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Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, menes født omkring 
år 1600 i Gønge Herred, som var grænseland mellem 
Danmark og Sverige i det nordøstlige Skåne. Han del-
tog i Trediveårskrigen på dansk side, men efter det 
danske nederlag deltog han i krigen i hollandsk tjene-
ste. Under Torstensson-krigen mellem Danmark og 
Sverige i 1643-1645 hvervede Svend Poulsen et kom-
pagni dragoner til den danske konge. Efter denne krig 
giftede han sig med en enke og levede som borger i 
Knærød ved Halmstad i Halland, som imidlertid blev 
svensk i 1645. Under den nye dansk-svenske krig i 
1657-1658 førte han som kaptajn guerillakrig mod 
svenskerne i det nordlige Skåne og det sydlige Hal-
land. I den følgende krig 1658-1660 organiserede 
Svend Poulsen en modstandsbevægelse mod sven-
skerne på Sydsjælland, og det er det, han er blevet 
mest berømt for. Som tak fik han gården Lundbygård 
på Sydsjælland som len. Måske på grund af økonomi-
ske problemer deltog han i Den Skånske Krig 1675-
1679, men spillede vist ingen større rolle. Han døde 
kort efter 1679. 
 
Tilmelding og betaling 
Tilmelding senest 15. februar til kasserer Flemming 
Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail til 
flemming.bruun@gmail.com. 
Betaling ved indgangen. Medlemmer 60 kr.,  
andre 100 kr.  
Der serveres kaffe/te og brød. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Statuen "Snaphanen" i Frederiksminde Park. 
Foto: Ole Hansen, Præstø Lokalhistoriske Arkiv. 

Program for 1. halvår 2023 
 
I Gøngehøvdingens fodspor 
Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19 
Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, lokale 117  
Foredrag v/ historiker Chris Hermansen, Mogenstrup 
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P. Thomassen forestillede sig i 1969 en togrejse fra 
Næstved til Slagelse i 1908. Her er hans beskrivelse af 
opholdet i Sandved: Bortset fra den smukke skov ved 
godset Fuirendal, der skimtes til venstre for banen, er 
der ikke meget at bemærke under vejs til Sandved sta-
tion. Her bliver travlhed, for den er ved at være banens 
bedste i alle henseender. Her er mange rejsende, her 
rangeres, og gods og post udveksles. Ved stationsbyg-
ningen holder postdiligencen til Rude; da Bs-maskinen 
kom til at hvæse lidt med sikkerhedsventilen, steppede 
den postale Rosinante lidt, mere for en ordens skyld 
end af skræk, for den skikkelige hest havde jo set tog 
hele sit liv. Det er ikke uden grund, Sandved station 
har så stor persontrafik, da den ligger mellem flere 
betydelige landsbyer, f. eks. Fuglebjerg og Kvislemark, 
og industri har Sandved da også. En skramlen og 
buldren med tomme returgående mælkejunger røber 

tilstedeværelsen af et større mejeri. Banen har i øvrigt 
ret betydelige mælketransporter fra flere af stationer-
ne. En lille lokal pudsighed klæber til Sandved: Den har 
længe stået tilbage for den lidt længere fremme lig-
gende landsby Haarslev i kulturel henseende, men i år 
har Sandved fået både skole og missionshus. 
 
Tilmelding og betaling 
Tilmelding senest 7. marts til kasserer Flemming 
Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail flem-
ming.bruun@gmail.com. Betaling ved indgangen. 
Medlemmer 60 kr., andre 100 kr.  
Der serveres kaffe/te og brød. 
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Travlhed på Dalmose Station i 1957. 
Foto: Odense Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek. 

Jernbanerne Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør 
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19 
Skælskør Biblioteks store sal, Vestergade 4, Skælskør (indgang fra Vestergade) 
Foredrag v/ jernbanehistoriker Ole-Chr. Munk Plum  
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H.C. Andersen og Slagelse Lærde Skole 
I 1819 rejste H.C. Andersen som 14-årig med postvog-

nen til København. Han fik foden indenfor på Det kgl. 

Teater, men fik ikke succes. Venlige mennesker hjalp 

ham, og i efteråret 1822 begynder han skolegangen i 

Slagelse Lærde Skole, hvor en ny rektor lige var blevet 

ansat. Skolen lå dengang i Bredegade 6, og han boede 

selv i Bredegade 29, hvilket mindeplader fortæller om. 

I oktober 1825 flyttede han ind hos rektorfamilien i 

Bredegade 4. Rektor Simon Meisling (1787-1856) 

overtog i 1826 et rektorat i Helsingør. Andersen flytte-

de med, men hans forhold til Meisling var ikke godt, så 

i april 1827 flyttede han til København. Han fortsatte 

sine studier og blev privat dimitteret student i 1828. 

Om dette og meget andet  berettes i det spænden-

de foredrag af tidligere lektor Børge Riis Larsen, som 

efter studentereksamen i 1965 studerede naturviden-

skab. Han var ansat ved Slagelse Gymnasium i 41 år. 

Hans forfatterskab omfatter forskerbiografier, bidrag 

til Den store danske Encyklopædi samt lærebøger til 

gymnasiet og HF. 

Til foredraget inviteres også beboerne i  Sorterup, 

Ottestrup og Kindertofte sogne. 

 
 
 
Latinskolen i Slagelse. Foto: Flemming Bruun, 2019. 

 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
Tirsdag den 11. april 2023 kl. 20.30 
Sorterup Sognehus (ved Sorterup Kirke), Sorterup Kir-
kevej 21 B, Sorterup, 4200 Slagelse 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Regnskab for 2022 ved kassereren 
4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen ønsker drøftet, om udflugter også kan 
finde sted på fredage 

5. Forslag til budget 2023 og fastsættelse af kontin-
gent for 2024 
Bestyrelsen ønsker eventuel kontingentforhøjelse 
for 2024 drøftet på generalforsamlingen 

6. Valg til bestyrelsen m.v. 
a. Ordinære medlemmer, på valg er: 
 Helge Torm (modtager genvalg) 
 Bertel Hansen (modtager ikke genvalg) 
 Per Christensen (modtager genvalg) 
 Suppleant Christian Balslev opstiller som  
 kandidat i stedet for Bertel Hansen 
b. Suppleant til bestyrelsen, på valg er: 
 Jens Jeppesen opstiller som kandidat 
c. Revisor, på valg er: 
 Jens Jeppesen  

7. Eventuelt 
 
Begrundede forslag til behandling på generalforsam-
lingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 
14. dage før, dvs. senest tirsdag den 28. marts 2023. 
Forslag sendes til Helge Torm, Munkevænget 2, 2. th., 
4180 Sorø eller pr. e-mail helge.torm@mail.tele.dk. 
 

Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside  
histvestsj.dk. 
 
Deltagelse i årsmøde og generalforsamling er gratis.   
Der er ingen tilmelding. 
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Årsmøde med generalforsamling  
Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19  
Sorterup Sognehus (ved Sorterup Kirke),  
Sorterup Kirkevej 21 B, Sorterup, 4200 Slagelse 
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Køge er en gammel middelalderby, som kan dateres 
helt tilbage til år 1288. Det er dermed en af Danmarks 
ældste købstæder. Man kan gå ned ad gamle, bro-
stensbelagte handelsgader, se Danmarks ældst date-
ret bindingsværkshus og hyggelige små gårdmiljøer. I 
centrum ligger Danmarks største middelaldertorv i 
provinsen med torvedage hver onsdag og lørdag. Kø-
ges bymidte er smuk og velbevaret. Her findes en lang 
rækker historiske huse og en byplan fra middelalde-
ren. 
 
Tidsplan 
Kl. 13.10 Byvandring fra springvandet på Stationsplad-

sen i Køge med guide. 
Vi ser bl.a. Kirkestræde 20 med Danmarks 
ældste bindingsværkshus. 

Kl. 15.00 Kaffedrikning i "Bistro 17" ved Torvet. 
Kl. 16.00 Vi kører til Boholte kirke, Boholtevej 93 i ud-

kanten af Køge, hvor sognepræst Jim Christi-
ansen fortæller om kirken.    

 
Tilmelding og betaling 
Der er 40 pladser efter først-til-mølle-princippet. Der 
oprettes venteliste, hvis flere vil med.  
Tilmelding senest lørdag den 8. april til kasserer Flem-
ming Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail til  
flemming.bruun@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når vi har bekræftet din tilmelding, bedes du indbeta-
le deltagergebyret. Indbetaling sker til Nordea 2863-
6897426518 eller MobilePay 6159 2860 (husk her at 
anføre navn). 
Medlemmer 135 kr., andre 180 kr.  
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Kør-selv-tur til Køge 
Lørdag den 22. april 2023 kl. 13 
Vi mødes på den nye P-plads ved  
Køge Station (mod havnen) 

Brogade 16 i Køge. Foto: Flemming Bruun, 10.09.2022. 

Idyl ved Køge Å. Foto: Flemming Bruun, 10.09.2022. 
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Herover: Vejen til mødestedet i Køge.                                                                                                     Herunder: Vejen til Boholte Kirke. 
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Brahetrolleborg blev anlagt af 
cisterciensermunke i 1172. Klo-
steret brændte i 1243, hvorfor 
det nuværende bygningsanlæg 
er opført mellem 1243 og 1500. 
Klosteret havde et betydeligt 
jordtilliggende, som udgjorde en 
egen retskreds. 

Ved Reformationen kom klo-
steret under Kronen. I 1568 solg-
te Frederik II det til statholder i 
Hertugdømmerne Henrik Rant-
zau, som i skødet fik lov til at 
oprette gården under navn af 
Rantzausholm. Den kendte Kai 
Lykke opførte den karakteri-
stiske trelængede ladegård i 
1655, men var senere så letsin-
dig at blive dømt for majestæts-
fornærmelse. Derfor blev han henrettet og sat på hjul 
og stejle in absentia i 1661. Herefter blev klosteret 
inddraget af Kronen. 

Frederik III mageskiftede det i 1668 til Birgitte Trol-
le, der i 1672 oprettede Rantzausholm og Brende-
gaard til Baroniet Brahetrolleborg til minde om hen-
des mand Mandrup Brahe – deraf navnet Brahetrolle-
borg. 

I dag ejes og drives Brahetrolleborg af 9. generati-
on i Reventlowsslægten, Catharina Reventlow-
Mourier. 
 
Tilmelding og betaling 
Der er 50 pladser efter først-til-mølle-princippet. Der 
oprettes venteliste, hvis flere vil med.  
Tilmelding senest onsdag den 12. april til kasserer 
Flemming Bruun på tlf. 3969 9101 eller e-mail til  
flemming.bruun@gmail.com.  
Husk at oplyse, hvor du står på bussen. 
Når vi har bekræftet din tilmelding, bedes du indbeta-
le deltagergebyret. Indbetaling sker til Nordea 2863-
6897426518 eller MobilePay 6159 2860 (husk her at 
anføre navn). 
Medlemmer 800 kr., andre 850 kr.  
 
 
 
 
 

Tidsplan 
07.35 Afgang Sorø, busterminalen ved Rådhusvej 
07.55 Afgang Slagelse, Ndr. Stationsvej, bustermina-

lens NV-hjørne 
08.25 Afgang Skælskør, busterminalen ved den gam-

le station 
08:45  Afgang, Korsør, Caspar Brands Plads  
10.00 Brahetrolleborg 

Gruppe 1 Brahetrolleborg kirke, hvor sogne-
præst Ole Buhl fortæller om kirken og det 
gamle kloster 
Gruppe 2 Rundvisning på slottet ved Catharina 
Reventlow-Mourier 

11.00  Gruppe 1: Slottet  - Gruppe 2: Kirken 
12.00  Afgang mod Faaborg 
12.15  Frokost og kaffe i Det Hvide Pakhus, Faaborg 
13.30  Byvandring i Faaborg med overlæge Flemming 

Brandrup som guide 
15.00  Besøg på Faaborg Museum med indledning 

ved Flemming Brandrup 
16.00  Museet lukker 
16.30  Bussen afgår fra Faaborg 
17.50 Korsør 
18.10 Skælskør 
18.40 Slagelse 
19.00 Sorø  
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Bustur til det sydlige Fyn 
Fredag den 12. maj 2023 
Brahetrolleborg slot og kirke 
Faaborg by og museum 

Brahetrolleborg, 1896.  


