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Kære medlemmer og interesserede!  
  Her i 2020 tilbyder vi 13 

spændende og oplysende 

arrangementer. Den nye 

sæson indledes med besøg på 

Forsorgsmuseet og 

efterfølgende foredraget ”Fra 

fattiggård til fællesskab” af 

Sarah Smed i Svendborg 

Forsamlingshus. Næste 

foredrag hedder ”Nation og 

køn – tyskerpiger under besættelsen og efterkrigsoprøret”. 3. foredrag 

hedder ”Hekse og hekseforfølgelse”, hvor fokus er på Fyn. Årets 

herregårdsbesøg går til Skjoldemose Gods. Byvandring foregår i 

Hesselager Stationsby. Senere på året fortæller to amatørarkæologer, 

hvad de har fundet i vores område. Der er to udflugter, dels til 

Sydvestjylland med besøg i Jacob A. Riis Museet i Ribe, Mandø og 

Vadehavscentret i Vester Vedsted, dels til Midtfyn med besøg på 

Lilleskov Teglværksmuseum, Hudevad Smedmuseum og Naturområdet 

Tarup-Davinde. Der tilbydes tre virksomhedsbesøg, til henholdsvis 

Vingården BG Wine, Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Fyns Amts Avis i 

Svendborg. Dertil kommer et arrangement i Arkivet i Gudme på 

Arkivernes Dag, hvor der er fokus på ”Dengang i 50`erne”. Foredraget 

på generalforsamlingen i januar 2021 drejer sig om ”Ret og folkeret i de 

sidste 400 år i Danmark”. 

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
mailto:arkiv@gudmelokalarkiv.dk
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BESTYRELSE: 
Formand: Bent Rosenfeldt, Hammesbrovej 2, 5883 Oure. 
E-mail: rosenfeldtbent@gmail.com Tlf. 21 36 60 42 
Næstformand: Torben Lønberg, Østervangen 15, 5883 Oure. 
E-mail: t.loenberg@gmail.com  Tlf. 62 28 13 93 
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: 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 
Medlem: Svend Andenæs, Bøsørevej 43, 5874 Hesselager. 
E-mail: langaatryk@mail.dk  Tlf. 62 25 17 43 
 

PROGRAM:  
Torsdag den 5. marts kl. 18.30-21.30: Besøg på Danmarks 

Forsorgsmuseum i 

Svendborg med rundvisning 

i 2 hold fra kl. 18.30-19.30. 

Museet har til huse i 

Nordens bedst bevarede 

fattiggård fra 1872. Det var 

med stor stolthed, at 

Svendborg kunne åbne en 

for tiden så moderne og 

fremsynet anstalt for alle dem, der ikke kunne klare sig selv. Stedet blev 

lukket i 1974 som en ”skamplet på byen”. Samme år overtog Svendborg 

Museum bygningerne, der ellers skulle være revet ned.  

Efterfølgende går vi til Svendborg 

Forsamlingshus på Lundevej 2, hvor 

historiker og leder af Danmarks 

Forsorgsmuseum Sarah Smed holder 

foredraget ”Fra fattiggård til fællesskab”.  

Det er en fortælling om museets unikke 

profil, hvor Fattiggårdens historiske 

rammer i dag bliver brugt til at skabe 
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banebrydende museumsformidling og forskning skabt sammen med 

alternative livsvidner fra kanten af samfundet. Hør om filmprojektet 

”Skjulte Danmarkshistorier”, hvor nutidens udsatte borgere fortalte 

historien om fortiden på Fattiggården og om udstillingen ”Efter 

Børnehjemmet”, hvor tidligere anbragte samarbejdede med museet 

omkring formidlingsudvikling. Efter foredraget (ca. kl. 21) bydes på 

kaffe + kage, og der er mulighed for at stille spørgsmål.  

I 1917 byggede Frelsens Hær ejendommen, der i dag er forsamlingshus. 

Igennem 100 år har bygningen 

genlydt af sang og næstekærlighed, 

men i september 2017 lukkedes ned, 

da organisationen ikke længere 

magtede at drive stedet. I december 

samme år overtog forfatter Josefine 

Ottesen huset med henblik på at 

oprette et centralt beliggende 

forsamlingshus. Huset danner nu 

ramme om mange forskellige 

kulturelle aktiviteter. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 24. februar! 

Pris: Medlemmer 175 kr. – ikke-medlemmer 200 kr. 

Mødested: Forsorgsmuseet, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. 

 

Torsdag den 19. marts kl. 19-21.30: ”Nation og køn – tyskerpiger 

under besættelsen og 

efterkrigsopgøret”. 

Foredrag ved professor 

Anette Elisabeth Warring, 

Roskilde. 

Titusinder af kvinder var 

under besættelsen kæreste 

med tyske soldater, som 

efterlod sig 10.000 – 12.000 

dansk-tyske krigsbørn. Når tyskerpiger gik offentligt med tyske 

soldater, signalerede de accept af besættelsen. De blev straffet med den 

kolde skulders politik, offentlig udskamning og med klipning. De blev 
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også straffet, fordi det krænkede tidens kønsmoralske normer, og fordi 

kvinderne blev betragtet som national og maskulin ejendom. Det fik 

alvorlige og langvarige velfærdsmæssige konsekvenser for både 

kvinderne og deres børn. Kvinderne forsøgte efter krigen at skjule deres 

skamfulde fortid, fordi deres historie var en ubekvem historie i den 

danske kollektive erindring om besættelsesårene. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 9. marts! 

Pris: Medlemmer 120 kr. – ikke-medlemmer 150 kr. 

Mødested: Gudme Skole 

 

Torsdag den 2. april kl. 19-21.30: Foredraget ”Hekse og 

hekseforfølgelse” ved Lisbeth Svensmark 

Hulgaard, Galdbjerg. Historien om heksen fra 

eventyret over heksebrændinger til i dag, hvor 

der stadigvæk brændes hekse af, bl.a. i 

Østafrika. En fortælling om ”kloge” koner (og 

mænd) der blev ofret for at fællesskabet kunne 

føle sig trygt. Herunder hvordan kirkens mænd 

fik heksehadet til at blusse op. En fortælling 

om Christine Krukow, Maren Splid, Anne 

Blommesdatter, Anne Pallis og mange andre. 

Hør også om de 

”kun” 20 hekse, 

der brændtes på Fyn. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest 

mandag den 23. marts! 

Pris: Medlemmer 60 kr. – ikke medlemmer 

75 kr. 

Mødested: Hesselager Skole 

 

Lørdag den 25. april kl. 6.35-19.40: Udflugt til Ribe, 

Mandø og Vester Vedsted. Der køres til Ribe og 

undervejs holdes kaffepause ved Middelfart. I Ribe 

besøges Jacob A. Riis Museum, som åbnede i 

sommeren 2019. Her startes med en introduktion. I 
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1870 rejste den 21. årige tømrersvend efter ulykkelig kærlighed til 

USA. Ingen anden indvandrer har som Jacob Riis skabt forandring og 

anerkendelse i det samfund, han kom til. Han skabte social forandring i 

sit nye hjemland USA og var i samtiden en af de mest kendte og 

anerkendte personer i USA. Berømmelsen blev hjulpet på vej af det 

nære venskab med præsident Theodore Roosevelt, som kaldte ham den 

”ideelle amerikaner”. Som journalist anses Jacob for at være skaberen 

af fotodokumentarisme, hvor slagkraftige ord fik yderligere styrke ved 

at blive illustreret med billeder fra det virkelige liv. Han bekæmpede 

børnearbejde, fik skabt en bedre vandforsyning, etableret parker og 

offentlige legepladser – en indsats der strakte sig over godt 40 år. 

Efter museums-

besøget køres til 

Vester Vedsted, hvor 

vi stiger på Mandø-

bussen. Marskøen 

Mandø ligger midt i 

Nationalpark 

Vadehavet, 6 km. fra 

fastlandet. Størrelsen er 763 ha og indbyggertallet er 40. Turismen er 

den væsentligste indtægtskilde på øen. 

Ved ankomsten til Mandø spises frokost i Restaurant Vadehavet og så 

bydes der på en rundvisning, 

som bl.a. omfatter øens kirke 

fra 1639. Øen rummer også 

vindmølle, 

hjemstavnsmuseum, 

redningsstation, Klithus 

Mandø (tidl. Mandøcentret) 

med udstilling om 

”vadehavslivet”, kro, brugs og ferieboliger m.m. 

Vel tilbage i Vester Vedsted besøges det næsten nyopførte (2017) 

Vadehavscenter, hvor der gives en rundvisning på 45 min. Centret, på  

 

2800 m2, er bygget, så det ligesom ”vokser” op af jorden – skånsomt og 

tilpasset det flade marskland. Der er bl.a. brugt 25.000 bundter strå til 
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tag og nogle af væggene. Centret rummer to forskellige udstillinger, 

”Trækfuglenes Vadehav” og ”Vadehavsfortællinger”, hvor vi vil 

fokusere på den sidste. 

Til slut køres til Restaurant Kammerslusen, hvor der bydes på kaffe og 

kage. Her er vi lige ved 

siden af den gamle 

kammersluse, som det 

besluttedes at bygge over 

Ribe å, da vandet i 1909 

stod i 1 meters højde i 

Ribes gader. Slusen 

indgår i et 15 km langt 

dige. Efter kaffen køres 

direkte tilbage til Gudme. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest onsdag den 1. april! 

Pris (inkl. mad, 2 x kaffe/kage, entreer): Medlemmer 650 kr. – ikke-

medlemmer 700 kr. 

Mødested: Arkivet, Storkehavevej 7, 5884 Gudme. 

 

Torsdag den 14. maj kl. 19-21.30: Besøg på Skjoldemose Gods, hvor 

hofjægermesterinde Desiree 

Bretteville Ulrich i køkkenet 

fortæller om livet på 

herregården gennem 350 år. 

Under fortællingen serveres 

portvin og småkager. Der 

bliver lejlighed til at gå lidt 

rundt på gården og i haven 

med lidt rundvisning. 

Skjoldemose er en gammel 

sædegård, den nævnes første 

gang i 1475. Hovedbygningen er opført i 1662 og ombygget i 1916. 

Godset har været omgivet af voldgrav, men efter en brand i 1880 

tildækkedes denne. Nu er gården kun omgivet af et 350 år gammelt 

stengærde. Den ældste af laderne og smedjen ved vejen er opført i 1810. 

De øvrige bygninger brændte alle i 1880. Godset er på 251 hektar. 



Gudme Lokalhistoriske Forening. 

Skjoldemose har været i familien Ulrichs eje siden 1905, hvor Justus 

Sigismund Ulrich købte den. Inden da havde Skjoldemose haft mange 

forskellige ejere siden midten af 1400-tallet. Bl.a. har Chr. IV´s kansler 

Christian Friis ejet den, ligeledes Sofie Juel, der var datter af søhelten 

Niels Juel. En forvalter i 1700-tallet var en af Fyns mest berygtede 

bondeplagere. I 1797 købte Christian Frederik Berg godset. Han var 

reformtilhænger og ønskede hoveriet ophævet. Ligeledes søgte han at 

forbedre husmændenes forhold. 

Ud over landbrugsdrift er der på stedet et filmselskab, ”Bandit 

Productions” v/ Desiree Ulrich, som der også bliver fortalt om og vist 

rundt i.   

Efter fortælling og rundvisning køres til 

Gorilla Park, som åbnede i sommeren 2010 i 

skoven tæt ved godset. Det er en klatrepark 

med 8 individuelle forhindringsbaner i fra 1-

26 meters højde. Vi skal dog ikke prøve 

banerne, men drikke kaffe, mens udsigten 

over øhavet og Ærø nydes. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 4. maj! 

Pris: Medlemmer 140 kr., ikke-medlemmer 170 kr. 

Mødested: Skjoldemose, Rødmevej 43, 5771 Stenstrup  

 

Onsdag den 27. maj kl. 18-21: Åbent Hus på Klintholm, hvor vi er 

med på en post! Alle er meget velkomne. Ingen tilmelding. 

 

Onsdag den 3. juni kl. 18-22: Byvandring i Hesselager Stationsby 

med efterfølgende 

sammenkomst på Hesselager 

Kro. Der fokuseres på 

virksomheder, håndværk og 

butikker gennem de sidste 100 

år. Guider på byvandringen er 

Johanne Andersen og Søster 

Holmskov. På kroen fortælles 

mere om området og vises 

gamle billeder. Der vil også blive fortalt om og vist billeder fra det nu 
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afhændede museum i kælderen under Hesselager Apotek. Hesselager 

Hotel, som i 2017 skiftede navn til Hesselager Kro, var i århundreder 

egnens mødested. Den nuværende hovedbygning (hotel/kro) blev 

bygget i 1907 på stedet, hvor der før lå en kro. I 1938 blev den gamle 

sal revet ned og den nuværende bygget. Der kan købes kaffe og kage, øl 

og vand. 

Mødested: Hesselager Kro, Langgade 22, 5874 Hesselager. 

Alle er velkomne. Deltagelse gratis, men kaffe, kage og drikkelse kan 

købes. 

Tilmelding senest mandag den 25. maj! 

 

Torsdag den 13. august kl. 13.30-21.30: Udflugt til Lilleskov 

Teglværksmuseum og 

Hudevad Smedemuseum 

– med afslutning i natur-

området Tarup-Davinde 

og Naturskolen 

Åløkkestedet Først køres i 

bus fra Hudevad til 

Lilleskov Teglværk i 

Tommerup Stationsby. Her 

gives en rundvisningen på 

teglværket, som startede i 1905 og lukkede i 1983. I 1985 blev det hele 

overdraget til en museumsgruppe. Der startes med rundvisning og 

sluttes med en tur med lerbanetoget. Herefter kører bussen ad andre 

veje tilbage til Hudevad, hvor smedemuseet besøges. Smedjen startede i 

1907. Her grundlagdes i 1936 

Hudevad Radiatorfabrik. 

Hudevad Smedie lukkede i 

1971, men radiatorfabrikken 

fortsatte og blev i 2004 

overtaget af Ribe Jernindustri, 

som i 2007 flyttede fabrikken 

til Ribe. I radiatorfabrikkens 

storhedstid arbejdede godt 

300 på stedet. Smedemuseet  
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åbnede i 2009. Efter rundvisningen går vi over på den anden side af 

vejen til Naturskolen Åløkkestedet, hvor madpakkerne nydes. Herefter 

vil naturvejleder Isabel Ebbesen tages os med ud midt i naturområdet 

”Davinde 

Grusgravs-

område” (her 

køres i private 

biler). Her 

fortælles om 

geologi, natur 

og naturpleje 

(bl.a. geder). 

Vi ser på 80 store smukke kampesten.  

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 3. august! 

Pris: Medlemmer 275 kr. – ikke-medlemmer 300 kr. 

Mødested: Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. 

 

Tirsdag den 1. september kl. 18-21: Besøg på vingården ”BG Wine” 

ved vinbonden Benny 

Grested. Rundvisning i 

vinmark og vineri 

efterfulgt af smagning 

af 5 vine og servering 

af ost og brød. 

Vingården blev 

etableret i 2011, hvor 

der blev plantet 600 

vinstokke. Det er nu udvidet til 2000 stokke med 6 røde og 4 hvide 

druetyper. Vinmarken er på 1 ha.  

Pris: Medlemmer 160 kr.  –  ikke-medlemmer 180 kr. Tilmelding senest 

mandag den 24. august!  

Mødested: Skelmosevej 48, 5884 Gudme. 
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Torsdag den 24. september kl. 09.20-15.30: Besøg på 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Bunkermuseet. Skolen blev 

oprettet af Niels Bukh m.fl. i 

1920 og er dermed verdens 

ældste gymnastikhøjskole. 

Ideen var at forene Grundtvig 

og Kolds traditionelle danske 

højskoletanker med en ny 

form for gymnastik. Siden 

1920 har skolen været et 

flagskib i udbredelsen af den 

folkelige gymnastik på 

nationalt og internationalt plan. Fra starten blev skolen internationalt 

kendt og indtil nu har ca. 30.000 været elev på Gymnastikhøjskolen. 

Det er nok grunden til, at skolen har Danmarks største elevforening. I 

dag er det stadig skolens ambition at forene idræt og samfund og danne 

eleverne til såvel idrætsudøvere som medborgere.  

Skolen har 240 elever og ca. 56 ansatte. Skolen er udbygget mange 

gange siden starten. Senest med en arena med plads til 3000 tilskuere 

ved ombygning af ID-hallen fra 1931. En hel del af bygningsmassen er 

tilbageført og renoveret, så det udvendige udtryk ligner det fra 

1920`erne.  

Der startes i foredragssalen, hvor forstander Uffe Strandby fortæller om 

Gymnastikhøjskolen og efterfølgende viser rundt. Kl. 12 spises frokost 

sammen med højskolens elever. Kl. 12.45 fortæller tidl. Højskolelærer 

Aage Sækmose om Bunkeren, hvorefter der er rundvisning i Bunkeren. 

I januar 1944 støbte tyskerne 3 

bunkere til ege brug i 

umiddelbar nærhed af 

Gymnastikhøjskolen, 

Folkehøjskolen og 

Håndværkerskolen, som alle 3 

blev beslaglagt i oktober 1943. I 

2002 stiftedes en forening som 

samme år fik åbnet bunkeren 

tættest på Gymnastikhøjskolen. 
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Besøgstallet anslås til årligt at ligge mellem 2000 og 3000. Bunkerens 

gange er besmykket med fortællinger, breve, billeder, fakta og gamle 

levn fra krigstiden. 

Kl. 15 sluttes af med kaffe/te og kage i spisesalen. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 7. september! 

Pris: Medlemmer 190 kr. – ikke-medlemmer 225 kr. 

Mødested: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, Ollerup, 

5762 Vester Skerninge. 

 

Torsdag den 22. oktober kl. 19-21.30: ”Hvad mulden gemmer”. 

Fortælling af Robin Dissing Jansen, Hesselager, som i over 3 år har 

gået med metaldetektor 

i vores område. Robin 

vil fortælle om sine 

mange fund i 

Hesselager, Gudme, 

Oure og Lundeborg. Det 

er fund, der hver især 

repræsenterer et stykke 

Danmarkshistorie fra 

bronzealderen og frem 

til i dag. Vi får også 

historien bag hans 

optagethed af at gå med metaldetektor, og hvad det har betydet og 

betyder for ham. 

Efterfølgende vil Jesper Skou Pedersen, Skårup fortælle om hvad han 

har fundet ud af om pejlestationen/meldestationen på Langebjerg i 

Gudme, ”Richtfunk Verbindung Gudme 825”. Her har han bl.a. afsøgt 

området med metaldetektor. Stationen blev brugt til hurtigt at 

fremsende informationer. Disse stationer stod hele vejen fra Tyskland 

til Nordjylland. Stationerne nærmest Gudme lå i henholdsvis Slagelse 

og på Ærø. Der var fra 12-20 mand på hver station. Efter krigen blev 

meldestationen i Gudme brugt til flygtningelejr og derefter revet ned. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 5. oktober! 

Pris: Medlemmer 75 kr. – ikke-medlemmer 100 kr. 

Mødested: Gudme Skole. 
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Lørdag den 14. november kl. 13-17: Arkivernes Dag med Åbent 

Hus i Arkivet. ”Dengang i 50`erne – noget om erindringer”. En 

fortælling i ord og billeder af historiker 

Gunner Steenberg, Svendborg. En lille 

udstilling i Arkivet fortæller om perioden 

1950-60, som var præget af landbrugslandet, 

Marshallhjælpen, Fergusontraktoren, 

fjernsynet, bilen, parcelhuset, ferierejserne 

m.m. Befolkningen vandrede fra land til by. 

Kvinderne kom på arbejdsmarkedet. 

Amerikaniseringen satte sig på kulturen. 

Kl. 14-15.30: 

Fortælling om 50`erne 

med billeder ved 

historiker Gunner 

Steenberg. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 

2. november! 

Pris for foredrag med kaffe og kage: Medlemmer 

75 kr. – ikke-medlemmer 100 kr. 

Mødested: Gudme Skole. 

 

Torsdag den 26. november kl. 19-21.30: Besøg på Fyns Amts Avis 

(tidl. Svendborg Avis) og 

Ugeavisen Svendborg. Der 

fortælles om vores lokale 

medie, hvordan Fyns Amts 

Avis bliver til hver dag året 

rundt. Vi får også 

fortællingen om Ugeavisen 

Svendborg, og der vises 

rundt i bladhuset. Avisens 

museum holder åbent, så vi 

bl.a. kan se den gamle 

presse i funktion. Rundvisere er chefredaktør Rikke Bekker, Fyns Amts 

Avis og redaktør Michael Thorbjørnsen, Ugeavisen Svendborg. 
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Til sidst bydes på kaffe, hvor der også er mulighed for at stille 

spørgsmål. 

Fyns Amts Avis blev grundlagt 1863 som ”Sydfynske Tidende” som 

eftermiddagsavis. Senere skiftede den navn til ”Svendborg Avis” inden 

den i 1970 fik sit nuværende navn. Avisen blev fra starten en vigtig 

fortaler for ytringsfriheden, der i datiden ikke var en selvfølgelighed. I 

170´erne udspillede der sig en bladkrig med Fyns Stiftstidende. Der var 

bestræbelser på at sammenlægge Fyns Tidende og Fyns Amts Avis, 

noget 3 lokale investorer fik sat en stopper for. I 1978 sluttedes 

bladkrigen og i marts 2010 ændrede avisen format og overgik til at 

blive morgenavis. Samtidig indledtes et tættere samarbejde med Fyns 

Stiftstidende. Dette samarbejde er yderligere udvidet til det jyske med 

etableringen af Jysk-Fynske Medier. 

Ugeavisen Svendborg startede 18. september 1979 og kunne således 

sidste år fejre 40 års jubilæum med udgivelsen af en jubilæumsavis. 

Avisen ville gerne slå konkurrenten ”Svendborg Posten”, hvilket også 

lykkedes. Avisen har ugentlig 30.000 læsere. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 9. november! 

Pris: Medlemmer 25 kr. - Ikke-medlemmer: 50 kr. 

Mødested: Fyns Amts Avis, Sct. Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg. 

 

Torsdag den 21. januar 2021 kl. 19-22: Generalforsamling med 

efterfølgende foredrag med titlen ”Løse tanker om ret og folkeret i de 

sidste 400 års begivenheder i Danmark”. Foredrag ved jurist og 

folkeretsekspert Frederik Harhoff, Vejstrup. Hvordan gik det til, at 

Danmark pludselig oplevede en kolossal 

velstandsstigning i årene fra 1625 til 

1775? Hvad var det lige, der skete der? I 

den periode blev flertallet af danske slotte 

og herregårde bygget. Den samme 

udvikling skete også ude omkring i 

Europa - omend det gik lidt langsommere 

i Danmark. Hvorfor? 

Fortællingen kombineres med en 

fremstilling af folkerettens fremkomst i 

samme periode. Det var i samme periode, at de første ideer om en 
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international retsorden så dagens lys. Derfra trækkes trådene fra den 

Westphalske fred i 1648 og dannelsen af de nye stater op til nutiden 

med de to verdenskrige. Nationalismens og isolationismens genkomst i 

en ny verdensorden, der formentlig vil have dramatiske konsekvenser 

for vores børn og børnebørn. Undervejs i fortællingen vil forholdet 

mellem national dansk ret og folkeretten blive berørt. Alle er velkomne, 

men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Tilmelding 

senest mandag den 11. januar 2021! Deltagelse er gratis og foreningen 

er vært med sodavand, øl, kaffe/te og kage. 

 

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.  

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 

 

http://www.gudmelokalarkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
mailto:hanshulgaard@mail.tele.dk
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