
Information: 

Apelsælgten har sin egen hjemmeside det er: www.apel-aner.dk 
 

Litteratur: 
Sandberg, Barndommensland, 1953. 
Sandberg beskriver sine barneår på Vintersbølle Bleg og derigennem 
fabrikken og dens personer. 

Sydsjællandsmuseumsårbog for 2003, Charlotte Paludan   
Sydsjællandsmuseumsårbog for 2004, Anne-Marie Jacobsen restaurering af 
Beværterhuset 
 

Derudover råder Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd over 
information: 

Hvis man ønsker at støtte Projekt Beværterhuset, kan man gøre 
det ved at blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd. 
 

Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd er dannet den 28. august 2000. 
Foreningens formål: 

 

1.     At udbrede kendskabet til Vintersbølle og Nyråds historie. 
     2.     At bevare væverhuset/beværterhuset i Vintersbølle Skov samt       
             gøre det tilgængeligt for grupper med interesse i egnens historie  
             og natur. 
    
     E-mail adr.:  nyraad@vinterhistorie.dk Web:  www.vinterhistorie.dk 

                                                    
Kontingent (50 kr. pr. år) kan indbetales enten til kasser Anni Rasmussen eller 
indsættes på konto 0040-6874516528.  
 

Denne folder er udarbejdet i forbindelse med det 1. Apeltræf i 2006 af Anne-Marie 
Jacobsen og Birgitte Apel Jacobsen. 
 

Tak til Kasper B. Hemminsen for samarbejdet om planlægningen af denne 
dag. Tak til Carsten Warming for gendigtning af sangen, På Sjølunds fagre 
sletter. Tak til Anni Rasmussen for særlig deltagelse ved Beværterhuset.  

 
 

Apel - træf den 22. juli 2006 
              

               
 

Mødested: Køng Museer, Bygaden 27, Køng  
 
 

Dagsplan: 
 

10.30-11.00 Ankomst, Navneskilte og velkomst 
 

11.00-12.00 Rundvisning, Museet og hospitalet   
 

12.00-12.45 Køng Kirke 
 

13.00-14.00 Frokost + stamtræs leg 
 

14.00-14.45 Vi kører til Vintersbølle og går til Beværterhuset 
 

15.00-16.00 Sang / Beværterhuset, kaffe+ kage og tur til stran-
den. 
 

 

Historie 
Her gengives en afskrift af Georg Andreas Apels leje af et hus under Øbjerg-
gaard den 20 december 1809. 
Den 21 marts 1809 blev hans 1. søn Johan Peter Apel født. Muligvis er han 
blevet gift i 1808 med Ane Pedersdatter, men kirkebøgerne for den periode i 
Køng er desværre brændt. Vi kender derfor ikke Georg Andreas Apel og Ane 
Pedersdatters vielsesdato. 
 
 



NO 4 
F  R 
1809 Syv og tyve skilling    30862 
       Undertegnede 
 
Med i Matr Nr-    Johan Christian Ryberg 

61 ?  Festestedet   Deres Kongelige Mayestæts Agent 
ved den nye Ma-   Herre til Fridrichsgave, Flenstoft 
tricul syldsat   og Oebierrgaard gøir Vitterlighed at have 
for 1 ½ ab uden(?)   overladt 
Ager og Eng    Georg Andreas Apel 
 

 
Det Huus i Kiøng med tilliggende Hauger som ligger mellem Jordmoderes og Langenhans 
Huus, bestaaende af 7 Fag, som han og hans Kone som forblivend Enke efter ham i Deres  
Livs-Tid maa nyde bruge og i Fæste beholde, naar de 
1  holder huuset i forsvarlig Standt efter den herved hæftede Syns Forretning 
2  Betaler aarlig i twende Terminer 9 rdl, nemlig førstkommende May 4 Rdl. 3mark og paafølgende   
    1 ste November 4 Rdl. 3 mark 
3  Hand giør aarlig 2 høstdage, naar og hvor samme han anvises, og i  fald ieg finder for godt, isteden  
    HuusAfgift at tage Hverdage fra Ham, saa forpligtes han til at møde ved Aften Varsel, dog at  
    han faar giængse betaling, hvilken kortes i Huus Afgiften. 
4  Skulde Apel oprette én eller flere Væve i dette Huus saa forpligter hand, alene at væve derpaa for  
    fabrikken saa længe den kan forsyne ham med Klæder. Og derfor faar han betaling efter 
    nærværende Fabriks Væver Taxt, dog med den femte Deel tillæg. 
5   Han maa ei tage Inderster i sit Huus uden mit Vidende og Villie, ei heller laane nogen Huus … 
6   Han holder sine børn flittigt i Læse og Spindeskolen 
7   P(l)anter Frugt og andre nyttige Træer  
8   Retter sig efter Kongelige Anordninger som ere eller vorder og er mig og mine beskikkede hørig  
     og lydig. 
 

Alt dette og før bemærkedte maae han opfyled samme under Hans Fæstes Fortabelse og anden 
Lovlig Straf For fæstningen befriet 
 

Dette under min Haand og Segl 
 

Kiøbinghavn Den 20 December 1809 
 

Forestaaende Forpligterser samt at følge med paa Klap iagt naar ieg tilsiges, og at Dem i mit Huus 
befinden de Bilægger Ovn som tilhører Herskabet ei svares i a parte betaling men er i foregående 
Afgift iberegnet, skal ieg i alle dele opfylde, som herved i Tvende Mænds Paahør egenhændig 
underskriver. 
 

Til vitterlighed    Datum ut supra   Georg Andreas Apel    
Hans Hansen og  Lars Jacobsen 

 
 
 
 

 
 
Sangen ved Maren Apel´s hus 

 

Hvor Sjællands fagre ager, 
langs Storestrømmens bred. 
Hvor vind og sol så nænsomt 
har formet dette sted. 
Her samles vi til lyden 
af skovens vingesus. 
I Apel-slægtens hjerte 
ved Maren Apels hus . . .  
 

Min fortids stolte minde 
som skabt af livets kår. 
Det land som jeg kan kende 
helt fra min barndoms vår. 
Hvor himlens klare stjerner 
står klart ved Sjællands fod, 
her skabtes mine aner . . . 
Her slog min sjæl sin rod. 
 

Du sydsjællandske sommer 
hvor er min glæde stor, 
når lyse nætter kommer 
jeg fattig bli´r på ord. 
For intet steds i Danmark 
jeg føler samme fred . . .  
Om solen brænder ageren, 
om regnen strømmer ned. 
 

Ja slægter skal bevares 
i alle slægters led. 
Her minderne de ta´r os, 
og børnene ta´r med . . . 
De steder skal de kende; 
her slægtens vugge står. 
Vi gi´r hinanden håndslag 
- og ses til næste år. 

 
På Sjølunds fagre sletter: N.W. Gade 1838 /  
Gendigtet: Carsten Warming juli 2006 

 


