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Kære medlemmer og interesserede!  

  Her i 2019 tilbyder 

vi igen 12 spændende 

og oplysende 

arrangementer. Den 

nye sæson indledes 

med foredraget 

”Landbrugets 

afgrøder og dyrkningsmetoder fra 1750 til i dag” – et fællesarrangement 

med AOF. Hurtigt efter følger ”Pigerne på Sprogø”, som blev aflyst 

sidste år. Så kommer fortællingen om lensafløsningen, noget der 

virkelig skabte omvæltninger rundt i landet. Det er i år 100 år siden 

loven herom blev vedtaget. Årets herregårdsbesøg går til Hagenskov 

Gods. Byvandring foregår i Hesselager Kirkeby. Senere på året tager vi 

igen H.C. Andersens herkomst op til debat, dog med en ny 

foredragsholder, Jens Jørgensen. Der er to udflugter, dels til 

Sydøstsjælland med besøg i Geomuseum Faxe, Faxe Kalkbrud og 

Stevnsfortet, dels til Sydvestfyn med besøg i Horne, Millinge, Faaborg 

og Korinth, samt kørsel med veterantog. Der tilbydes igen to 

virksomhedsbesøg i lokalområdet, til henholdsvis Retten i Svendborg og 

Højlund Mølle i Gudbjerg.  Dertil kommer et arrangement i Arkivet i 

Gudme på Arkivernes Dag, hvor der er fokus på madlavning og 

husholdning gennem tiderne. Foredraget på generalforsamlingen i 

januar 2020 drejer sig om genforeningen her i 100 året for 

begivenheden. 

Vel mødt til et godt og aktivt år i Gudme Lokalhistoriske Forening.   

Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. pr. år og dækker hele 

husstanden. Beløbet kan indbetales på reg.nr. 5986 – kontonr. 

0001700454 – eller direkte til kasserer eller arkivleder. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Gudme Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Storkehavevej 7, 5884 Gudme.  Telefon 27 21 48 41 

Hjemmeside: www.gudmelokalarkiv.dk  

E-mail: forening@gudmelokalarkiv.dk 

 arkiv@gudmelokalarkiv.dk  

http://www.gudmelokalarkiv.dk/
mailto:forening@gudmelokalarkiv.dk
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BESTYRELSE: 
Formand: Peder Hegaard Jensen, Willemoesgade 1 A, 1. TV, 5610 
Assens. 
E-mail: inge.nielsen1771@gmail.com  Tlf. 20 12 02 09 
Næstformand: Keld Henriksen, Søvangen 38, 5884 Gudme. 
E-mail: keld@boegehenriksen.dk    Tlf. 30 42 36 18 
Kasserer: Hans Hulgaard, Galdbjergvej 5, 5884 Gudme. 
E-mail: hanshulgaard@mail.tele.dk Tlf. 23 73 74 41 
Sekretær: Arne Norsk Nielsen, Gudmevej 26, 5874 Hesselager. 
E-mail: anorsk@hotmail.com  Tlf. 24 85 61 62 
Medlem: Torben Lønberg, Østervangen 15, 5883 Oure. 
E-mail: t.loenberg@gmail.com  Tlf. 62 28 13 93 
Medlem: Gunnar Henriksen, Byvej 58, 5892 Gudbjerg. 
E-mail: gunnar@henriksen.mail.dk   Tlf. 62 25 18 50 
Medlem: Jørgen Reinholdt Jensen, Boelsmosevej 16, 5883 Oure.  
E-mail:   jorgenreinholdt@gmail.com  Tlf. 50 91 14 87 
 

PROGRAM:  
Torsdag den 7. marts kl. 19-21.30:  

”Landbrugets afgrøder og dyrkningsmetoder fra 1750 til i dag”.  

Fortælling ved museumsinspektør Jens Aage 

Søndergaard fra Dansk Landbrugsmuseum Gl. 

Estrup ved Auning. Landboreformerne var både 

en afslutning og en begyndelse. Det var opgøret 

med en middelalderlig landbrugsstruktur og 

indgangen til et moderne landbrug, hvor en større 

del af det danske landbrugsareal blev frigjort til 

en markedsorienteret dyrkning. 

Der blev fra kronens side gjort mange bestræbelser på at forbedre 

landbrugets 

produktionsforhold. Igennem 

det Kongelige Danske 

Landhusholdningsselskab blev 

landbrugerne præsenteret for 

nye redskaber, 

dyrkningsmetoder og afgrøder. 

Vi skal se på nogle af de 

mange nye ting, der var med til 
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mailto:keld@boegehenriksen.dk
mailto:hanshulgaard@mail.tele.dk
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at skabe det moderne landbrug, vi kender i dag, og vi skal se på, hvilke 

muligheder dansk landbrug har for at imødegå de klimatiske 

udfordringer. Arrangementet laves i samarbejde med AOF i Gudme. 

Alle er velkomne. Sted: Gudme Skole. 

Pris: Medlemmer:  30 kr.  Ikke-medlemmer: 40 kr. 

Tilmelding senest fredag den 1. marts til kasserer eller arkivleder. 

 

Mandag den 25. marts kl. 19.30-22:  

”Pigerne på Sprogø”. En fortælling ved historiker 

Carsten Egø Nielsen, Slagelse.  

Det drejer sig om det foredrag, vi måtte aflyse i 

september 2018 pga. foredragsholderens sygdom. 

Da der var meget stor interesse for dette 

arrangement, sættes det igen på programmet.  

Christian Keller, overlæge ved de Kellerske 

anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for ”åndsvage, seksuelt 

løsagtige kvinder”. Vi hører historien om kvindehjemmet og om nogle 

af skæbnerne. Der fortælles også 

om baggrunden for anstalten og om 

hverdagen for beboerne. Endvidere 

fortælles om lukningen i 1961. 

Alle er velkomne. Sted: Gudme 

Skole. 

Pris: Medlemmer: 40 kr.   Ikke-

medlemmer: 60 kr. 

Tilmelding senest mandag den 11. marts til kasserer eller arkivleder. 

 

Torsdag den 11. april kl. 19.30-21.30: ”Fra storgods til 

husmandssted - grever, baroner og husmænd”. 

Fortælling ved historiker og tidligere 

museumschef, John Erichsen, København. 

Rigsdagens vedtagelse af loven om 

lensafløsning i 1919 var et opgør med de store 

danske godser og det nærmeste, vi her i 

Danmark er kommet på revolutionær 

lovgivning. Staten tilegnede sig store værdier 



Gudme Lokalhistoriske Forening. 

i form af jord, kapital og kunstværker fra herregårdene. Det er en sag 

med mange politiske, økonomiske, juridiske, sociale og kulturelle 

aspekter. Det skete i en tid med store sociale spændinger oven på Første 

Verdenskrig, revolutionen i Rusland og opstande i Berlin og så tæt på 

Danmark som Kiel. Godsejerne opfattede lensafløsningen som 

konfiskation og overgreb, og den vakte bitterhed og vrede i vide kredse, 

en følelse, der har holdt sig helt til vor tid. På den anden side var 

lensafløsningen det politiske 

flertals forsøg på at give et 

besiddelsesløst landproletariat 

bedre kår og opnå en mere 

retfærdig jordfordeling.  

Godsejerne betragtede loven som 

grundlovsstridig og anlagde i 1920 sag mod staten. Et enstemmigt 

dommerpanel i Landsretten var enig, mens Højesterets flertal fandt, at 

vel var loven hård, men dog ikke i strid med Grundloven. Herefter 

gennemførtes de følgende 10 år afløsningen af 81 store godser, som 

måtte afstå en tredjedel af landbrugsjorden, betale 20 – 25 % af godsets 

værdi i statsafgift og desuden overdrage utallige kunstværker og 

antikviteter til danske museer til glæde for offentligheden. 

Foredragsholderen har skrevet flere bøger om herregårde. 

Her på Fyn opstod som følge af lensafløsningen Fyns største 

husmandskoloni i Flødstrup sogn mellem Kerteminde og Nyborg, hvor 

to mindre herregårde, ”Rørbæk” og ”Hannesborg” blev udstykket til 50 

husmandsbrug. Også på Vestfyn opstod en stor koloni. I vores område 

blev der også oprettet 

husmandsbrug, men i mindre 

målestok. Vi vil forsøge at lave en 

liste over de husmandsbrug, der 

opstod i vores område i forbindelse 

med lensafløsningen. I nyere tid 

arbejder flere godser på at 

generhverve noget at den jord, de 

måtte afstå i 1920`erne. Alle er velkomne. Sted: Gudme Skole.  

Pris: Medlemmer:  60 kr.  Ikke-medlemmer: 75 kr. 

Tilmelding senest mandag den 1. april til kasserer eller arkivleder. 
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Lørdag den 27. april kl. 7.15 – 19.15:  Udflugt til Sydøstsjælland 

(Faxe Kalkbrud og Stevnsfortet). 

Kl. 7.15 busafgang fra Arkivet med 

stop ved Rasteplads Tuelsø, hvor 

der holdes kaffepause. Kl. 9.45 

ankommer vi til Geomuseum 

Faxe, hvor der er 1½ times 

rundvisning. Der vises billeder og 

fortælles om dengang Danmark var 

dækket af dybt hav, og der voksede 

et stort koralrev, hvor der levede 

hajer og krokodiller. Alt sammen 

noget der døde ud for 66 millioner år siden. Herefter går turen til 

”Prismet”, som er en ny udsigtsplatform, der ”svæver” over Faxe 

Kalkbrud – Europas 

største kalkbrud og den 

største menneskeskabte 

udgravning i Danmark. 

Bruddet strækker sig 

over et område på 150 

ha og er 45 meter dybt. 

Platformen blev indviet 

i efteråret 2017. Her 

fortælles en fantastisk 

historie om bruddets 

900 år lange historie. I dag produceres mange former for kalk, bl.a. 

brændt kalk, kalk til teknisk brug, samt jordbrugs- og foderkalk. Det er 

et belgisk firma, der i dag ejer 

Faxe Kalk A/S. Fra kl. 11.30-

12 er det ”på egen hånd” i og 

ved museet. 

Kl. 12-12.45 spises 

madpakkerne i et lille 

overdækket hus i det grønne 

område ved museet. 

Kl. 12.55 er der busafgang med 
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ankomst til Stevnsfortet kl. 13.25. Her rundvises første hold kl. 13.40-

15.10. Hold 2 kan så handle 

i butikken og se på de 

nærmeste omgivelser. Fra 

kl. 14-15.30 er der 

rundvisning for hold 2. 

Hold 1 kan så, når holdets 

rundvisning slutter, gå i 

butik m.m. Fortet blev 

bygget af Søværnet under Den kolde Krig i 1952-55 som et stort 

underjordisk anlæg 18 meter under jorden, hugget ind i Stevns Klint for 

at gøre det atomsikret. Altså ca. samtidig med Langelandsfortet blev 

bygget. Bemandingen var 

250 marinesoldater, som 

havde kvarter på 

”Fredskasernen” bag fortet. 

Fortets hovedbevæbning var 

4 stk. 150 mm kanoner, der 

kunne skyde helt til den 

svenske kyst 23 km væk. 

Opgaven var at kunne 

spærre Øresund. Der kunne afgives et skud hvert tredje sekund. 

Kanonerne kom i mølposen i 1981. Som et led i luftforsvaret af 

København havde flyvevåbnet fra 1984-2000 opstillet et HAWK-

missilbatteri på Stevnsfortet, da man frygtede et overraskelsesangreb 

med hurtige atombevæbnede bombefly. Fortet blev endeligt lukket i år 

2000. 

Kl. 15.40 kører bussen mod 

Traktørstedet Højeruplund 

(Traktørsted siden 1846) lige ved 

siden af Højerup gamle Kirke, 

hvor koret og en del af kirkegården 

styrtede i havet i 1928. Kirken blev 

nedlagt som sognekirke i 1910, men 

er i dag et meget populært sted til 

borgerlige vielser. 
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Vi drikker kaffe fra 15.55-16.40. hvorefter deltagerne på egen hånd kan 

udforske kirken, Stevns Klint og Mindeparken. Kirken blev i 

perioden 1250-1300 opført i god afstand fra havet. 

Kl. 17 kører bussen tilbage mod Arkivet, hvor vi forventer at være kl. 

ca. 19.15. 

Alle er velkomne. 

Pris: Medlemmer:  400 kr. Ikke-medlemmer: 475 kr. 

Tilmelding senest mandag den 8. april til kasserer eller arkivleder. 

 

Torsdag den 16. maj kl. 18-21.30: Besøg på Hagenskov Gods.   

Britta Schall 

Holberg vil 

fortælle og vise 

rundt i park, 

slot og 

avlsgård. 

Godset hed fra 

1667-1962 

Frederiksgave. 

Det nuværende 

Hagenskov 

blev opført i 

nyklassicistisk stil i perioden 1774-78 af storkøbmand Niels Ryberg. 

Hagenskov hører med sin enkle, helstøbte formgivning til blandt 

periodens bedste klassicistiske bygningsværker. Arkitekten var 

sønderjyden G.E. Rosenberg. Slottet blev i 1968 fredet i klasse A og i 

1973 blev hele Hagenskov Gods 

med alt tilliggende totalfredet. 

Der er et jordtilliggende på 290 

ha med Vintergården og 

Aagaarden. 

Det oprindelige Hagenskov, der 

ligger 1 km syd for den 

nuværende hovedbygning, 

markerer sig som et mægtigt 

voldsted i landskabet. Hagenskov Slot, der i sin storhedstid i 
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senmiddelalderen (1340-1536) var et stærkt firfløjet borganlæg, 

nedbrændte i 1741. Borgen blev ikke genopført og de sidste 

bygningsrester blev fjernet i 1770`erne. Hagenskov var i middelalderen 

en af Fyns betydeligste borge. 

Arealerne ved det nuværende Hagenskov, bygningerne og 

avlsgårdanlægget udgør en central del af DR-serien ”1864” og den 

senere film af samme navn. Optagelserne til serien og filmen er 

foretaget i sidste halvdel af 2013.  

Besøget starter i parken, hvor vi får en orientering om omgivelserne. 

Der fortælles også lidt om filmoptagelserne til 1864-filmen, og vi ser 

nogle af de steder, hvor der var optagelser. Derpå går vi i den historiske 

kælder, hvor Britta fortæller Hagenskovs særdeles spændende historie. 

Så drikker alle kaffe og efter nogen tid går hold 1 op gennem stuerne 

med Britta, mens det andet hold fortsætter kaffedrikningen. Når hold 1 

er gennem stuerne, kan holdet nyde parken eller gå i kælderen og hold 2 

starter turen gennem stuerne. 

Mødested: Hagenskov Slot, Slots Allé 1, 5631 Ebberup. (Ridebanen) 

Alle er velkomne. 

Pris: Medlemmer:  200 kr.  Ikke-medlemmer: 230 kr. 

Tilmelding senest onsdag den 1. maj til kasserer eller arkivleder. 

 

Tirsdag den 4. juni kl. 18.30-22: Byvandring i Hesselager Kirkeby 

med Johanne 

Andersen og Søster 

Holmskov som guider. 

Der fokuseres på 

virksomheder, 

håndværk og butikker 

i Hesselager Kirkeby 

gennem 100 år. 

Vandringen starter og 

slutter ved parkerings-

pladsen ved 

Hesselager kirke og 

præstegård. Turen afsluttes med en sammenkomst på Hesselager skole 

(Stokkebækskolen), hvor der fortælles mere om området og vises gamle 
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billeder. Det vil være kortfattede historiske fortællinger om 

udflytningen af gårdene i begyndelsen af 1800-tallet, Hesselager Kirke 

og Hospital, samt Hesselager Møllegård. 

Der kan købes kaffe og kage, øl og vand. 

Alle er velkomne. 

Tilmelding senest mandag den 27. maj til kasserer eller arkivleder. 

 

Torsdag den 15. august kl. 15.00-22.30:  Udflugt til Faaborgegnen  

(Horne, Millinge, Faaborg og Korinth). 

Kl. 15 mødes vi i Korinth.  Bilerne kan 

parkeres ved Korinth Kro eller Korinth 

Station. Kl. 15.15 kører vores bus mod 

Horne. Kl. 15.40 – 16.40 er der 

rundvisning i Horne kirke, som er 

Fyns største landsbykirke og eneste 

rundkirke. Kirken er opført i 1125 – 

1175. Det er et temmelig blandet 

byggeri med interiør af stor historisk 

værdi, idet Eckersberg er repræsenteret i kirken. Ligeledes er kirkens 

indretning med Greveloge og Nadversal af sjælden karakter. I 1825 

opførtes på kirkegården et mausoleum for 

slægten Bille-Brahe, Hvedholm. 

I 2004 dannede kirken rammen om 

optagelserne til spillefilmen ”Adams 

Æbler”.  

Kl. 16.50 forlader vi Horne og kører til Millinge. 

Kl. 17.05-18.10 er der 

rundvisning i Østerby 

Bageri Museum ved 

bagerdatteren Lise Duus 

Gromsrud. Bageriet, der 

lukkede i 1974, har stået 

urørt frem til 2016, hvor 

Lise fik den ide at indrette 

et museum. Faren købte 

bageriet i 1949 og drev 
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det frem til 1974. I 2010 arvede Lise stedet og brugte det som 

sommerhus, da hun boede i Norge. Bageriet er stærkt renoveret med 

stor støtte fra Realdania og frivilligt arbejde. Efter rundvisningen bydes 

der i ”privaten” på kaffe og lagkage. Kl. 18.15 kører vi mod Faaborg, 

hvor vi ankommer til ”Syd Fyenske Veteranjernbane”. 

Banen Ringe-

Fåborg blev 

anlagt i 1882 

og Korinth 

Station fik navn 

efter den 

nærliggende 

kro. I 1962 stoppede persontrafikken, men godstrafikken fortsatte til 

1987. Herefter overtog Syd Fyenske Veteranjernbane kørslen. 

Kl. 18.40 er der togafgang mod Korinth. Kl. 18.50 gøres holdt ved 

stoppested ”Lucienhøj”. Vi går op på højen og spiser de medbragte 

madpakker, da der her er bænke og borde. (Hvis vejret er dårligt, spiser 

vi på Korinth Station!) Efter spisningen går vi til trinbrættet i 

Pipstornskoven. Undervejs beses en del af Fyns største samling af 

fortidsminder. Kl. 20.20 kører toget videre mod Korinth med ankomst 

kl. ca. 20.40. 

Kl. 20.50-22.30 besøger vi Korinth Kro, hvor der bydes på rund-

visning, fortælling om kroen og dens historie, herunder arbejdet med at 

genåbne den. 

Der sluttes af 

med kaffe og 

kage. Kroen 

har været et 

kongeligt 

privilegeret 

gæstgiveri og 

for 230 år 

siden fik den af digteren Jens Baggesen navnet Korinth, som byen 

senere har taget navn efter. 

Alle er velkomne. 

Pris: Medlemmer: 350 kr. – ikke-medlemmer: 400 kr. 
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Tilmelding senest fredag den 2. august til kasserer eller arkivleder. 

Mødested: Korinth Kro. 

 

Torsdag den 12. september kl. 15.30-17.30:  Besøg i Retten i 

Svendborg. Her vil 

der være rundvisning 

af medarbejdere ved 

retten. 

Retten i Svendborg 

blev i juli 2016 samlet 

i et nyt byggeri på 

4.000 m2 på 

Christiansvej. 

Bygningen indeholder 

7 retssale, en særlig afdeling for retsmægling, samt en række 

mødelokaler. Der er 37 medarbejdere, heraf en retspræsident (Anni 

Højmark), 5 dommere og 5 øvrige jurister. Retten er meget bevidst om, 

at den er en del af lokalsamfundet. Derfor udvises åbenhed og god 

service, herunder modtagelse af besøgende foreninger og lignende. 

Tidspunktet for besøget kan blive ændret i april måned, da rettens 

planlægning ikke rækker helt frem til august 2019! 

Alle er velkomne. 

Pris: Ikke-medlemmer: 30 kr. 

Tilmelding senest torsdag den 29. august til kasserer eller arkivleder. 

 

Tirsdag de 22. oktober kl. 19-21.30: H.C. Andersen – en sand myte. 

En fortælling ved fhv. borgmester, rektor og 

historiker Jens 

Jørgensen, Slagelse. 

Den 2. april 2019 

udgiver Jens Jørgensen 

en opdateret og stærkt 

udvidet udgave af sin 

bog om H.C. Andersen 

fra 1987. Teorien er, at H.C. Andersen var søn af 

komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær 
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og prins Christian Frederik, senere Chr. VIII. Det er på en måde en 

fortsættelse af sidste års fortælling, hvor Kirsten Borges Brofeldt 

fremførte samme teori. En del af kilderne vil givet være forskellige. 

Alle er velkomne 

Pris: Medlemmer 80 kr.  Ikke-medlemmer: 100 kr. 

Tilmelding senest mandag den 7. oktober til kasserer eller arkivleder. 

 

Lørdag den 9. november kl. 13-17: Arkivernes Dag.  ”Smag og 

behag – madlavning og husholdning gennem tiderne”.   

Åbent hus med lille udstilling om husholdning, madlavning og 

opskrifter gennem tiderne. Her sættes fokus på madlavning og 

husholdning. Der er kaffe og kage bagt efter nogle af de gamle 

håndskrevne opskrifter.  

Kl. 14 – 15 fortæller madhistoriker Nina Bauer, 

København om ”Revolutionen i køkkenet fra 

1800-tallet og frem”. Enhver ret har sin egen 

historie. Mange er opstået som konsekvens af 

knappe madressourcer i fattige husholdninger, 

mens andre er blevet udviklet og tilberedt til 

aristokratiet. Senere har udbredelsen af moderne 

køkkenredskaber, madtrends (alt det vi spiser til 

hverdag) og en generel højnelse af levestandarden præget udviklingen 

af nye retter. Mens de fleste retters navne giver sig selv, stikker andre 

ud og giver anledning til mange gætterier.  

Efter kaffepause og spørgsmål vil fhv. skoleinspektør Ann Jeppesen, 

Rudkøbing fortælle om sine oplevelser på 

Ankerhus Husholdningsskole og 

Seminarium i 1950-erne. 

Vi modtager meget gerne gamle opskrifter 

i løbet af året, som så kan indgå i en 

udstilling eller samles i et hæfte til 

fremlæggelse på dagen. 

Alle er velkomne. 

Pris for foredragene: Medlemmer: 50 kr.  Ikke-medlemmer: 70 kr. 

Tilmelding senest fredag den 1. november til kasserer eller arkivleder. 

Mødested: Arkivet, Storkehavevej 7, Gudme. 
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Torsdag den 21. november kl.  19-22:  Besøg på Højlund Mølle i 

Gudbjerg. Her vil Heidi og Henrik 

Bjerggaard Hansen, der er 4. generation i 

familieforetagendet, vise rundt og fortælle. 

Møllen, der blev oprettet i 1864, blev i 1917 

købt af møllersønnen Carl Hansen fra 

Langeland. Igennem årene er sortimentet 

ændret meget, så fra at være en traditionel 

grovvare- og foderstofforretning, solgtes 

foder til 

hobbylandmænd 

og kæledyrsejere. 

Efterhånden 

solgtes også træpiller og briketter, og sådan 

er sortimentet den dag i dag.  Firmaet er nu 

Fyns største leverandør af træpiller. I øvrigt 

har Højlund Mølle afdelinger 4 andre 

steder på Fyn, nemlig i Faaborg, Aarup, Haarby og Tarup. 

Efter rundvisningen byder virksomheden på kaffe, og der bliver vist en 

række historiske billeder fra virksomheden. Alle er velkomne. 

Pris: Medlemmer: 20 kr. Ikke-medlemmer: 40 kr. 

Tilmelding senest fredag den 8. november til kasserer eller arkivleder. 

 

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19 - 22:  Generalforsamling med 

efterfølgende foredrag med titlen ”Genforeningen 

og dens betydning – set her i 100-året for 

begivenheden”. Fortælling af fhv. direktør for 

Museet på Sønderborg Slot Peter Dragsbo, Sdr. 

Longelse. Det bliver en fortælling om genforeningen 

og dens betydning de sidste 100 år. Peter er forfatter 

og medforfatter til en lang række bøger, ikke mindst 

om Grænselandet, hvor han har haft sit arbejde 

gennem mange år. Spørgsmålet om en grænse 

mellem den dansksindede og den tysksindede del af Slesvig/ 

Sønderjylland gav allerede i 1848 anledning til borgerkrig, og i 1864 

mistede Danmark hele Sønderjylland, da det ikke lykkedes at blive 
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enige om en deling af Sønderjylland. Håbet om en genforening levede 

dog videre blandt den danske befolkning i Nordslesvig fra 1864 til 

1920. Men den reelle mulighed for en folkeafstemning om grænsen 

viste sig i kølvandet på det tyske nederlag i Første Verdenskrig - en 

mulighed, der i høj grad skyldtes den sønderjyske politiker H. P. 

Hanssens dygtige forarbejde.  

 

Folkeafstemningerne i 1920 gav en meget retfærdig grænse, men 

hverken det danske eller det tyske mindretal 

accepterede resultatet, og også i selve Danmark 

gav spørgsmålet om grænsedragningen 

anledning til politisk tumult, og med den tyske 

besættelse i 1940 føltes grænsen for alvor truet. 

Siden er forholdet langsomt, men sikkert blevet 

normaliseret. Siden København-Bonn 

erklæringerne i 1955 har begge stater og 

mindretal anerkendt grænsen og mindretallenes 

rettigheder. Men det kan stadig komme til heftig 

debat, når der f.eks. skal markeres mindedage 

for 1864 eller 1920, når det danske mindretals stemmer har betydning 

ved valg af politiske ledere syd for grænsen eller når der kommer 

forslag om tosprogede skilte nord for grænsen. Alle er velkomne. 

Sted: Gudme Skole. Tilmelding senest torsdag den 16. januar 2020 til 

kasserer eller arkivleder. 

 

Gudme Lokalhistoriske Arkiv 

Arkivet på Storkehavevej 7 i 

Gudme arbejder med indsamling, 

registrering, opbevaring og 

formidling af lokalhistorisk 

materiale: Arkivalier, billeder, 

avisartikler, lydoptagelser, 

filmoptagelser m.m. 

Da arkivarbejdet er helt afhængigt 

af frivillige, er interesserede hjælpere meget velkomne.  
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Arkivet har åbent hver onsdag fra kl. 13 – 17.30 og efter aftale. 

Henvendelse kan ske til arkivleder Arne Norsk Nielsen på tlf.             

27 21 48 41 eller 24 85 61 62. Yderligere information på foreningens 

hjemmeside: www.gudmelokalarkiv.dk , hvor bl.a. programmet for 

2019 kan ses. Her er også mødereferater, liste over indleveringer til 

arkivet, billedserier m.m. 

Der kan søges i arkivets samlinger på www.arkiv.dk , som er den nye 

database for alle landets lokalarkiver.  

Nye medlemmer bedes rette henvendelse til kasserer Hans Hulgaard på  

tlf. 23 73 74 41 eller på e-mail: hanshulgaard@mail.tele.dk 
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