Christiane Lolle. f. 1860 i Kalø. Enke på gård i Kalø Skovby. Kom
tidligt ud at tjene og blev gift med sønnen på den gård hvor hun
tjente. Blev tidligt enke.
Peter Larsen. f. i Udstolpe. Giftede sig i 1894 og fik gården via
ægteskab som han drev indtil 1923. Købte villa ”Aggerslund” på
Nykøbingvej.

Christen Hansen. f. 1861 i Slemminge. Karl på samme plads i 19 år.
Derefter parcellist.

Chr. Andersen. f. 1875 i Oreby. Faderen slotskarl på Oreby slot.
Fiskehandler og hjalp til som lods.
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Maren Rasmussen. f. 1864 i Kalø. Syerske i Kalø og gift med
skomager i Slemminge. Enke i 1893.

Laur. Larsen. f.1869. Gårdmandssøn fra Falster. Forpagtede Oreby
kro 1919.
Hansigne Jørgensen. f. 1865. Gårdmandsdatter fra
Engestoftegården. Boede på Engestofte smedie i 60 år.
Jørgen Hansen. f. 1863 i Hjelm. Skovarbejder og skorstensfejer.

Marie Jensen. f. 1862 i Udstolpe. Ugift. I tjeneste på Fælleseje.
Jacob Peter Rasmussen. f. i Tjørnehoved, Allerslev sogn, Præstø
amt. Kusk hos Sidenius. Overtog parcelliststed i Radsted og
arbejdede på sukkerfabrikken og kørte sten til den da den blev
bygget i 1909-10.
Rasmus Hansen. f.1856 i Toreby. Teglværksarbejder på Idalund
teglværk i 51 år.
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Dorthe Marie Rasmussen. f. 1855 i Soesmarke. Gårdmandskone i 20
år. Enke i 1907.

Johanne Pedersen. f. 1852 i Hjelm. Gift med gårdejer i Krårup.
Ingen børn.
Jens Peter Nielsen. f. 1863. Udlært som bødker. Arbejdede på
Sakskøbing savværk til han blev 70 år.
J(ohannes) A(nton) Hoff. f. 1863 i Viborg. Landinspektør. Rd. af
dannebrog 1940. Landinspektør i Rørbæk fra 1913. Flyttede senere
til Bagsværd, hvor han døde i 1949.

Kristine Rasmussen. f. i Hjelm. Gift med lods.
Lars Petersen, f. 1859 i Døllefjelde. Karetmagervirksomhed i
Sakskøbing i nogle år, derefter Døllefjelde.
Else Jørgensen . f. 1859 i Slemminge. Datter af en væver. I ung
alder husbestyrerinde og kokkepige hos slotsgartner Jørgensen på
Krenkerup og senere hos købmand Wæver i Sakskøbing. Gift med
en parcelist. Mistede 3 børn, der døde af skarlagensfeber, på en uge.

Jens Rasmussen Tambour. f. 1865 i Vigsnæs. Til søs efter
konfirmationen og siden fisker i Guldborg. Har i perioder været
medlem af Majbølle sogneråd og i 30 år formand for Guldborg
brugsforening.
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Kristine Nielsen f. 1859. i Reersnæs. Flyttede efter konfirmationen
til Bandholm. Gift med sømand.
Fr. Chr. Frederiksen. f. 1864. i Tårs Skovby. Fisker og siden
fiskehandler, boede i samme hus hele sit liv.

Jørgen Jørgensen. Fisker i Guldborg. Fik 5 børn. Kunne ikke leve af
fiskeriet, men måtte arbejde i skoven.
Louise Sophie Petersen. f. 1862 i Nakskov. Bosiddende Gåsetorvet i
Sakskøbing. Blev gift med sadelmager der døde ung og derefter
alene med 5 børn. Gjorde rent på banen i over 20 år samt hos private
i byen.

Stine Knudsen. f. 1861 på Askealle. Faderen arbejdsmand på
Orebygård. Malkepige, gift med gårdskarl og tjener på Oreby slot.
Julius Hansen. f. 1862 i Rørbæk. Søn af uddeler på Sakskøbing
dampmølle. I tømrerlære og senere fast tømrer på Nielstrup. Fik lille
landsted på 3 tdr. land.
Martine Eriksen. f. i Skåne og kom til Danmark som 21-årig. Gift
med arbejdsmand i tømmerhandel i Sakskøbing. Fik 8 børn. Genså
aldrig Sverige.
Chr. Larsen Fynbo. f. 1863 i Radsted. Gårdejer i Majbølle. Faderen
gårdejer på Tørstemosevej. Overtog svigerfaderens gård 1887.
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Jørgen Larsen nr. to fra venstre i forreste række, f. 1863 i Udstolpe. Rideknægt og
tjener hos grev og grevinde Holck på Krenkerup og Aggerup. Restauratør i
Sakskøbing siden 1900.
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Gækkebrevet
af Lisbeth Christensen

Gækkebrevenes "forløber" var de tyske bindebreve, som har været brugt i Danmark
fra 1600-årene og frem til 1800-tallet. Det var meget udbredt, først i adelen og det
højere borgerskab, senere blandt borgere og bønder, at sende bindebreve på folks
navnedag. Bindebreve var ofte kunstfærdigt udklippet og dekoreret, og de indeholdt
en gåde skrevet på vers eller en knude af silketråd, som modtageren skulle løse. Det
var gerne umuligt, og så var modtageren "bundet" til at holde et gilde. Afsenderen
var altid kendt.
Et eksempel på et bindebrev er følgende, sendt til en ung pige fra hendes veninde:
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"Jeg binder dig hverken med baand eller bast
Men med en Silkesnor saa fast
Nu venter vi paa, at du et godt Gilde vil give
med Kaffe og Mjød og Kringler fin
alt efter Viljen din
og frie Musikanter
Byd til Gilde hvem du vil
og hvem dit Sind staar til
mig du ikke forglemme maa...."
Gækkebreve er en dansk tradition, som aldrig har bredt sig ud over landets grænser.
Når de første vintergækker viser sig, er det tid til at sende gækkebreve. Ideen var, at
kunne man ikke gætte afsenderen af gækkebrevet, skulle man give en gave. Dette
kunne være en lille fest, et kys eller netop et påskeæg. Brugen af påskeæg som gave,
når et gækkebrevs afsender ikke kunne gættes, kan stamme fra omkring 1870'erne,
da man begyndte at udgive gækkebrevsvers hos boghandlere og papirhandlere. Man
kan sige, at gækkebrevet blev kommercialiseret, i og med man kunne købe
gækkevers i butikker og påskeægget blev knyttet til som gave, hvis ikke afsenderen
kunne gættes. Reglerne for, hvordan man skulle bøde for et "ugættet" gækkebrev,
blev beskrevet således:
"Ifølge de gamle Regler for de, som ville sende Vintergiække, skal Afsenderen,
dersom han inden Paaske bliver opdaget, yde Modtageren Tribut, der sædvanlig
bestaar i Paaskeæg eller en Billet til Theatret."

På et Lokalhistorisk Arkiv bliver der afleveret mange gamle sager, så man har
mulighed for at finde spændende breve, erindringer, billeder og andet som det
følgende gækkebrev, er et eksempel på. Gækkebrevet har 5 vers og i stedet for
underskrift en mængde streger. Det er skrevet på et sammenfoldet stykke
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brevpapir, hvor der er præget et mønster i øverste hjørne. Det er tilsyneladende
skrevet i 1877.
Et Gjækkebrev
Omendskjøndt du stedse stanner
I min Agt og Ære
Vil jeg dog for spøg iaar
Gjække dig min Kjære.
En lille Blomst jeg her dig sender
Hvis Betydning du nok kjender
Og du skal være min Gjæk.
Til, Sommeren gaaer væk
Du troer bestemt jeg er af lave
At jeg dig sender slig en Gave
Min Mening er ligefrem
Jeg ville bare Gjække dig.

Brug nu rigtig godt Forstanden
Saa du kan opdage Manden
Som dig sender denne Gave
Saa er dog virkelig ikke væk
Den lille Blomst du her modtager
Med Blade som grønne Vinger
Dit hele Liv var en Foraarsdag
Det Budskab er som den bringer.
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Ha, Ha min Sommernar
Gjæt saa hvem dig naret har
Du er nu i min snare indtil
Du mig besvaret har Min sommergjæk

Vi ere to Venner
Vi blive aldrig Fjender
Vi dele hver en Glæde
I tro forenings Kæde.

Den ¾ -1877
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