
 

 

 

 

 

Forårets og sommerens arrangementer 2019: 

Mandag d. 28. jan. 
Kl. 19.00 

Kulturaften 
Olav Foged Olsen fortæller om de fund vi hørte om, da 
vi besøgte Kattebjerget ved Bøgebjerggård, Røstofte 

Mandag d. 25. feb. 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Arne Holdensens rejseberetning fra De vestindiske Øer 
fra marts 2017 

Mandag d. 25. marts 
kl. 19.00 

Generalforsamling 

Mandag d. 29. april 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Opslag følger 

Mandag d. 27. maj 
kl. 19.00 

Kulturaften 
Vi går til Kong Valdemars Plads; kaffe i Beværterhuset 

Søndag d. 10. juni kl.  
9.00-11.00 

Pinseåbent i Beværterhuset 
Vi mødes til morgenkaffe og -brød 

Søndag d. 30. juni kl. 
14-16 

Høslet i Beværterhuset 
Kom og hjælp os med at slå engen ned mod bækken til 
glæde for flora og fauna. Vi slår med le. 

Alle søndage i juli og 
søndag d. 4. august 

Søndagsåbent i Beværterhuset 
Kom til kaffe og kage med en god lokalhistorisk snak. 

Vi sender ikke opkrævning ud, men du kan betale for 2019 via netbank ef-

ter nytår eller på møderne. Kontingent kr. 100,00 pr. husstand. 

Indbetaling til konto: 0040-6874516528. 

Tak til Cafax for bidragene til foreningens drift 

Lokalhistorisk Forening 

for Vintersbølle/Nyråd 
Møllevej 4A – 4760 Vordingborg  

nyraad@vinterhistorie.dk  

www.vinterhistorie.dk - www.bevaerterhuset.dk 

 

Nyhedsbrev december 2018 

Så er endnu et år er gået med høj aktivitet i foreningen.  

Den sidste mandag i hver måned holder vi vores Kulturaftener. I efteråret havde vi 

besøg af Berit Christensen, der fortalte om forbindelsen mellem Lokalarkivet, Arki-

bas og vores private tilgang til www.arkiv.dk. Her kan vi få adgang til et utal af bil-

leder, som private har indleveret og frivillige har registreret. Vi har også haft be-

søg af den lokale legende, lærer Niels Ovesen Nygaard, der fortalte om sit liv i Ny-

råd – som barn, ung, voksen og som elev og lærer på Vintersbølle Skole.  

Foråret i år står i fortsættelsernes navn. I august besøgte vi Olav Foged Olsen på 

Kattebjerget. Fortsættelsen på dette besøg kan vi glæde os til i januar, hvor Olav 

kommer og giver os indblik i naturens og menneskers aktiviteter gennem årtusin-

der på netop dette sted. Arne Holdensen kommer i februar og giver den person-

lige rejsebeskrivelse fra et 

besøg på De vestindiske 

Øer, som han foretog i 

marts 2017, som fortsæt-

telse af sidste års fortælling 

om forbindelserne mellem 

Ryberg, de danske køb-

mænd og slavehandlen på 

De vestindiske Øer.  

Vi glæder os til at se jer alle til forårets arrangementer og sommeren i Beværter-

huset. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Stor tak for jeres evige 

engagement i foreningens aktiviteter. 

Bestyrelsen  

mailto:nyraad@vinterhistorie.dk
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Er Lokalhistorie vigtig? 
I vores arbejde med lokalhistorien møder vi ofte på udtalelser om, at alting var bedre i 

gamle dage. 

Vi kigger hver især tilbage på barndom og ungdom, vores voksenliv måske med partner og 

børn, og nogle vil erfare at tiden, hvor børnebørn eller tiden med voksne børn er en tid 

med travlhed og forandringer.  

Nu om dage foregår handel og information på Nettet. Breve skrives på en helt anden 

måde nu end da postbuddet ringede på, havde tid til en kop kaffe (eller var det kun hos 

Morten Korch?), hvor handelslivet blomstrede på hovedgaden. Mange kan fortælle om ti-

den, hvor der var 2-3 købmænd på Nyråd Hovedgade. Hvor der var børn ude at lege. 

Er vores tid da ikke værd at huske? Og er det kun gamle dage, der er relevante i lokalhisto-

rien? Selvfølgelig er svaret nej. Det luner bare at mindes de gode tider. Vi er heldigvis ind-

rettet til at glemme (fortrænge) de tider, der var svære, kedelige, eller trange, så de ikke 

fylder så meget i vores erindring. 

Men hvordan kan vi sikre, at vores børn har originale kilder at læse, når de bliver voksne 

eller gamle, eller vil forske i slægtstræerne? I forbindelse med 100-året for salget af De 

vestindiske Øer blev hele det danske arkiv fra området lagt på nettet, så det blev tilgænge-

ligt for alle. Her er det interessant at læse de breve, som samtiden måske anså 

 for ligegyldige. En lægejournal med en almindelig behandling for maveonde, et brev fra 

tante Oda. Hvad er så interessant i dag? 

Vores udgangspunkt kunne måske være – Hvad leder vi efter, når vi selv ser på gamle gen-

stande? Der er selvfølgelig officielle 

kilder som kirkebøger og tinglysnin-

ger, men der er også alle vores pri-

vate ting og sager. 

Fotos – Billeder giver en god beskri-

velse af livsvilkår til en bestemt tid og 

sted. Her vil vi gerne kunne få oplys-

ninger om navn på sted, navn på per-

soner, beskrivelse af aktiviteten, da-

tering – hvornår blev billedet taget. 

Dette foto bliver først rigtig interessant, når vi får at vide at billedet er fra ca. 1890, og at 

det er købmand Theisen i bil foran det nye stuehus til Elmegården. 

Breve – samme som ovenstående, idet der i et brev ofte er mange underforståede ting. 

Det modtageren af brevet naturligt kender. Har man oplysninger, der kan supplere brevets 

indhold, kan vi få mange gode informationer fra breve. 

Denne liste bliver lidt mere interessant, når vi 

får at vide at det er matrikeloplysninger fra 1772 

for plantagen Kings på St. Croix. Der befinder sig 

i alt 169 slaver på plantagen, heraf 126 kapable, 

8 halvvoxne, 28 børn og 7 manqueroner. 

Søger vi i arkivmaterialet for De vestindiske Øer 

under ”Bakkebølle”, dukker det op at Christian 

Adamsen (vide, Bakkebølle) var anhvervet re-

krut. Hans stilling var: Musq (musketér?) og en-

ten udsendt eller antaget den 1.12.1847. Om 

Hans Hansen (Bakkebølle) kan man af menig-

hedsberetningerne om døde, St. Croix finde ud af at hans Dødsdato/begravelsesdato var 

13.12.1860 og at hans religion var Luthersk. 

Regnskaber – hvad bruger vi penge på. I dag kan man trække det fra bankens automatiske 

kategoriseringer, men mange kolonnebøger med nøje registreringer af udgifter og indtæg-

ter har givet mange historikere uvurderlig viden om livsbetingelser og levevilkår. Her er 

placering i tid, sted og familiens/virksomhedens situation relevante.  

Genstande – ting og sager kan ofte blive rod og skrammel. Mange håndværkskompeten-

cer og hverdagsproduktioner er i de sidste 50 år gået i glemmebogen. Her henter vi jo 

også naturligt information om ”how-to” på YouTube. Der er altid en eller anden, der har 

filmet processen og lagt den på nettet. Men mange processer bliver ikke lagt op. Lokalhi-

storisk forening har selv eksperimenteret i genren i en video om blegning. Der er adgang 

til videoen på vores hjemmeside, eller internet-søgning på: "En dag på Blegen". 

Som Berit Christensen fortalte, så er der altid plads til frivillige på lokalarkiverne, men vo-

res ting og sager bliver lidt mere interessante for andre end os selv, hvis der knytter sig en 

historie til. I ønskes alle en god historiefyldt jul og godt nytår. 

Foreningsinfo  
I anledning af foreningens 20-års jubilæum i 2020 er vi begyndt på anden bind i Fortællin-

ger fra. Denne gang er det Fortællinger fra Nyråd. I den anledning modtager vi gerne bi-

drag til finansiering af udgivelsen. Alle frivillige indbetalinger kan ske til foreningens  

bog-konto: 2426 - 4380 781 382 

 

Kilde: https://www.virgin-islands-hi-
story.org/historien/slaveri/slavelisterne/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4v_fCqiOyks

