
 
 

               

            
 
 
 
 
 
 
 

              Bryllup 27. juli 2011 

 
 

              Mühlberg 2010.             ”I væverens fodspor” 

Apeltræf  2011 
Den 7. august kl. 13.00/15.00 

 

 Mødested: kl. 13 ved Dehnshytten, Strandgårdsvej 30, 4760 Vordingborg 
     eller:  kl. 15 ved Beværterhuset. 
   
 Tema: Tæt på Apelslægtens erhverv. 

 
Dagsplan: 
 
13.00  Velkomst ved Dehnshytten 

 Dagens program  
 Flaghejsning med sang  
 ”En lille slægtsfortælling”. 
 

13.20  Navneskilte og slægtstavle. 
 Introduktion til årets tema. Erhverv fra væver til … hvor mange forskellige 
 er det blevet til?” 
 

14.15  Vi går langs stranden til Beværterhuset 
 De der ikke kan gå turen kan køre sammen. 
 

15.00     Beværterhuset 
  Hygge med kaffe, kage og slægtssangen. 
  Deltagerne fortæller om erhverv i deres del af familien. 
  Et lille stjerneløb for de der har lyst.   

 
16.30      Gåtur i Vintersbølleskoven tilbage til Dehnshytten 
                      
17.00 - Grillen tændes, tilberedning af tilbehør og slægtsforskning. 
  Vi fordeler os og hjælper hinanden!  
 
19.00 - ?      Spisning 
                       Slægtens tale. 
  Sang, festlige indslag og kaffe og sponsorkager? 
  Vi slutter med en kort evaluering og ideer til næste år. 
   Afslutning til dem der kører hjem og overnatning til dem der bliver. 

Morgenmad for dem der bliver og evaluering. 



Apelslægtens erhverv  
Historien: 
Som ganske ung kom Georg Andreas Apel til Køng. Der var stor efterspørgsel på udenlandsk ar-
bejdskraft der havde udannelse. Georg A. Apel var udlært væver i Mühlberg am Elbe i Sachsen. 
Området  Dresden – Leipzig Chemnitz var et meget stort industriområde. Allerede i 1357 fik de 
monopol på blegning (Salamons konservationsleksikon anden udgave s. 815). Se også Mühlbergs 
historie på Wikipedia.  
Europa var præget af revolutionskrigene (1792-1802) og samtidig var der gang i den tidlige indu-
strialisering.   
Man kan forstille sig, at for at undgå krigstjeneste har den ganske unge mand Georg søgt lykken i 
Danmark. Af brev fra hans gudbarn (Georg Andreas) fra 11. april 1818 ved vi, at vores Georg An-
dreas efterlader sig en søn i Mühlberg og at han har t0 brødre samt en fætter Christoph Axel. Den 
ene bror Christoph Axel er død på hospitalet i Gotha.   
Køng Fabrik 
1. generation. Georg A. Apel bliver hurtig en betroet væver ved Køng Fabrik. Han bliver dansk gift 
med Ane og de lader deres sønner uddanne til væver. Deres datter har sikkert gået i spindeskolen, 
men hun får ikke en uddannelse. At arbejde ved vævene var hårdt arbejde og derfor var det mand-
folkearbejde. Se væven på Køng Museer. 
2. generation Johan Peter Apel og Hans Heinrich Apel var vævere hele deres liv og flyttede med 
Køng Fabrik til Vintersbølle Bleg.  
I 3. generation var der udlængsel og to af Johan Peter Apels børn drog til New Zealand. Det var 
tiden (1865-1875) hvor mange fra Skandinavien ville prøve lykken ude i den store verden. Johan 
Peter Apels yngste søn (Hans Peter Apel) blev udlært væver og forsatte ved Køng Fabrik indtil den 
lukkede.   
Hans Heinrich Apels to sønner blev begge udlært vævere, men også henholdsvis forstassistent og 
toldkontrollør. Latinskolen var der ikke tale om for børn af vævere, kun almueskolen var udgangs-
punktet for lærdom. 
Samfundet ændrede sig  - grundloven af 1949 var stadig ny men et godt udgangspunkt for sam-
fundsudviklingen. Med systemskiftet 1901 kom der yderligere gang i udviklingen i Danmark, dog 
skulle vi hen i 1915 før kvinderne gik valgret og dermed øgede muligheder for at få indflydelse på 
samfundsudviklingen. 
4. generation 
For en arbejderslægt kunne selvejet været et mål og det lykkedes for Peter Apel pga. giftermål 
med en gårdmandsdatter at købe en gård i Bakkebølle, nu var han væver, forstassistent og land-
mand. For den sidste væver Hans Peter Apels børn blev nogle af dem gift ind i landbruget. 
5. generation 
Peter Apel der selv havde flere uddannelser sørger ikke for, at hans børn får uddannelse, ikke en-
gang landbrugsskole kommer drengene på. Det kan muligvis skyldes økonomiske forhold.  
Der er dog eksempler på uddannelse af både piger og drenge i 30´erne. Her vil vi gerne indsamle 
mere materiale. Lylla Apel barnebarn af Peter Apel bliver sygeplejerske i 1939.  
Efter 2. verdenskrig stiger mulighederne for øget skolegang og dermed uddannelsesmuligheder-
ne. 
6. generation 
Vi får de første studenter, her kan nævnes søskendeparret Niels - og Ingrid Enggård Hansen fra 
Næs. Derudover kommer de første af slægten på universitet. 
Efter 1970 er udannelse for såvel piger som drenge en naturlig del af livet. Dog er der perioder, 
hvor det er svært at få lærepladser. 
I slutningen af 1990´erne forsøger Danmark at få folk med mellemlang uddannelse til at tage vide-
regående uddannelser sammen med deres fag. Der tales om at hæve det generelle uddannelsesni-
veau. Netop nu og i fremtiden er udfordringen at arbejde i den globale verden.  
Den 27. juli 2011 blev geolog Lizette Apel Rasmussen, Geolog gift med geolog Hanish Jayantilal 
Yadav ved en borgerlig vielse ved Maren Apels - Beværterhuset. De bor i London og arbejder i et 
Oil & Gas firma. 

 
 



 
 

      
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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Information:  
Apelslægten har sin egen hjemmeside det er: www.apel-aner.dk 
 
Litteratur: 

Sandberg, Fra Barndommens Land, 1951. 

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 
Folderen: Vinterbølle Skov 
Bogen: Fortællinger fra Vintersbølle udgivet på forlaget Museerne.dk den 28. august 2010 
Hjemmesiden www.museerne.dk 
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 Lokalhisto-
risk 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 (75 kr. pr. år) kan indbetales enten til kasser Peter Apel eller indsættes på konto 0040-
6874516528.  
 
 
Denne folder er udarbejdet i forbindelse med det 6. Apeltræf i 2011 af Anne-Marie Jacobsen. 
Tak til Kasper B. Hemmingsen for samarbejdet om planlægningen af denne dag. 
Tak til Benedicte Metzlaff for slægtens tale. 
Tak til Birgitte Apel Jacobsen for særlig deltagelse ved Beværterhuset. 
Tak til alle der har hjulpet med gril, mad, kage o. s. v.   
 

http://www.apel-aner.dk/
http://www.museerne.dk/
mailto:nyraad@vinterhistorie.dk

