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Siden sidst
Vi er samlet her i aften, for at gøre status over det sidste års tid. Det er den 
sidste generalforsamling vi holder her på Ellebo men det kommer jeg ind 
på lidt senere. 
På arkivet har vores tirsdagsdamer haft travlt med at sørge for, hele arkivet 
er up to date. Der er så travlt, at mandag formiddag også er taget i brug nu.
Vi skal hen af vejen have alle vore arkivalier lagt ind på vores AKIBAS 
system, så alle arkiver på et tidspunkt langt ud i fremtiden kan arbejde 
sammen. Det vil også blive meget lettere for os og arkivets gæster, at finde 
oplysninger.
Vi har fået lidt flere arkivalier ind i det sidste år end i 2009. Der er kommet 
40 indleveringer, af små og store sager.
Jeg har en kæphest, som de fleste her, nok er klar over. Det er at få folk til 
at  kikke i  deres skuffer og skabe og tænke på arkivet  inden de smider 
gamle papirer og dokumenter ud.
Faktisk så har de fleste meget mere af spændende ting, end de selv er klar 
over. Jeg har selv været i gang med oprydning der hjemme. Det resulterede 
i, at jeg kunne sende nogle bøger, som har været i familiens eje i en 70 år 
til Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia. Det var En havnefogeds erindringer 
fra  Fredericia  havn  og  en  om  voldenes  historie.  Ingen  af  disse  bøger 
fandtes på arkivet i forvejen. Det blev til 5 mælkekasser fyldt med bøger til 
Grafisk Museum i Slagelse, flere af disse fra tilbage fra 1860erne. Det blev 
også til ting og sager fra min fars tid i Marinen, som gik det rette sted hen
Så inden I smider gamle bøger ud der hjemme, så husk vi har et museum i 
Slagelse, som gerne vil have disse gamle bøger. Bøgerne kan også afleve-
res på arkivet, så sørger vi for de kommer til Marineforeningen i Slagelse.
Vi har sagt ja til at flytte ned på plejecentret i Åvangen i Svebølle. Det 
betyder at dem der er gangbesværet, sidder i rullestol eller bruger rollator 
nu også kan komme på vores arkiv.
Vi får 4 kontorer som skal bruges dels til kontor og gæstemodtagelse, et til 
arkiverne og arbejdet med Arkibas, et møderum, og endelig så får vi et helt 
kontor til slægtsforskning og undervisning.
Derudover får vi kopirum, edb rum, og et rengøringsrum. I kælderen får vi 
to store rum til vores fjernarkiv. 
Vi får masser af plads til at lave arrangementer og kan bruge køkkenet i det 
store fællesareal.
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Det er absolut langt bedre forhold for arkivet end vi har i dag, og vi bliver 
langt mere publikums venlige. 
Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne lige en ting mere.
I aften skal vi tage afsked med vores kasserer Willy Nielsen. Willy har 
gennem flere år varetaget posten som kasserer, også selv om han det sidste 
års tid ikke har været medlem af bestyrelsen. Jeg vil gerne, på foreningens 
vegne, sige dig tak Willy for den kæmpe indsat du har ydet gennem alle 
årene ved at holde styr på foreningens økonomi og regnskab. 
Personligt vil jeg sige dig tak for vores venskab. Vi kan tale sammen om 
mange ting, vi har kunnet lave sjov og drille hinanden lidt, og det sætter 
jeg stor pris på. Jeg håber vi forsat kan ses.
Som I har kunnet læse i bladet, så har jeg valgt at trække mig tilbage som 
formand.  Jeg  har  for  øjeblikket  ikke  tid  til,  at  komme  ned  på  arkivet 
tirsdag formiddag og hilse på som jeg gerne vil. Det kniber også med tid til 
bestyrelsesmøderne.
Jeg vil naturligvis sige tak til mine bestyrelseskollegaer og til alle tirsdags-
damerne  for  et  godt,  dejligt  og spændende samarbejde.  Det  er  gennem 
årene blevet til  mange dejlige timer sammen, og jeg syntes vi  har nået 
store resultater. Der er sket rigtig mange ting på arkivet. Vi har holdt 25 og 
30 års jubilæum, fået lavet udstillinger  og vi er blevet et moderne arkiv 
med mange PC.er og det nye arkibas system. Men jeg kan jo ikke slippe 
det helt, så jeg har lovet bestyrelsen, at jeg forsat vil hjælpe foreningen alt 
det  jeg  kan.  Jeg  har  lovet  at  jeg  vil  være  tilknyttet  bestyrelsen  sådan 
freelance ude på sidelinjen, hvis generalforsamlingen godkender det.
Jeg håber, jeg af og til, må kikke forbi tirsdag formiddag omkring kl. 11. 
når kaffen er lavet. Jeg skal nok tage kage med.
Jeg håber også, jeg på et tidspunkt, får lov til, at vende tilbage til bestyrel-
sesarbejdet. 

Tak for ordet. 
Jan Østergård, formand

Jens  Weinreich  Formand/Flemming  Paulsen  Næstformand  har 
følgende tilføjelse til Siden sidst:
”Der var ved årets begyndelse store planer for en nyindretning af arkiv-
lokalerne  på  1.  salen  i  Bregninge,  og  ommøbleringen  var  faktisk  på-
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begyndt med flytningen af nogle store højskabe. Pga. manglende arkiv-
plads var der indkøbt 4 brugte, men velholdte arkivskabe, der var tænkt 
anbragt på den nu ledige plads. Vores ”tirsdagsdamer” havde udtrykt for-
skellige ønsker, som bestyrelsen var indstillet på at imødekomme. Det hele 
er sat på standby” og som det ser ud nu, vil planerne for nyindretningen 
helt blive opgivet. Som det blev meddelt på seneste generalforsamling er 
bestyrelsen indstillet på at tage mod Kalundborg Kommunes tilbud om, at 
vi  i  et  vist  omfang  kan  overtage  hjemmeplejens  lokaler  i  Ældrecentret 
Åvangen. Hjemmeplejens områdechef Henrik Langtofte har ladet os for-
stå, at hjemmeplejen, der nu er flyttet til ”Ellebo” i Bregninge, har brug for 
mere plads, og at han i den forbindelse har fået ”kig” på arkivets lokaler. 
Det  er  bestyrelsens opfattelse,  og den opfattelse  deler  vi  har  med vore 
”tirsdagsdamer” og med vores slægtsforsker Kaj Cedersted, at en flytning 
til Åvangen i Svebølle vil skaffe betydelig bedre rammer for arkivet. Efter 
indtil flere orienterende møder med Henrik Langtofte, og i den forbindelse 
2 besigtigelser af de nye lokaler,  har bestyrelsen bedt Henrik Langtofte 
foranledige, at Kalundborg Kommune med den fornødne politiske opbak-
ning udfærdiger et skriftligt tilbud, der i detaljer redegør for de vilkår, der 
vil være gældende for overtagelsen af omtalte lokaler i Åvangen. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at en stillingtagen forudsætter, at der foreligger et 
skriftligt tilbud fra kommunen. P.t. afventer vi således at høre fra kommu-
nen.
Den netop afholdte generalforsamling fik et godt og uproblematisk forløb 
med et deltagertal på godt 30. Jens Weinreich takkede Jan Østergård for 
det store arbejde, han som formand havde gjort for foreningen. Jan har 
lovet fortsat at være tilknyttet bestyrelsen på freelance basis – som han 
udtrykte det, og det har vi noteret os. I øvrigt lod han forsamlingen forstå, 
at han på et tidspunkt håber at kunne vende tilbage til bestyrelsesarbejdet. 
Jens  takkede  endvidere  Willy  Nielsen  som i  en  årrække  har  varetaget 
kassererjobbet på forbilledlig vis, - det seneste år som kasserer uden for 
bestyrelsen. Vi er sikre på, at det ikke er manglende vilje til at fortætte, der 
nu får Willy til at sige stop, men at det er et svigtende helbred.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Jørgensen, der træder ind i stedet for 
Jan.  Vi  byder  Louise  velkommen  i  bestyrelsen,  og  vi  er  hende  tak-
nemmelig  for,  at  hun  har  indvilliget  i  at  overtage  kassererjobbet  efter 
Willy.  Ellers  var  der  genvalg  til  alle  poster  forbundet  med bestyrelses-
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arbejdet.  Bestyrelsen har  efterfølgende konstitueret  sig  med Jens  Wein-
reich som formand, Flemming Paulsen som næstformand, Erik Jensen som 
sekretær og altså med Louise Jørgensen som kasserer.
Tidligere borgmester for Bjergsted Kommune Gert Larsen stod for gene-
ralforsamlingens underholdende indslag. På spændende og fornøjelig vis 
fortalte han om sin tid i politiets tjeneste. En tjeneste, der undertiden kan 
være forbundet med barske oplevelser. Efterfølgende redegjorde han for 
det spændende og udfordrende arbejde som kommunalpolitiker og borg-
mester. Gert Larsen afsluttede sin medvirken med at overdrage to dirigent-
klokker til arkivet. 
Den  ene  med  påskriften:  ”Føllenslev  Særslev”.  I  denne  klokke  sidder 
stemplet AM 925, hvilket må betyde, at klokken er fabrikeret hos guld-
smed A. Michelsen, og at den er lavet i sterling sølv. Den anden klokke 
bærer påskriften Viskinge-Aunsø 31-3-1970 og endvidere 28. Jan. 1842 
– 28. Jan. 1942.

Anetavle for Christian Olsen
Den følgende artikel er forfattet af Per Weber, Præstø
Arkivet har modtaget Christian Olsens Anetavle pr. 17. januar 
2011.

Billedet  viser  Anders  og 
Laurine Olsen med deres 9 af 
10 børn (1905).
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Bagerste  række:  Laurits, Jens  Peter,  Ole,  Wilhelm,  Jens,  Carl 
Frederik  Forreste  række:  William,  Mariane,  Laurine,  Anders, 
Johanne, Valdemar.
Christen er ikke med på billedet, hvorfor vides ikke.
Mariane sidder med sit ældste barn.

Efterkommere til Gårdmand Anders Johansen af Bjergsted.
Anders Johansen gift med Kirsten Rasmusdatter
Børn:
1. Johan Andersen, født i Bjergsted 15. december 1790.

0. Generation
Anders Johansen gift med Kirsten Rasmusdatter.
Børn: 1. Johan Andersen, født i Bjergsted 15. december 1790.

1. Generation:
Indsidder,senere gårdmand Johan Andersen af Bjergsted født i 
Bjergsted 15. december 1790, død 13. maj 1862 på fattiggården i 
Bjergsted,begravet 18. maj på Bjergsted kirkegård
Gift med Ane Kristine Olsdatter
I  kirkebogen står  der:  Under  4.  søndag i  Advent  1790.  Anders 
Johansen og hustru Kirsten Rasmus Datter, gårdfolk i Bjergsted 
deres søn Johan, født 15. Dec., båren af Jomfru Smith på Danerup. 
Faddere:Morten  Johansen,  Søren  Johansen,  Offer  Sørensøn  og 
dennes hustru, alle af Bjergsted.
Vedr. døden: Død 13. maj,begravet 18. maj, Fattiggården i Bjerg-
sted, 72 år
Børn:
1. Anders Johansen, født 9. februar 1814, døbt i Bjergsted kirke 3. 
april 1814. Anders var forlover ved sin brors bryllup i 1844.
2. Mette Marie Johansdatter, født i Bjergsted 2. maj 1816, døbt i 
Bjergsted kirke 2. oktober 1816.
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3. Ole Johansen, født i Bjergsted 6. november 1821, døbt i Bjerg-
sted kirke 3.februar 1822.

2. Generation
Husmand Ole Johansen født 6. 
november  1821  døbt  i 
Bjergsted  kirke  3. februar 
1822 død 26. november 1875, 
begravet  på  Bjergsted 
kirkegård  3.  december  1875. 
Ole tjente som ung hos sogne-
foged Peter Olsen i Bjergsted. Han blev gift 30. november 1844 i 
Bjergsted kirke med Bodil Andersdatter, født i Herslev 1827(Står 
på gravstenen) (29. juli 1822 – står i kirkebogen), død 25. septem-
ber1887 begravet på Bjergsted kirkegård 3. oktober 1887. De blev 
gift kort tid efter deres første barns fødsel.

Børn
1.  Jens Peter Olsen, født i Bjergsted 15. november 1844, døbt i 
Bjergsted kirke 1. januar 1845.
2. Anders Olsen, født i Bjergsted 1. november 1848, døbt i Bjerg-
sted kirke 7. december 1848.
3. Jens Olsen, født i Bjergsted 7. juli 1852, døbt i Bjergsted kirke 
5.september 1852, konfirmeret i Bregninge kirke 1. søndag efter 
påske1867.
4. Ane Katrine Hansine Olsen, født i Bjergsted 16. juni 1856. døbt 
i  Bjergsted  kirke  14.  september  1856.  Konfirmeret  i  Bjergsted 
kirke søndag efter Mikkelsdag 1870. Gift (39 år gammel) i Bjerg-
sted  kirke  11.  december  1895  med  Ole  Jensen,  (38  år)  født  i 
Værslev 27. november 1857 søn af husmand Jens Jensen og hustru 
Karen Olsdatter.
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5.  Johanne  Kirstine  Olsen  født  6  oktober  1860 (Moder  40 år). 
Konfirmeret i Bjergsted kirke søndag efter Mikkelsdag 1874.
6.  Karen Marie Olsen,født 18. december 1868, døbt i  Bjergsted 
kirke 21. februar 1869 (Moder 48 år). Konfirmeret 1 søndag efter 
Michaelis, den 1. oktober 1882 i Bregninge kirke.

3. Generation:

Boelsmand  Anders  Olsen  og 
Hustru Laurine Olsen

Boelsmand Anders Olsen Bjergsted Mark, født 1. november1848 i 
Bjergsted, døbt 7. december 1848 i Bjergsted kirke, død 19. juli 
1927 i Eskebjerg. Begravet på Bjergsted kirkegård 24. juli 1927. 
Søn af  husmand Ole Johansen,  født  1821,  død 1875 og hustru 
Bodil Andersdatter, født 1827 død 1887, gift med Laurine Chri-
stiane Villumsem, født i Eskebjerg 29 maj 1848, døbt i Føllenslev 
kirke 17. september1848, død 17. juni 1913, begravet på Bjergsted 
kirkegård 22. juni 1913. Laurine var datter af muremester Frederik 
Villumsen og hustru Mariane Sophie Larsen, Eskebjerg.
Ved Folketællingen 1. februar 1921 er Anders Olsen bosat hos sin 
søn Karl Frederik Olsen, i Eskebjerg. Det ses at han er flyttet til 
Eskebjerg i 1914, året efter sin hustrus død. Karl solgte husmands-
stedet i 1918 og flyttede med sin familie i en lejlighed, og Anders 
fik en lejlighed på 2 stuer, køkken og spisekammer, samt brænde-
skur. Men allerede pr. 1. november 1918 måtte han flytte til  en 
anden lejlighed, da et ungt par skulle overtage de stuer han lejede. 
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Ved  Folketællingen  5.  november  1925  var  Anders  Olsen  igen 
bosat hos sin søn Karl Frederik Olsen i Eskebjerg, der havde købt 
et nyt husmandssted. Der står i Folketællingen for 1925 i Eske-
bjerg,  at  han  var  aldersrentenyder  og  var  medhjælper  hos  sin 
svigersøn Ole Jensen i Svebølle (Aunsøgård). Kort før Anders dør 
kommer hans søn William hjem på besøg fra Amerika til Eske-
bjerg  og  får  sagt  farvel  til  sin  fader.  Anders  Olsens  barnebarn 
Christian Olsen var også i Eskebjerg på ferie på det tidspunkt. Han 
havde besøgt sin bedstefader om formiddagen, hvor han lå meget 
syg i sengen. Anders havde det meget dårligt syntes Christian, og 
han tog hjem til sin onkel, med den hensigt at komme igen om 
eftermiddagen, men kort  tid efter fik han besked om at bedste-
faderen var død. Hændelsen har den 16-årige Christian indgående 
beskrevet i et brev til moderen.

Børn
1. Laurits  Christian Marius Olsen født i Bjergsted 25. september 
1871, døbt i Bjergsted kirke 29. oktober 1871. Moderen var på det 
tidspunkt ugift pige Laurine Kristine Villumsen 23 år, og udlagt 
barnefader  var  ungkarl  Anders  Olsen,  begge  af  Bjergsted. 
Christian blev konfirmeret 12. april 1885 i Bregninge kirke. Ved 
folketælling i Bjergsted 1890 tjente han sammen med sin bror Jens 
Peter  på Daurup gård.  Christian døde ugift  i  Kolonien Filadel-
fia,Tersløse by og sogn, Sorø Birk, 15. september 1910. Han er be-
gravet på Bjergsted (Bregninge) kirkegård 24. september 1910.

2. Jens Peder Olsen, født i Bjergsted 13. januar 1874, døbt i Bjerg-
sted kirke 15. marts 1874, Jens Peter blev konfirmeret 20. oktober 
1887 i Bregninge kirke. Ved folketælling i Bjergsted 1890 tjente 
han sammen med sin  bror  Laurits  Christian  Marius  på  Daurup 
gård. Gift  20.  august  1905 i  Jordløse kirke med Anna Dorthea 
Augusta Kristine Larsen, født i  Bregninge 1.august 1882 døbt i 
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Bregninge  kirke  10.  september  1882,  datter  af  Indsidder  Niels 
Larsen og hustru Johanne Marie Jørgensen af Jordløse Tved.
Han havde en gård i Rugtved, men senere flyttede de til Svebølle. 
Anna  Dorthea  Augusta  Kristine  døde  i  1926  og  er  begravet  i 
Svebølle. Der bor stadig en efterkommer i Svebølle.

A. Ejnar Edward Olsen, født i Rugtved, Viskinge sogn 21. april 
1906,  døbt  i  Viskinge  kirke  17.  juni  1906,  (Faddere  var  bl.a. 
tømrer Jens Olsen Jyderup, og tjenestekarl Karl Olsen Jyderup.) 
Ejnar blev gift med Anna Lise Pedersen, født i Herning 26. maj 
1914, døbt i Herning kirke 6. september 1914. Hun var datter af 
Toldpakhuskarl Jens Pedersen og hustru Rasmine Mortensen.
Ejnar var uddannet som Diakon, og fungerede som leder af træ-
værkstedet på Filadelfia. Ejnar døde 5. november 1993, og blev 
begravet fra Filadelfia kirken i Dianalund, 12. maj 1993.
Anna Elise døde 15. maj og blev begravet 22. maj 2002.

Fortsættelsen findes i arkivet hvor man er velkommen til at læse den.

Besøg på Nekselø 18. maj 2011.
Var  dagen  hvor  4-5  personer  fra  Lokalhistorisk  arkiv  besøgte 
Nekselø. Efter en hyggelig tlf. samtale med 85 årige Roar Slots fra 
Nekselø blev vi inviteret til at besøge øen.Vi sejlede med færgen 
Ellen Margrethe fra  Havnsø og Bjarne Slots  var  skipper  denne 
dag, han har overtaget jobbet efter sin far Frode Slots (Jeg kom 
fejlagtigt til at skrive i sidste blad at Bjarne var søn af Roar Slots, 
jeg beklager fejlen.) Bjarne Slots er foruden skipper på færgen, 
landmand på Nekselø og gift med Lisbeth og har 4 børn.
Vejret var lidt diset så udsigten var lidt begrænset men vi kunne 
tydeligt se Nekselø forude, vi var spændte på at skulle besøge øen 
nogen af os havde aldrig været der før, og andre var glade for at 
besøge øen igen og det blev en dejlig oplevelse.
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Roar Slots modtog os ved færgen og mens vi kørte hjem til Øgår-
den på Nekselø som gården hedder hvor Roar bor, fortalte
os om øens beboere og historie og ikke mindst naturen og fugle-
livet blev levende fortalt.
Vi blev vist rundt på Øgården i staldene hvor 
man bl.a kunne se den gamle generator som 
sørgede for strøm til  gården i  gamle dage, 
strøm var nødvendigt når der skulle tærskes 
med  tærskeværk,  det  eneste  generatoren 
krævede,  var  at  der  blev  fyldt  vand  på 
jævnligt  og  så  var  der  strømforsyning  til 
Øgården.
Der  blev  først  indlagt  strøm  fra  NVE  på 
Nekselø i ca.1970.
Efter rundvisningen på den gamle gård blev 
vi budt på kaffe og kage hvor vi planlagde 
dagens videre forløb. Roar viste os bl.a.
2 matrikkelkort over Nekselø det ældste kort 
var  der  8 matr.nr.  på,  men desværre ingen 
årstal, men det yngste kort var fra 1795 og 
der var vist hvor de forskellige gårde lå og 
Roar Slots kunne fortælle en masse hændelser og skæbner fra hans 
barndom (lange liv) og til i dag. Bl.a.Nordgården der blev revet 
ned og bygget op igen af de samme materialer den blev flyttet 
længere nord på men beholdt samme matrikel nr., og om Klinte-
gården der førhen hed Blæsenborg (sikkert på grund af beliggen-
heden) den brændte 2 gange.
Roar  havde  blandt  mange  andre  ting  Nekseløs  nedlagte  skoles 
gamle protokoller,  med navne på alle de elever der har gået på 
skolen til den lukkede i 1973, ting som vi ville blive overdraget på 
et tidspunkt. Hvilket vi glæder os meget til.
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Under reparation af taget på Nekseløs skole for en del år siden 
(1961?) fandt man en gammel Gæste Protokol på skolens loft hvor 
der var skrevet det følgende vers:

Vi besøgte  Klinte-
gården som ejes af 
Jane  Ørberg  og 
Kåre Jensen. 
Jane  Ørberg  inte-
resserer sig bl.a. for 
Arkivalier  og  har 
derfor et lille Arkiv 
hvor  vi  så  flere 
interessante  ting.Vi 
fik  foræret  en  cd 
med  Nekseløs  kir-
kes  50  års  jubi-
læum i 1981 og i år har Kirken 80 års Jubilæum 5. juni 2011 hvor 
Biskoppen kommer og holder prædikenen og det har Jane også 
arrangeret  da  hun  samtidig  er  medlem  af  Føllenslev  Særslevs 
menighedsråd som Nekselø hører til. 
Vi fik et hæfte med billeder hvor man bl.a. lagde grundstenen til 
kirken på Nekselø, som blev bygget 1931 og et af skolen, hvor der 
var undervisning (årstal desværre ukendt) ting man kan komme og 
se på Bjergsted lokalhistorisk arkiv.
Kåre  Jensen  er  landmand  på  Nekselø  og  søn  af  skolelærer  og 
kirkesanger Knud Jensen  han var lærer på Neksleø skole fra 1950 
- 1973 han har også skrevet et hæfte om Nekseløs historie og med 
mange  gode  oplysninger  som man kan  købe  for  20  Kr.  Vi  fik 
nogle eksemplarer med hjem til at sælge på arkivet hvis man er 
interesseret. 

Forts. blad nr. 3
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Artikel fra Kalundborg folkeblad 7. august 1929

En stor og smuk fest for Ole Olsen, Alleshave
Et guldur og en Adresse fra Kommunens Beboere.
En Aften i Laden paa Daurup – Mange Taler og Sange.
Beboerne  i  Bregninge-Bjergsted  holdt  i  Gaar  en  stor  Fest  for 
Amtsraadsmedlem Ole Olsen, Alleshave, for at sige ham Tak for 
20 Aars trofast Arbejde med Kommunens Sager. 
Festen  holdtes  i  Laden  paa  Daurup,  som  Direktør  Lillelund 
venligst havde stillet til Raadighed. Det store Rum var smykket 
med en mængde Dannebrogsflag og Grønt og var helt indbydende 
at feste i. Man manglede blot et Par elektriske Buelamper. Der en 
nemlig  ikke  indlagt  elektrisk  Lys  paa  Daurup,  og  man  maatte 
derfor  benytte  den  gammeldags  Belysningsmaade:  Stearinlys. 
Men gik endda helt udmærket. 
Hotelejer  Nielsen,  Snertinge,  havde  pyntet  Bordene  med  en 
mængde  Blomster,  og  hele  Arrangementet  gjorde  det  festlige 
Indtryk.
Festen havde samlet over 350 Mennesker. De fleste ankom ved 6-
Tiden, og man gik først en Tur i Daurups smukke store Have med 
de  mægtige  gamle  Træer,  der  fortæller,  at  man  her  staar  paa 
historisk Grund.
Kl. 7 blæste Eskebjerg Musikkorps (under Søren Olsens Ledelse) 
til Samling.

Ved  bordet  bød  Propr.  Henrik  Petersen  velkommen,  særlig  til 
Amtsraadsmedlem Ole Olsen, hans Hustru, Børn, Svigerbørn og 
hans gl. Fader Lars Olsen, der trods de 86 Aar var saa rask, at han 
kunde  være  tilstede.  Tak til  Direktør  Lillelund,  fordi  vi  maatte 
være her. Vi vilde gerne holde denne Fest indenfor Kommunen, 
men der var ikke Plads andre Steder. Velkommen alle sammen. Vi 
haaber, at faa et godt Samvær med hverandre. 
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Man sang ”Høje Nord”, hvorefter Henrik Petersen paa ny rejste 
sig og holdt festtalen for Ole Olsen.
Naar Beboerne i Bregninge-Bjergsted har ønsket at samles med 
Ole  Olsen  ved  denne  Lejlighed,  er  det  for  paa  ærlig,  jævn  og 
dansk Vis at bringe ham en Tak for det Arbejde, han har udført i 
Kommunens Tjeneste. Der er udrettet et stort Arbejde gennem de 
16 Aar, O.O. stod som Formand for den store Kommune og tilmed 
i en Tid, Krigstidens Restriktioner gav et stærkt forøget Arbejde. 
Ole Olsen har uafbrudt været Medlem af Sogneraadet i 20 Aar og 
Formand i 16, og vi vilde i Aften gerne sige Tak for det dygtige 
Arbejde,  han  har  udført  for  Kommunen.  Beboerne  har  været 
trygge  i  enhver  henseende,  saa  længe  O.  O.  stod  som  Leder. 
Derfor  er  det  naturligt,  at  vi  føler  Trang til  at  sige Tak for  de 
mange Aars gode og dygtige Arbejde. Den store Forsamling er jo 
ogsaa et Udtryk for, at Kommunens Beboere staar bag denne Tak. 
Og som et Udtryk for, at din Samtid har paaskønnet dit Arbejde, 
skal jeg overrække dig dette Uhr (Tal. Overrakte et smukt Gulduhr 
med Kæde). Vi ønsker, at du, naar du ser paa Uhret, maa mindes 
denne  Tid  med Glæde.  Med Gaven  følger  en  Adresse  med en 
Masse navne på Kommunens Beboere. Og lad os saa forene os i et 
Leve for Ole Olsen. (Hurra).
I Gulduhret var sat følgende Inskription: 

Med Tak
1913-1929

Fra Beboere i Bregninge-Bjergsted
Man sang: ”Der er et yndigt Land”

En Tak og en Gave til Fru Olsen.
Propr. Taarning: Naar Beboerne i et Sogn lægger saa stort Beslag 
paa en Mand, som vi har gjort paa Ole Olsen, er det nødt til at faa 
Indflydelse  paa  Hjemmet  og  give  et  stort  Arbejde  for  Konen. 
Sogneraadsformanden  er  ikke  altid  hjemme,  og  den  velsignede 
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Sladdermaskine,  Telefonen,  skal  passes,  og  ofte  har  Fru  Olsen 
maatte  løbe  fra  Gryder  og  Pander  for  at  give  Besked.  Mange 
Mennesker kommer til  Sogneraadsformanden, og Fru Olsen har 
maattet tage imod, naar O. O. ikke var hjemme. De er ikke til at 
tælle, de Kopper Kaffe, Fru Olsen har udskænket. Og det var altid 
med et smilende Ansigt, hun kom med Kaffekanden, selv om hun 
maatte være træt af alle de Besøg.
Vi vil derfor ogsaa sige Fru O. Tak. Hun har gjort et uegennyttigt 
Arbejde for Kommunen saavel som Ole Olsen.  Men af Tak døde 
Smedens  Kat,  Derfor  vil  vi  som  Paaskønnelse,  overrække  Fru 
Olsen denne lille Gave. (Tal. Overrakte 12 Sølvgafler i Etui). Fru 
Olsen Leve. (Hurra). 

Tale for Børnene.
Førstelærer Birch, Eskebjerg: Naar vi i Dag holder Fest for Ole 
Olsen og Hustru,  tror  jeg,  der  er  to  Ting,  der  gør  at  Festen er 
blevet  saa stor.  1)  at  vi  alle  uden Undtagelse har  haft  Tillid til 
denne  Mand.  Vi  kommer  jo  fra  mange  forskellige  Steder  og 
Forhold  med  forskellig  Opfattelse  af  kommunale  Sager,  med 
forskellig politisk og religiøse Anskuelser, men et er vi enig om: 
vi har haft Tillid til Ole Olsen.
I vor Tid skorter det jo ellers lidt paa Tilliden, men vi,  der har 
siddet sammen med Ole Olsen i Sogneraadet, har haft ubetinget 
Tillid  til  ham.  Vi  vidste,  at  han  ikke  forurettede  nogen  eller 
berigede sig selv, men var fuldt hæderlig og paalidelig. 
Men der er ogsaa en Ting til, hvorfor vi ser op til ham: fordi han 
og hans Hustru og Hjem lever i et sandt og Ærligt Gudsforhold. 
Det  er  ikke skjult  for  nogen og skal  heller  ikke være  det.  Det 
sætter sit Præg at leve for Guds Ansigt og med Ansvaret ikke blot 
overfor  Mennesker,  men  ogsaa  overfor  Gud.  Paalidelighed, 
Hæderlighed og sand Gudsfrygt,  det er det,  der har præget Ole 
Olsens Færd. Og derfor er der saa mange samlet i Aften. 
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Man siger, at Æblet falder ikke langt fra stammen. Ser vi paa Ole 
Olsens Fader, saa har i de 23 Aar, jeg har kendt ham, ingen kunnet 
sætte en Plet pa hans Navn. Og saa har vi vel ogsaa Lov til at tro 
og  haabe,  at  det  næste  Slægtled  ogsaa  maa  være  præget  af 
Paalidelighed, Hæderlighed og Gudsfrygt. 
Vi kender O.O.´s Børn og ved, hvordan de opfører sig. Den ældste 
Søn gør jo et stort Arbejde blandt de Unge for at samle dem om 
noget godt, og det skal nok bringe Velsignelse for ham selv og 
andre.Men vi vil særlig sende vore Tanker til Sønnen, der færdes i 
Canada og hvis tanker sikkert tidt gaar til Alleshave, Medens Fars 
og  Mors  Tanker  gaar  den  modsatte  Vej.  Det  er  som  usynlige 
Traade  over  Verdenshavet,  der  binder  dem sammen,  der  elsker 
hverandre. Vi vil ønske for ham i det Fremmede, at han maa have 
de samme Egenskaber, saa vil han nok faa Glæde af sit Arbejde 
derovre. Ogsaa for dem, herhjemme vil vi ønske det samme, Vi, 
der Arbejder i Skolens Tjeneste, opdager tidt,  at en hel Familie 
kan være slægtspræget – f.eks. Enten regne eller skrive godt. Men 
ogsaa de Ting, her er nævnt, kan gaa i Arv fra Slægt til Slægt. Vi 
vil ønske, at Udtrykket: Æblet falder ikke langt fra Stammen. Maa 
passe paa Børnene. De leve (Hurra).

Et hurra for gamle Lars Olsen.
Sognef. Hans Madsen, Bjergsted, talte for gl. Lars Olsen. - Nu har 
vi jo naaet denne højtidsstund og Lars Olsen sidder her som den 
ældste iblandt os, nogle og firs aar gl. Lars Olsen har altid været 
en sjælden rettænkende og retskaffen Mand. Derfor tror jeg ogsaa, 
at alle der kender ham, gerne vil være med til at hædre ham. Og vi 
kan ikke gøre det paa anden og bedre maade end ved at holde Fest 
for hans Søn. For det kan jo kun glæde ham, at hans Søn er blevet 
Sogneraadsformand, Amtsraadsmedlem og meget mere. Lad os da 
raabe et kraftigt leve for Lars Olsen (hurra).
”Jeg elsker de grønne Lunde”.
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Pastor Friis-Berg.
Det var en Gang under vor Frelsers jordeliv, at han samlede sine 
Disciple. Og det han lagde sine Venner paa Hjertet var, hvordan de 
skulde færdes i  den Verden,  hvor  den stærkeres  Ret  gælder:  at 
blive store  ved at  være hverandres  Tjenere.  Jeg havde egentlig 
ikke tænkt, at min Røst skulde lyde her, hvor mange har meget 
mere Ret til at føre Ordet. Men jeg kunde ikke holde mig tilbage. 
For hver gang en Kristen fører Bevis for, at Kristendom ikke er 
noget, der gør os verdensfjern, men at man godt kan være dygtig 
og fylde en Plads og blive til Velsignelse. – hver gang det sker, er 
det en Anbefaling for Kristendommen. Saadan som jeg har lært 
Ole Olsen at kende, var han altid i Tjenerskikkelse. Og mon det 
ikke er det, der ligger bag den store Kærlighed og Hyldelst, der 
slaar  ham  i  møde,  at  hvor  vi  har  truffet  ham,  i  Komm.  Eller 
Skolens  Tjeneste,  var  det  altid  en  Tjenergerning,  ikke  for  at 
herske. Det vil vi rigtig sige Gud Tak for. Og naar disse mange 
Opgaver blev lagt paa vor Ven og Hædersgæst, ved vi hvorfra han 
fik Kraften til at blive til Velsignelse for B.B. Kommune.
”Et glad Ansigt er daglig Gæstebud” – Det mødte man altid hos 
Ole  Olsen,  og  det  i  ikke  mindre  Grad  paa  hans  Kone.  Gud 
velsigne de kommende Dage for Jer. Jeg tror, at der er mange, der 
har tænkt paa Ole Olsen under hans Sygdom og glædet sig, da De 
blev rask igen. Saadan er det at være tro, hvor vi er satte. 
Der var et Par Mennekser, der en gang besøgte et stort engelsk 
Skibsværft og saa ind i Teknikkens Vidunderland. Men nede ved 
Døren sad nogle, der ikke syntes at være ret meget med.
Naa, I har nok ikke noget særlig at bestille, blev der sagt.
Jo,  lød  Svaret,  vi  laver  de  Nagler,  der  holder  det  fine  Skib 
sammen. Det er den enkeltes Indsats. Vi takker Gud for O. O´s 
Tjenergerning iblandt  os.  Det  kommer  frem, naar  vi  bliver  lidt 
ældre, at det vi fik udrettet, ikke er saa farlig meget, men maatte vi 
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dog være en Nagle, et Led i den store Plads, hvor vi er sat. Pastor 
Friis Berg sluttede med et Danmark Leve (Hurra).

Ole Olsens tak.
Hædersgæsten Ole Olsen tog 
nu Ordet og udtalte: Jeg vil 
gerne  sige  Tak  for  den 
venlige Tanke, der ligger bag 
denne store Fest. Tak for den 
Tilslutning,  den  har  faaet. 
Det  har  glædet  os  i  aller-
højeste  Grad;  men  det  er 
ikke  fortjent.  Jeg  vil  ogsaa 
lige sige Tak paa min Kones 
Vegne.  Tak  for  de  store 
Gaver  og  tak  alle  sammen. 
Og  tak  for  de  ord,  der  har 
lydt.  Henrik  Petersen  blev 
valgt  ind  i  Sogneraadet  i 
1913,  og  det  var  egentlig 
hans Tur,  at  blive Formand, 
men han gjorde sit til, at det 

blev mig. Det siger jeg ogsaa Tak for. Jeg var nærmest bange for 
at gaa ind i det store Arbejde. Modet kom med Arbejdet. ’
Tak for alt, hvad der er sagt. Tak til propr. Taarning, Lærer Birck, 
Hans Madsen og Pastor Friis Berg for de venlige Ord. Naar jeg 
har kunnet holde ud saa længe, er det Forholdene, der har hjulpet 
til. 
Hvis  ikke min Kone havde staaet  ved min Side,  havde det  for 
længst været forbi.

(Fortsættelsen findes i arkivet, hvor man er velkommen til at læse den.)
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Nyt fra Viskinge.
Sådan hed et lille indlæg vi havde i bladet Oktober nr. 2010. Det 
var en arbejdsgruppe der arbejdede på at lave en bog om de 
erhverv der har været i Viskinge gennem tiderne.
Nu er de nået dertil hvor bogen er blevet færdig. 

Derfor holder de en hyggelig lille sammenkomst 
søndag d. 4. september kl. 13. Vi mødes i Den gamle Skole i 
Viskinge. Herefter bliver der en lille byvandring og bagefter 
samles man i skolen så man kan se bogen og kan købe den. 
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