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Bodil de Neergaard
Fruen på Fuglsang Herregård
I denne folder her fortæller vi om Bodil
de Neergaard ud fra en social vinkel.
Teksten heri vil blive en del af en bog om
lokale matadorer, der udkommer
november 2013.
Bogen er et samarbejde mellem de
lokalhistoriske arkiver i LASA.
Det er ikke så tit man hører om kvinder,
som i den grad formår at sætte så
markante aftryk på en hel egn, som Bodil
de Neergaard. Hun blev som ganske ung
frue på Fuglsang Herregård, som havde
jordbesiddelser, der dækkede over
halvdelen af Toreby sogn.
Nogle af byerne i sognet - Toreby,
Nagelsti og Sundby – kan med lidt god
vilje kaldes ”Fuglsang-byer”.
Bodil de Neergaard kort før hendes død.
Billedet i baggrunden er hendes mand, Rolf Viggo de Neergaard.
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Bodil de Neergaard f. Hartmann
Ånden lever stadig
Allerede fra barndommen var der tegn på, at der her var at gøre med en
bemærkelsesværdig personlighed. Bodil Hartmann blev født i København den 10.
februar 1867, som datter af Bolette Hartmann (f. Puggaard) og Emil Hartmann.
Ved hendes dåb stod følgende faddere: hendes farfar komponisten J.P.E.
Hartmann, hendes morfar stor-grosserer Rudolf Puggaard (Christoffer Rudolf
Puggaard) samt eventyrdigteren H.C. Andersen. Hun døbtes Ellen Bodil
Hartmann.
Gennem hele sin barndom færdedes Bodil Hartmann i kulturelle kredse. Således
var hendes familie selv kunstnere, bl.a. hendes lillebror, maleren Oluf Hartmann,
som i dag bl.a. er kendt for sine landskabsmalerier fra området omkring
Fuglsang. Også deres omgangskreds bestod af mennesker, som i dag er kendt for
alt indenfor litteratur, billedkunst og musik.
Fuglsang Herregård
Bodil Hartmann blev gift da hun var blot 18 år med den 30 år ældre Rolf Viggo
de Neergaard, som på det tidspunkt ejede Fuglsang Herregård på Lolland.
Allerede dagen efter brylluppet flyttede Bodil de Neergaard ind på herregården,
hvor hun boede frem til sin død i 1959.
Indtil hendes mands død i maj 1915 var Bodil de Neergaard ”kun” frue på
herregården, men efter mandens død oplevede hun pludselig at stå med ansvaret
for driften af huset og godset, med mange ansatte. Det store ansvar, der hvilede
på den unge enke, kan måske forstås, når det opremses, hvad hun skulle bestyre
(her efter C.C. Haugners: ”Gamle Lollandske gårde” – 1912):
”Fuglsangs skovareal udgør 1363 tdr. land. Under godset hører herregårdene
Fuglsang og Priorskov samt Flintingegården, som har 110 tdr.l. ager og 118
tdr.l. eng, og fæstegården Nagelsti Skovgård, som har 193 tdr.l. ager.
Hovedgården Fuglsang har et areal af 500 tdr.l. ager, 100 tdr.l. eng og 30 tdr.l.
have. Besætningen består af 33 heste, 140 malkekøer og 60 stk. opdræt.”
Det blev hende magtpålæggende at holde sig ajour med driften. Så længe
helbredet var til det, tog hun en daglig runde på avlsgården for at drøfte driften
med inspektøren.
Bodil de Neergaard fortæller selv om, hvornår og hvordan hun fik inspiration og
mod til at blive en social og kirkelig matador i Toreby Sogn. I bogen ”Minder fra
Fuglsang” beretter hun om sit bekendtskab med Johannes Muncki og hustru:
” Det var en verden for sig, jeg kom ind i, da jeg lærte ham og hans hustrus
gerning at kende. Det var for mig brydningsår, kort efter min mands død.
Ensomheden lagde sig tungt over mig, og jeg vaklede på så mange måder under
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det store ansvar, der var lagt hen til mig. Da var det, at en gammel og medfødt
sympati for de i samfundet dårligst stillede blev vakt til live ad de underlige veje,
som vi ikke altid kan spore. Tanken om at opføre et hjem for disse forkomne sjæle
kom til mig gang på gang, og jeg blev klar over, at det var Gud, der indgav mig
den. Jeg søgte forbindelse med Pastor Munck, som ledede et sådant hjem,
”Møltrup”, for at få hjælp og støtte hos ham til udførelsen af planen. Det blev et
rigt samarbejde, og for mig åbnede sig en ny verden. Aldrig havde jeg tænkt, at
mennesker i den grad kunne opgive alt deres eget, hjemlig hygge, familieliv,
bekvemmelighed, for at hjælpe landevejens sønner og løsladte fanger til atter at
kunne indtage en stilling inden for samfundet.
Denne oplevelse fik mig på ret køl igen.”
Sønderskovhjemmet
Besøget på Møltrupgård i Jylland, fik Bodil de Neergaard til med det samme at
lede efter et egnet sted. Hjemmet blev grundlagt i 1918, og indviet på hendes
bedstefars fødselsdag den 14. maj samme år under navnet ”Fuglsang
Optagelseshjem”, og havde til huse i et nedlagt skovfogedsted. Dette sted var dog
midlertidigt, indtil man opførte en ejendom til formålet, ”Sønderskovhjemmet”,
der ligger smukt mellem tre skove. Til indvielsen deltog Pastor Munck (Johannes
Munck, red.) og Ejnar Pripii. Biskop Wegeneriii foretog selve indvielsen.
Stedet var indrettet med 17
enkeltværelser, stor spisestue,
dagligstue og køkken.
Spisestuen var holdt i blåt og
dagligstuen i rødt. Værelserne var
holdt i farverne grøn, blå og rød.
Møblernes farver matchede gardiner
og sengetæpper. I hvert værelse var
anbragt et billede, mest gammel
kunst.

Sønderskovhjemmet

Dagligstuen var møbleret med møbler fra Fuglsang Herregård. De blev senere
erstattet af træmøbler, da dette var mere praktisk. Desuden var der to værelser til
de ledende, som fra starten var to kvinder, som tidligere havde ledet et
fritidshjem i Nykøbing F. Den ene kvinde stod for husførelsen, mens den anden
stod for ledelsen af værkstederne.
Senere udvidede man med stald, økonomibygning med 8 værelser samt en
forstanderbolig, da man nu havde behov for en mandlig leder, som kunne bidrage
med en fast hånd. Igennem Pastor Fibiger i Eliaskirken fik man sekretæren fra
Mændenes Hjem i Eskildsgade i København – Melchior Jensen og hustru - til at
bestyre hjemmet.
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Stedet har aldrig været et behandlingssted, men et hjem for mænd, som af en eller
anden grund har haft brug for en hjælpende hånd. Typisk var disse mænd
vagabonder, nyligt løsladte, misbrugere eller mænd, som af en eller anden årsag
havde mistet hjem eller familie.

Interiørbillede fra Forstanderboligen

Dagligdagen på Sønderskovhjemmet
har fra starten ligget i faste rammer med
en stærk åndelig og religiøs baggrund.
Således er der stadig i dag
morgenandagt, arbejde på
værkstederne, i stalden, skoven eller
marken. Om aftenen desuden
aftenandagt. Alle bliver tilbudt et
dagligt meningsfyldt arbejde.
Grundtanken er, at mændene i arbejdet
kan tale med hinanden og dermed
opbygge en fællesskabsånd.

I fritiden har mændene stort set mulighed for at lave hvad som helst, dog under
hensyntagen til husordenen. Med tiden er hjemmet blevet en selvejende
institution under servicelovens § 20, og er i dag administrativt samarbejdende
med Kirkens Korshær.
Sommerlejrene
Da broerne over Guldborgsund kom, og færgetrafikken dermed ophørte, stod det
store kornmagasin ved færgegården i Sundby ubrugt hen. Bodil de Neergaard
blev inspireret af præsten Olfert Ricardiv til at oprette en sommerlejr, og da
bygningen alligevel stod tom, valgte hun at ombygge den til formålet.
Sommerlejren stod klar i 1917, og allerede inden havde hun kontaktet KFUM for
at give dem dispositionsret over lejren.
Dagen inden de første drenge
skulle ankomme, kørte Bodil de
Neergaard selv til lejren, for at
pynte den med blomster fra
Fuglsangs have.
Selvom hun som ung flyttede fra
København, droges hun af
strømningerne fra byen, og
sommerlejren skulle derfor
bruges til drenge fra København,
da hun holdt af drengenes jargon
og kunne se, at der bag deres
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Feriedrenge foran Fuglsang Herregård

hårde facader var menneskelige muligheder for fremtiden. Lejren blev hurtigt så
populær, at den om sommeren overfyldtes af drenge fra København.
For at imødekomme efterspørgslen fandt Bodil de Neergaard et hus tæt ved
Priorskov (Hovedgård under Fuglsang, red.) som tidligere blev benyttet som
polak-kasernev. Dette hus var grundmuret og med kakkelovne, hvilket gjorde det
brugbart hele året. Begge lejre blev udenfor feriesæsonerne benyttet af
missionsbørnehaver og søndagsskoler fra København. Det skønnes, at op mod
10.000 børn og unge har været i lejrene, som fungerede indtil slutningen af
1950’erne.
Rytterskolen
I forlængelse af sit arbejde med sommerlejrene købte Bodil de Neergaard i 1918
den gamle Rytterskole ved Toreby Kirke, og oprettede i skolestuen en
søndagsskole, som åbnede året efter. Hun var formand for søndagsskolen, og
deltog også i arbejdet med børnene, hvor undervisningen bestod af forkyndelse af
kristendommen. Ligesom med sommerlejrene var efterspørgslen også stor her, og
på et tidspunkt var der fire andre søndagsskoler rundt omkring i sognet. Disse
andre skoler blev oprettet ud fra et geografisk synspunkt, da sognet spænder ca.
15 km på hver led.
En fast tradition i søndagsskolen var de
årlige sommerture til Fuglsang Have,
hvor op mod 150 børn og unge samledes
til leg. Hvert år til jul afholdt hver
søndagsskole deres egen julefest, da den
oprindelige mødesal i rytterskolen var for
lille til at alle kunne samles.
Resten af Rytterskole-bygningen var på
købstidspunktet lejet ud for en årrække,
og først i 1922 rådede hun over alle
lokaler i bygningen. Her fik hun
mulighed for at inddrage arbejdet med
KFUM og KFUK. I forbindelse med indretningen tilbragte hun mange
eftermiddage sammen med de unge piger fra KFUK, som hjalp til. Bodil de
Neergaard lagde vægt på, at intet var for godt til det hjem, som skulle danne
rammen om arbejdet. Derfor blev alle rum udstyret med gode møbler og fint
dække- og køkkentøj. Ved særlige lejligheder blev der dækket med stofduge og
servietter; papir var bandlyst. Desuden udsmykkedes lokalerne til disse fester
med masser af blomster fra Fuglsang Have.

Toreby Rytterskole, ca. år 1947. På billedet ses
entomolog Jens Peter Ole Kryger Jensen og hans
hustru Else Johanne Sofie Kryger, f. Nielsen.
E.J.S. Kryger var Bodil de Neergaards sekretær,
og hun ledede aktiviteterne i bygningen.

Arbejdet med søndagsskolen, KFUM og KFUK udviklede sig i flere retninger.
Der blev holdt fællesmøder for ungdommen, samfundsmøder og missionsmøder.
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På baggrund af sit venskab med Pastor Prip (Ejnar Prip, red.) dannede hun en
Østerlandsmissionskreds, som havde samlingssted for to årlige møder i
bygningen. Herudover blev der afviklet ”mande-møder”, hvor op mod 60 mænd
mødtes 6 gange hver vinter og diskuterede vidt og bredt på baggrund af foredrag
eller oplæg. Da Bodil de Neergaard som kvinde selvsagt ikke kunne deltage,
ansatte hun en mandlig sekretær, som deltog i hendes sted, og som efterfølgende
aflagde referat for hende. Mændene var i alle aldre og fra alle samfundslag.
Bodil de Neergaard kunne
deltage i ”Møder for Kvinder
fra Egnen omkring Fuglsang”.
De blev afholdt på selve
Fuglsang Herregård hver 14.
dag. I folkemunde omtaltes
disse møder som ”konemøder”,
da det primært var
landarbejdernes koner, der
deltog. Der var som regel 50-60
deltagere i disse møder.
I forbindelse med
Bodil de Neergaard (nr. 3 fra venstre) med konerne fra Flintinge
kvindemøderne afholdtes
hvert år flere fester, blandt andet en julefest i salen på Fuglsang. Om sommeren
tog man på udflugt, ofte længere væk. Fælles for disse mande- og kvindemøder
var, at de altid afsluttedes med en andagt.
Møderne for kvinderne førte til etableringen af et lille Rekreationshjem for
Kvinder fra København. Det havde til huse på Flintingegård, som lå umiddelbart
nord for Fuglsang Herregård. Gården er nu nedrevet. Når Bodil de Neergaard om
vinteren boede i København samlede hun kvinderne til en sammenkomst derinde.
I dag er Rytterskolen stadig samlingspunkt for KFUM-spejderne. Sognets
kirkekontor er desuden også hjemhørende i bygningen.
Når Bodil de Neergaard selv forklarede, hvorfor hun ydede alt dette sociale
arbejde, udtalte hun: ”Jeg vil så gerne hjælpe.”
Kulturen på Fuglsang
Allerede inden Bodil de Neergaard blev gift med godsejeren, var Fuglsang
Herregård et yndet opholdssted for musikere og komponister. Efter hun flyttede
til herregården blev denne tendens forstærket. Mange kunstnere har igennem
årene lagt vejen forbi Fuglsang. Blandt dem var Carl Nielsen en hyppig gæst, og
han opholdt sig ofte i længere tid omkring sensommeren. At Carl Nielsen var en
skattet gæst bekræftedes i de breve, som er bevaret, og hvor både Bodil de
Neergaard og Carl Nielsen skriver varmt om deres venskab.
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Da Bodils bror, maleren Oluf Hartmann, i 1910 døde, deltog Carl Nielsen i
begravelsen, og havde til anledningen komponeret stykket ”Ved en ung kunstners
båre”. Flere af Oluf Hartmanns kunstværker ejes i dag af Fuglsang
Kunstmuseum.
Den kendte vise ”Jens Vejmand” er forfattet af Jeppe Aakjær, mens musikken er
af Carl Nielsen. Netop musikstykket til visen har Carl Nielsen tilegnet Bodil de
Neergaard.

Bodil de Neergaard med Carl Nielsen

Musiksalen på Fuglsang Herregård

Selv her, mere end 50 år efter hendes død, summer Fuglsang af kultur.
Herregården er således hjemsted for Storstrøms Kammerensemble og ”Fuglsang
Musikforening”, som året igennem er vært ved månedlige koncerter.
Ved siden af herregården, i et hjørne af gårdpladsen med de gamle
staldbygninger, ligger Fuglsang Kunstmuseum smukt ud mod Guldborgsund.
Flere af de billedkunstnere, der har lagt vejen forbi herregården og området er
rigt repræsenteret i museets samling.
Herregården er rigt udsmykket med kunst, både med hensyn til indretning og i
valg af kunstværker og dekorationer. Fælles for størstedelen er, at man har
benyttet datidens kunstnere.
I hallen står to statuer af H.V. Bissen, og i trapperummet følges man op af
Thorvaldsens værker. 8 af de i alt 9 muser hænger langs selve trappen, og på
afsatsen ses en gengivelse af ”Amor og den afmægtige Psyke”. Øverst på trappen
ses Thorvaldsens vægrelief af ”Alexander den Stores indtog i Babylon”.
Biblioteket på 1. sal er udsmykket med italiensk inspireret kunst. Væggene er
udført af maleren Axel Viggo Wørmer. Rundt om er såkaldte pompejanske
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dekorationer. Biblioteket var oprindeligt husets billardværelse. Billardbordet står
i dag på statsministerens residens Marienborg.
Den røde stue er i
Rosenborgstil, og
udsmykningen er en direkte
kopi af Rosenborgs
Vinterstue.

”Eventyret om Agnethes brudefærd med Havmanden”

Agnethestuen har fået sit navn
efter det store loftmaleri:
Eventyret om Agnethes
brudefærd med Havmanden,
malet af Axel Viggo Wørmer.
I rummet står desuden et
Hornung og Møller klaver fra
1862, som har tilhørt Bodil de
Neergaards farfar,
komponisten J.P.E. Hartmann.

Det nok vigtigste rum på Herregården er musiksalen, som er et af Danmarks
bedste akustiske lokaler til kammermusik. Blüthner flyglet i musiksalen fik Bodil
de Neergaard i morgengave. Dette flygel har både J.P.E. Hartmann, Carl Nielsen
og Edward Grieg spillet på. Rummet er præget af religiøs kunst, blandt andet
Jørgens Roeds kopi fra 1851 af Rafaels Sixtinske Madonna. Maleriet er i samme
størrelse som originalen, der er fra ca. 1515 og hænger i Dresden. Også et meget
stort portræt af Bodil de Neergaard pryder salen.
Skejten
Fra herregårdens østlige fløj er der udsigt til
Skejten og Guldborgsund. Bodil de Neergaard ville
sikre at området bevaredes for eftertiden, og
foretog derfor en frivillig fredning i 1917. Området
er et strandenglandskab, hvor der vokser egetræer,
hvoraf de ældste er ca. 350 år gamle. I området
ligger desuden flere vandreblokke fra Norge, som
er blevet ført dertil under istiden.
Mange kunstnere har yndet at komme på Skejten.
Egetræerne på Skejten er brugt som motiv ved
udsmykningen i Folketingssalen på Christiansborg,
hvor kunstneren Olaf Rude har malet de to store
værker bagerst i salen.
Egetræ på Skejten
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Ved indgangen til Skejten lå et gammelt røgterhus, Skejtehuset. Da huset ikke
længere skulle bruges som røgterhus, fik kunstnere lov til at tage ophold i huset,
heriblandt Oluf Hartmanns maler-kammerater, så Bodil de Neergaard kunne
beholde kontakten til dem ved Oluf Hartmanns død. Senere blev huset nedrevet
og nybygget til legatbolig for kunstnere, både forfattere, billedkunstnere mv. I
dag er det lejet ud.
Bodil de Neergaard og Toreby Kirke
I 1726 overtog Fuglsang kirken efter Ålholm ved Nysted. Både Bodil og hendes
mand følte sig tæt knyttet til den lokale kirke i Toreby, hvilket kirkerummet i dag
vidner om. Store dele af indretningen og interiøret er skænket af familien
Neergaard.
I Sakristiet er der mange smukke kalkmalerier, som blev fremdraget i 1905.
Deres alder vurderes af sagkyndige lige fra at være ung-gotiske til op til 1300eller 1400-tallet. Omkring 1905 ville det nyoprettede menighedsråd sammen med
godsejer Rolf Viggo de Neergaard indrettede rummet til ligkapel, men de
genfundne kalkmalerier bevirkede, at et kapel i 1906 blev opført på kirkegården,
og rummet blev genindrettet til sakristi med støtte fra Rolf Viggo de Neergaard. I
1910 skænkede Bodil og Rolf Viggo de Neergaard et Starup-orgel til kirken. Dets
facade er bevaret bag det nuværende P.G. Andersen-orgel. Kirkens lysekroner er
skænket af Bodil de Neergaard i 1917.
I 1919 skænkede Bodil de Neergaard et nyt alterbillede til kirken. Dette billede
var færdigt i 1849 og har en særlig historie. Det er en kopi af det store
gravlæggelsesbillede, der i original hænger i Firenze i Palazzo Pitti, som rummer
en af Italiens fornemmeste kunstsamlinger. Det blev kopieret af Albert Kychler.
Gravlæggelsesbilledet blev malet af Pietro
Vanucci i 1495. Han var født ca. 1450 i byen
Perugia i Umbrien, og derfor kaldes Perugino.
Byen blev et af århundredes største kunstcentre.
Rafael kom i lære hos Perugino.
Albert Kychler var født i 1803, og gik på
Kunstakademiet (dengang kaldtes det Det
kongelige Academie for de skiønne Kunster i
Kiøbenhavn) og blev elev hos Eckersberg. Han
modtog et rejsestipendium og rejste til Italien.
Her mødte han danske besøgende i Rom,
heriblandt stor-grosserer Hans Puggaard, som bad
ham male billedet. Hans Puggaards barnebarn
Bolette giftede sig med Emil Hartmann. Hans
Puggaards søster arvede ved hans død billedet.
Altertavlen i Toreby Kirke
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Ved hendes død købte Bodil de Neergaard billedet af dødsboet.
Hun har altså kendt billedet fra sin barndom.
I 1952 fik kirken nye bænke. I kirkebænkenes gavle er der udvalgte skriftsteder,
der i korte træk giver en lille bibelhistorie fra skabelsesberetningen til slutningen
af Johannes’ åbenbaring op gennem kirken. Disse skriftsteder blev udvalgt af
biskop Halfdan Høgsbro i samarbejde med Bodil de Neergaard.

Interiørbillede fra Toreby Kirke, bemærk skriftstederne på kirkebænkene

Skriftstederne er – efter
alle kunstens regler –
malet af Jens
Steffensen, Toreby og
hans tre sønner. I 1957
skænkede Bodil de
Neergaard fresken af
Faraoens datter, der
finder Moses i sin kurv i
Nilen, mens storesøster
Mirjam bøjer sig over
ham. Billedet er malet af
Anne Marie Telmanyi
(Carl Nielsens datter,
red.)

Det blev oprindeligt skænket til Bodil de Neergaard til hendes 90 års fødselsdag.
I 1959 døde Bodil de Neergaard, der var en af de sidste kirketiende-ejere af en
kirke. I 1962 blev der afholdt et ekstraordinært kirkesyn i Toreby Kirke.
Anledningen var, at driften af kirken nu skulle overgå til menighedsrådet,
hvorved Fuglsangs forpligtelser ophørte. Skæringsdagen blev sat til 31. marts
1962. Toreby Kirkes specielle bånd til Fuglsang ophørte.
Refugiet
Bodil de Neergaard havde et ønske om, at der ved hendes død blev oprettet et
refugium på Fuglsang. Selve herregården var allerede inden hendes død
testamenteret til Det Classenske Fideicommis. Da Bodil de Neergaard døde, blev
hun begravet på Toreby Kirkegård ved siden af sin mand.
Refugiet blev åbnet i 1962, og havde plads til 30 gæster. I 1969 udvidede man
kapaciteten med 8 værelser i et anneks i parken, således man kunne have 46
gæster. Formålet med refugiet var, at give mennesker hvile, stilhed og arbejdsro.
Brugerne af refugiet kunne derfor opdeles i to grupper: de, der havde kræfter til
at arbejde under opholdet, og de, som havde brug for hvile og ro. Desuden skulle
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der være plads til afholdelse af foredrag, konferencer, kurser samt musikalsk
udfoldelse.
Fedeicommiset bevilgede de første 5 år 50.000 kroner årligt til at dække
udgifterne for ubemidlede gæster. Refugiet blev lukket i 1995.
Afslutning
Bodil de Neergaard var Fuglsangs og sognets sidste ”Frue”. Hun forvaltede sin
kulturelle baggrund til det sidste, og var samtidig ”folkelig” med den afstand,
som kendetegnede fortidens ”fruer”. Hun var kvinde, - hun satte i gang, og hun
holdt ved - langt ud over, hvad kvinder og godsejere normalt gjorde i de tider.
For eksempel kørte hun rundt med julekurve til forskellige
forretningsforbindelser, men også til folk og familier, som hun omgikkes i privat
eller socialt øjemed.
Under 2. Verdenskrig husede
hun engelske soldater på
herregården.
Både det forretningsmæssige,
men især det sociale arbejde
gjorde hende til en sand
”matador”, som i dag også bør
huskes for ”Bodil de
Neergaard-æblet”, som var et
resultat af hendes interesse for
frugtavl.
Fuglsang Herregård set fra haven

I dag fungerer Fuglsang som kulturcenter. Stedet er udpeget som et af Lollands
bevaringsværdige kulturmiljøer.

Fuglsang Kunstmuseum
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i

Johannes Munck, 2.8.1867-20.11.1919, præst. Født i København., død i Herning, begravet i Timring. Han
blev student 1886 fra Herlufsholm, cand.teol. 1893. Fra hjemmet arvede han en udpræget interesse for alle
lidende og en stor lyst til at yde dem hjælp. Det var da også at gå i faderens spor, når han 1894 blev
fængselspræst på Vridsløse. De atten år han virkede der blev hans læreår, hvor han på grundlag af erfaringer
vandt de synspunkter der prægede hans senere gerning. Han tog afsked som fængselspræst og indrettede
Møltrup til et hjem for løsladte og andre hjemløse; arbejdet fortsættes endnu. Johannes Munck og hans
hustru, med deres store kærlighed til "sønnerne" og deres udholdende uselviskhed, prægede Møltrup.
ii

Ejnar Prip, 5.2.1868-2.2.1939, missionær. Født i Egense ved Svendborg, død på Frederiksberg, begravet
samme sted (Solbjerg). Ejnar Prip blev student (Sorø) 1886, cand.teol. 1894 og 1895 hjælpepræst hos sin far;
tidligt følte han sig kaldet til missionær. I Østerlandsmissionen, fik han sin blivende missionsmark i den
syriske ørken nord for Damaskus. 1905 overtog den fem små missionsstationer som en irsk-presbyteriansk
mission havde grundlagt; centrum for arbejdet var ørkenbyen Deratije hvor Ejnar Prip fik sit hjem.
iii

Caspar Wegener, Caspar Frederik Johansen Wegener, 16.12.1851-24.6.1930, biskop. Født i Halsted, død i
Nykøbing F. I 1903 blev Caspar Wegener medlem af det kirkelige udvalg, støttede kirkeforfatningsplanerne
og opnåede som leder af et underudvalg en rimelig status for det københavnske kirkefond. I 1907-23 var
Caspar Wegener biskop over Lolland-Falster stift.
iv

Olfert Ricard, Olfert Herman Ricard 2.4.1872-20.6.1929, præst. Født på Frederiksberg, død samme sted,
begravet i København. Som student var han søndagsskolelærer og fra 1893 medhjælper i KFUMs
ungdomsafdeling. 1896–1908 var Olfert Ricard sekretær i Københavns KFUM som under hans ledelse fik et
mægtigt opsving med store medlemstal, mange medarbejdere, talrige kristeligt-kulturelle aktiviteter og som
et symbol på alt dette rejstes – for en stor del ved hans indsats og i samarbejde med Indre mission – KFUMs
"borg" i Gothersgade. På landet var KFUM slet og ret ungdomsfløjen af Indre mission, men i byerne og mest
i København havde den baggrund i et kulturbevidst borgerskab. Det gav uundgåeligt svære spændinger, ofte
udtrykt i anklager mod Olfert Ricard for at sætte "det menneskelige" over "det kristelige", eller for at bruge
det første til at liste det sidste ind i unge mennesker. Olfert Ricard vedkendte sig åbent at byungdoms behov
er andre og flere end bondeungdoms - at også sport og underholdning må indgå som noget selvfølgeligt.
v

På Lolland og Falster arbejdede i begyndelsen af 1900-tallet mange polske sæsonarbejdere – mest piger –
”i roerne”. Der blev derfor bygget ”kaserner” i nærheden af roemarkerne. Her spiste og sov de polske
roearbejdere tæt stuvet sammen.
Hvor ikke andet er anført, er billederne venligst udlånt af Fuglsang Herregård.
Loftmaleriet s. 8 ”Eventyret om Agnethes brudefærd med Havmanden”, foto: Tage R. Jensen
Egetræ på Skejten s. 8, foto: Tage R. Jensen
Altertavle s. 9, foto: Tage R. Jensen
Interiørbillede fra Toreby Kirke s. 10, foto: Tage R. Jensen
Fuglsang Herregård set fra haven s. 11, foto: Tage R. Jensen
Fuglsang Kunstmuseum s. 11, Foto: Tage R. Jensen
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