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Kære medlemmer og interesserede! 

  Her i 2021 tilbyder vi 15 spændende og oplysende arrangementer. Den 

nye sæson indledes med 

fortællingen om Corfitz Ulfeldt 

og Hannibal Sehested – en meget 

spændende periode, som 

resulterede i enevældet. 

Programmet indeholder en del 

arrangementer, som vi sidste år var nødt til at aflyse pga. corona-

pandemien. Det gælder udflugten til Sydvestjylland, hekseforedraget, 

byvandringen i Hesselager, tyskerpigerne og besøget på Fyns Amts 

Avis. Der er dog også kommet mange nye arrangementer til. Der bydes 

på en række spændende historiske foredrag både forår og efterår og en 

halvdagsudflugt til Krengerup, som ud over herregården også byder på 

2 spændende museer. Der er 2 virksomhedsbesøg: ”Svendborg Avis” 
og Bernstorffsminde Møbelfabrik. Ligeledes er der, med Krengerup, 2 

herregårdsbesøg. Det andet går til Holstenshuus, hvor vi dog ikke 

kommer ind i hovedbygningen. På Arkivernes Dag er temaet hos os 

Den kolde Krig og museumsleder Peer Henrik Hansen vil fortælle om 

perioden. Endelig er det lykkedes at finde frem til en anden spændende 

foredragsholder, Birger Danielsen, som kan fortælle om 

modstandskampen på Syd- og Østfyn. 

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

Et medlemskab koster 100 kr. pr. år og dækker hele husstanden. 

Beløbet kan indbetales på reg.nr. 5960 – kontonr. 8006769 – (Frørup). 

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 
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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:

Tirsdag den 9. marts kl. 19-21.30: Mellem kongegunst og

landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested. En fortælling

ved forfatter og historiker Lars Christensen.

Foredragsholderen har udgivet en lang

række historiske bøger, bl.a. bogen om

Hannibal Sehested. Hannibal, der levede fra

1609-1666, kom til at præge udviklingen

markant i 1600-tallet. Han var begavet,

dannet og kom tæt 

på den mægtige 

Christian den 4, 

der gjorde ham til sin svigersøn og statholder i 

Norge. I en periode var han en af Danmarks 

førende diplomater og gjorde lykke både ved 

det engelske og franske hof. Da Frederik den 

3. kom til, faldt Hannibal i unåde, men fik

kæmpet sig tilbage til indflydelse i de inderste
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cirkler. Svenskekrigene 1657-60 ændrede helt samfundsordenen, da 

Danmark gik fra at være Nordeuropas førende nation til den dybeste 

afgrund. Enevældet blev indført, og her var Hannibal Sehested en af 

magtstatens væsentligste arkitekter. En spændende og kulørt historie fra 

det blodige 1600-tal med både landsforræderi, krig og kærlighed. Alle 

er velkomne.  

Tilmelding senest mandag den 1. marts! 

Pris: Medlemmer 90 kr. – ikke-medlemmer 110 kr. 

Mødested: Gudme Skole. 

Tirsdag den 23. marts kl. 19-21.30: Nielsine Nielsen, Danmarks 

første kvindelige læge. Foredrag ved 

journalist, historiker og forfatter Dorthe 

Chakravarty.  Det er fortællingen om 

kampen mod gammeldags indstillede 

professorer, mod sin stedfar og mod 

samfundets snærende normer. Fødebyen 

var Svendborg, som hun hurtig længtes 

væk fra. Hun ville mere end det liv 

hendes mor og søster havde. Nielsine var 

præget af sin tid med alt det moderne, det nye demokrati, videnskaben. 

Det var en tid, hvor alting ændrede sig. 

Her blev fundamentet lagt til det 

Danmark, vi kender i dag. Nielsines vej 

mod målet var både en kvindekamp og en 

demokratikamp. 

Foredragsholderen har i mange år 

formidlet stof om historiske emner. 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest mandag den 8. marts! 

Pris: Medlemmer 120 kr. – ikke-medlemmer 140 kr. 

Mødested: Gudme Skole. 
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Torsdag den 15. april kl. 19-21.30: Hvor peberet gror. Fortælling 

ved forfatter og journalist Anna Prai Olsen. 

Her skildres livet som dansker i briternes 

kolonistyre i Østen fra 1920`ernes 

privilegerede overklassetilværelse til 

1930`ernes dybe økonomiske krise. 

Samtidige kilder, breve og dagbøger giver 

indblik i den tids største dramaer med en række 

danskere. Det gælder særligt handelsmanden 

Johs Olsen fra Det Østasiatiske Kompagni og 

andre, der var udsendt for danske 

succesforetagender i den britiske kronkoloni, Straits Settlements samt 

British Malaya, i årene 1923 – 1946.  

Vi får et godt indblik i tilværelsen og medaljens bagside som udsendt 

hvid mand i slutningen af imperialismens æra, ikke 

mindst, da verdensmarkederne brød sammen oktober 

1929. Det ansporede mange til at vende hjem til 

fædrelandet, deriblandt Johs Olsen, der endte med at 

blive praktiserende læge i Gudme og Folmer 

Birkemose, der slog sig ned som skovejer i 

Brænderupvænge. Sidstnævnte var bl.a. med i 

modstandsbevægelsen. Disse personers tilværelse i 

Danmark fortælles der også om i foredraget. 

Anna Prai Olsen udgav i 2018 bogen ”Hvor peberet 

gror”, hvilket er hendes første bog. Hun er barnebarn 

af Johs Olsen. Hendes fokus er at formidle fortællinger om helt 

almindelige mennesker med ualmindelige historier. 

Alle er velkomne. Arrangementet laves i samarbejde med Svendborg 

Museum. Tilmelding senest onsdag den 31. marts! 

Pris: Medlemmer 55 kr. – ikke medlemmer 90 kr. 

Mødested: Gudbjerg Forsamlingshus, Byvej 44, 5892 Gudbjerg. 
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24. 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 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 

fotodokumentarismen, 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, 



Gudme Lokalhistoriske Forening 

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 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 31. marts! 

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

medlemmer 700 kr. 

Mødested: Arkivet, Storkehavevej 7, 5884 Gudme. 

Torsdag den 6. maj kl. 18.45-21: 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 
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 fik heksehadet til at blusse op. En fortælling om Christine Krukow, 

Maren Splid, Anne Blommensdatter, Anne 

Pallis og mange andre. Hør også om de 

”kun” 20 hekse, der brændtes på Fyn. 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest mandag den 15. februar! 

Pris: Medlemmer 55 kr. – ikke medlemmer 

75 kr. Mødested: Hesselager Skole, 

Skolevej 50, 5874 Hesselager. 

Torsdag den 20. maj kl. 18.30-21: Besøg i Holstenshuus Slotspark 

med rundvisning v. godsejer Ditlev Berner. Historisk fortælling og lidt 

om nutidens godsdrift. Der sluttes 

af med kaffe i det fri. 

Den 12 ha store park eller have, 

er Danmarks bedst bevarede 

rokokohave. Haven blev fra 

2008-2010 bragt tilbage til sin 

storhed med 5 millioner fra 

Realdania. 

Holstenshuus nævnes første gang i 1314 under navnet Finstrupgaard. 

Da gården 1707 blev overtaget af Christian Adolph Holsten ændredes 

navnet til Holstenshuus. 

Hovedbygningen er på 2.000 m2 fordelt på 100 rum. 

En skorstensbrand i 1908 betød, at kun ydervæggene stod tilbage, men 

bygningen blev genopført i samme 

skikkelse og taget i brug igen i 1910. 

Avlsgården er udlejet til forskellige 

formål, og herskabsstalden er lavet 

til lejligheder. 

Godsets tilliggende er 200 ha 

agerjord, der er bortforpagtet og 600 

ha skovbrug, som man selv driver. 
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Siden 1707 har Holstenshuus tilhørt familien Berner, og Ditlev Berner 

er i dag 10. generation på den gamle herregård i Diernæs. 

Alle er velkomne. 

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

mandag den 10. maj!  

Mødested: Slotsalléen 3, Diernæs, 5600 Faaborg (P-plads ved den 

nordlige ende af parken). 

Torsdag 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 der vises 

gamle billeder. Der vil 

også blive fortalt om og 

vist billeder fra det nu 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. 

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

købes. 

Tilmelding senest tirsdag den 25. maj! 

Mødested: Hesselager Kro, Langgade 22, 5874 Hesselager. 
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Torsdag den 17. juni kl. 15-17.30:  Besøg på Bernstorffsminde 

Møbelfabrik i Hundtofte. Evt. også torsdag den 24. juni kl. 15-17.30, 

hvis mere end 20 tilmeldes! I så fald bliver det nødvendigt at dele 

gruppen i 2 hold over 2 torsdage. 

Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S fremstiller og sælger 

kvalitetsmøbler 

efter klassiske 

håndværksmæssige 

principper. 

Herunder Børge 

Mogensen, Kaare 

Klint m.fl. 

Møbelfabrikken 

kan føres tilbage til 

et landsnedkeri etableret 1837 beliggende i lille landsby ved Korinth. I 

1986 overtog familien Sundberg v. Leif Sundberg, møbelfabrikken.  

I 1988 kom sønnen Morten med i driften af virksomheden. I 1995 

flyttede fabrikken til sin nuværende adresse ved Stenstrup, hvor 

produktionsarealet er på 2.500 m2. 

Virksomheden ledes i dag af Mette og Morten Sundberg og er en af de 

sidste selvstændige møbelfabrikker på Sydfyn. 

Der startes med 

rundvisning, hvorefter 

der bydes på en 

forfriskning, og der 

vil være mulighed for 

at stille spørgsmål 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest torsdag den 3. juni! 

Pris: Medlemmer 20 kr. – ikke-medlemmer 30 kr. 

Mødested: Fabrikken, Hundtoftevej 14 d, 5771 Stenstrup. 
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Tirsdag den 17. august kl. 13.15-19.15: Udflugt til Krengerup Gods 

med Hørvævsmuseum og Skodamuseum: (Evt. Frøbjerg Bavnehøj). 

Der startes med en 

rundvisning i 

hovedbygningen og i 

parken ved Elisabeth 

Rantzau. Herunder 

fortælles godsets 

historie og lidt om 

nutidens godsdrift. Så 

drikkes kaffe i cafeen 

på Hørvævsmuseet. 

Hvorefter, der er 1 times rundvisning på dette museum. Efter endt 

rundvisning spises de medbragte madpakker i cafeen og derpå følger en 

times rundvisning i Skodamuseet. Besøget slutter omkring kl. 19.15. 

Krengerup Gods ligger midt i det bakkede Vestfynske landskab, hvor 

den hvide hovedbygning knejser over skovene. Dette nyklassicistiske 

hus (opført 1772) udgør sammen med sin stråtækte avlsgård et af 

Danmarks bedst bevarede herregårdsmiljøer fra 1700-tallet. 

Godset er ejet af Carl Johan Ulrik Rantzau. Den væsentligste driftsgren 

og indtægtskilde er landbruget, hvor der tilsammen drives et areal på 

755 ha. Maskinpark m.m. findes på Brahesholm, som hører under 

Krengerup. Godsets skovdistrikt er på i alt 945 ha. 

Godsets staldbygninger huser to museer; et arbejdende 

hørvævsmuseum med mange mekaniske væve fra det nedlagte 

Tommerup Væveri – (Tommerup var i 1. halvdel af 1900-tallet centrum 

for Danmarks hørproduktion og hørbearbejdning) og så 

veteranbilmuseet Škoda Museum Danmark. 

I den gamle kostald ligger hørvævsmuseet, som fortæller historien om 

industrialiseringen på Fyn og om hør som et væsentligt historisk tekstil. 

I den stråtækte kørelade har der siden 2001 ligget Skodamuseet, som er 

det eneste Skodamuseum uden for Tjekkiet. Her er udstillet både 

luksuriøse limousiner fra før 2. verdenskrig, og senere modeller, der 
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blev produceret bag jerntæppet. Det hele startede med, at en boghandler 

i Tjekkoslovakiet ønskede sig en cykel, hvilket endte med at blive til 

bilfabrikken, da han ikke var tilfreds med sin cykel. 

Da Fyns højeste punkt, Frøbjerg Bavnehøj (131 m), ligger meget tæt 

ved Krengerup kan deltagerne evt. på egen hånd besøge stedet før eller 

efter besøget på Krengerup. 

Alle er velkomne. 

Pris: Medlemmer 280 kr.  –  ikke-medlemmer 310 kr.  

Tilmelding senest mandag den 9. august!  

Mødested: Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg. 

Søndag den 12. september kl. 9-13: Besøg i det nye EVENTYRHUS 

- H.C. Andersen Museet og Museumshaven.

Eventyrhuset til 305 millioner bliver indviet til sommer og dermed

bliver H.C.

Andersens Hus og

Børnekulturhuset

Fyrtøjet smeltet

sammen til et helt

nyt univers.

Et univers der for

en stor dels

vedkommende

kommer til at

ligge under jorden og et univers, der samtidig vender helt op og ned på

Lotzes Have, og som i øvrigt udvides hen over den lukkede TBT-gade.

Alle er velkomne.

Pris: Medlemmer 250 kr.  –  ikke-medlemmer 275 kr.

Tilmelding senest mandag den 30. august!

Mødested: Arkivet, Storkehavevej 7, 5884 Gudme.

Mødetid: kl. 08.45. Busafgang kl. 9. Tilbage ved Arkivet kl. 13
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Torsdag den 30. september kl. 19-21.30: Modstandskampen på Syd- 

og Østfyn. Foredrag ved journalist og historiker 

Niels-Birger Danielsen. I foredraget omtales 

bl.a.  

- Svendborg og Nyborgs rolle under

augusturolighederne 1943.

- Lennart Ahlefeldt fra Hvidkilde, der var en

vigtig aktør i våbenmodtagelse og sabotage på

Sydfyn.

- Skibssabotagerne i Svendborg

- Rosendahl-brødrene og deres våbenlager i

Svendborg

- De to unge Nyborg-sabotører, Bendt Stentoft og Bent Christensen, der

blev henrettet samme morgen som Ahlefeldt.

Foredragsholderen er manden bag den måske mest omfattende

beskrivelse af den danske modstandsbevægelse. Han udsender her i

foråret 4. og sidste bind af sit omfattende værk på 2.300 sider om

modstandskampen. Birger 

har ønsket at få mange af de 

ukendte og mindre kendte 

frihedskæmpere med, da de 

ikke var mindre 

beundringsværdige og ofte 
ydede en formidabel 

indsats. 

Niels-Birger Danielsen har 

skrevet en række bøger om 

krigen i Danmark, ikke mindst om centrale personer for 

modstandskampen. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 13. september! 

Pris: Medlemmer 160 kr. – ikke-medlemmer 185 kr. 

Mødested: Gudme Skole. 
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Tirsdag den 12. oktober 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 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 fredag den 1. oktober! 

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

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 

Lørdag den 13. november kl. 13-17: 

Arkivernes Dag med Åbent Hus i Arkivet. 

”Den kolde krig” – 1953 - 1989.  Kl. 14-

15.30: Firmaet – den hemmelige 

efterretningstjeneste. Foredrag ved 

museumsleder og historiker Peer Henrik 

Hansen, Langeland.  
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Igennem tre årtier eksisterede der i Danmark en hemmelig 

efterretningsorganisation, som siden hen blev kaldt ”Firmaet”. Den 

hemmelige organisation var dybt involveret i etableringen af hvilende 

modstandsgrupper, aflytning af folketingspolitikere og meget andet. En 

af de ledende figurer hjalp CIA med at hverve den tidligere 

kommunistformand Aksel Larsen. 

Peer har udgivet en række bøger om den kolde krig og været 

medforfatter til koldkrigsudredning og 

bog om den kolde krigs anlæg i 

Danmark. Til daglig er 

foredragsholderen leder af Langelands 

Museum og koldkrigsmuseet 

Langelandsfortet. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest 

mandag den 1. november! 

Pris for foredrag med kaffe og kage: Medlemmer 75 kr. – ikke-

medlemmer 95 kr. Mødested: Gudme Skole. 

Tirsdag den 30. 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. 

Til sidst bydes på kaffe, hvor der også er mulighed for at stille 

spørgsmål. 



Gudme Lokalhistoriske Forening 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 15. november! 

Pris: Medlemmer 20 kr. - Ikke-medlemmer: 30 kr. 

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

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19-22: Generalforsamling med 

efterfølgende foredrag ”Seksualitet i Middelalderen”. Foredrag ved 

historiker og forfatter Kåre Johannessen. 

Med udgangspunkt i Kåres bog “Hor Saa 

Vide” kigger vi nærmere på vore fjerne 

forfædre dér, hvor de er allermest 

ubeskyttede: under lagnerne! Det vil vise sig, 

at ting ikke altid bliver bedre og mere frigjort 

med tiden; vi synes i dag, 

at vi er så åbne og 

rummelige… men et nærmere eftersyn viser, at 

man for 600 år siden så sandelig også forstod at 

more sig! Foredraget holdes i en nogenlunde sober 

tone, men kildeteksterne må selvfølgelig læses op 

som de er – og der er ingen garanti mod røde ører. 

Kåre har udgivet en række bøger, og har tidligere besøgt foreningen. 

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Tilmelding 

senest torsdag den 13. januar 2022!  

Gudme Lokalhistoriske Arkiv 

Arkivet på Storkehavevej 7 i 

Gudme arbejder med indsamling, 

registrering, opbevaring og 

formidling af lokalhistorisk materiale: Arkivalier, billeder, avisartikler, 

lydoptagelser, filmoptagelser 

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  




