
Information: 

Apelslægten har sin egen hjemmeside: 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 til det 3. Apel-træf i 2007 af Anne-Marie Jacobsen.  

 
Tak til Kasper Beck Hemmingsen for samarbejdet om planlægningen af denne dag. 
Tak til Marianne Halliley for fortællingen om Kalvehave Kirke. 
Tak til Anni Rasmussen for særlig deltagelse ved Beværterhuset.  

 
        Peter Apel ca. 35 år. 

 

Apel-træf – 2007 
Den 21. juli kl. 10.30 

Mødested: Kalvehave Kirke, Kirkevejen 2 A, 4771 Kalvehave  
 

Tema: Peter Apel 1852-1937 
 

 Dagsplan: 

10.30 – 11.00 Ankomst, navneskilte og velkomst 

ved Marianne H., Kasper B.H. og Anne-Marie J. 

 

11.00 - 11.30 Kalvehavekirke,  hvor P. Apel blev viet til Marie L. Rasmussen 
ved Marianne Halliley. 

 

11.30 – 12.00 Vi kører forbi Petersgård til Præstø Torv.  
 

12.00 – 12.20 Præstø Torv - politikeren Peter Apel ved Anne-Marie Jacobsen   
 

12.30 - 13.30 Frokost i anlægget ved Frederiksminde. 

 
13.30 - 13.50 Vi kører til Vintersbølle Skoven  
 

14.15 – 16.00 Sang, slægtsforskning, hygge, kaffe og kage i Beværterhuset 
ved  Kasper B. Hemmingsen og Anni Rasmussen 



 

 

 
Historie: 

Peter Apel blev fødet den 13. maj 1852 i Vintersbølle. 

Peter Apel blev, i kraft af hans to ægteskaber, på mange måder et bindeled i 

Apelfamilien.    
Peter Apel var meget historisk og politisk interesseret og derfor møder vi ham 

i flere sammenhænge i lokalområdet Nyråd - Vintersbølle-Bakkebølle og som 

folketingskandidat i 1909 i Præstø-kredsen. 
Uddannelse: Peter Apel blev udlært væver og derefter forstkandidat inden han 
blev selvejer ved køb af jord i Bakkebølle. 

 

  
 
Peter Apel købte jorden og et hus i 1885 og opførte Kidhavegård. 
Marie Lucie havde arvet penge. (Træk af Viemose By´s historie, F. Vestergaard 1977). 

Peter Apel engagerede sig i samfundsspørgsmål og udviklingen i landbruget. Han blev 
medstifter af Nyråd Andels Mejeri i 1890 og blev mejeriets 1. formand. Marie Lucie 
havde været på højskole, og de har begge været optaget af uddannelse og samfundsfor-
hold. At være lønmodtager, som væver ved Kjøng Fabrik eller forstmand ved Peters-
gaard og Marienborg skovdistrikt, har ikke været drømmen for en ung liberal mand.  I 
sindelag har Marie Louise og Peter sikkert suppleret hinanden godt, og politik havde 
Peter Apels helt store interesse. 
Folketingskandidat for venstre i 1909 var højdepunktet på en aktiv kamp op gennem 
1890´erne, som stiller for Nøhr og endelig Venstres valgsejr i 1901. 
Tabet af Marie Lucie har sikkert betydet at opgaverne på gården har krævet hans fulde 
opmærksomhed, men andet ægteskab med Anna Marie Kristine Apel (Peter Apels 
fætters datter) gav nye muligheder for det politiske arbejde.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

Marie Lucie Rasmussen: 

Født 7. juli 1856 i Viemose, Kalvehave Sogn. 
Døbt 17. august 1856 i Kalvehave Kirke 
Konfirmeret den 2. oktober 1870 i Kalvehave Kirke. 

Viet den 2. maj 1881 i Kalvehave Kirke til Peter Apel 
Død 9. juli 1898 i Bakkebølle, Vordingborg Sogn 
Begravet den 14. juli 1898 i Vordingborg. 

Anna Marie Kristine Apel: 

Født 26. december 1877 i Nyråd, Vordingborg Sogn. 
Døbt 3. marts 1878 i Vordingborg Kirke, 
Konfirmeret 10. april 1892 i Vordingborg Kirke. 
Gift 6. juni 1905 i SKT. Andreas Kirken i København. 

Død 4. august 1934 i Bakkebølle, Vordingborg Sogn 

Begravet den 7. august 1934 i Vordingborg Kirke. 


