
 

 

Byvandring i Løve uden at vandre én meter. 

 

Onsdag den 8. maj 2019 havde Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune og Løve 

Forsamlingshus i fællesskab arrangeret byvandring i Løve. 

Det hele startede med fællesspisning og efterfølgende kaffe med hjemmebagt kage. 

Herefter var der byvandring, dog uden at de 140 tilmeldte fik gået én meter. Byvandringen 

var nemlig arrangeret som en “virtuel” byvandring, hvor alle billeder blev vist på storskærm 

og kommenteret af 4 veloplagte foredragsholdere. 

Formand for Lokalhistorisk Forening, Bøje Lammert Larsen bød velkommen, og herefter 

lagde Bent Frandsen ud med at fortælle Løves ældre historie, Løvegård, Løve Station, 

Tingstedet og Forsamlingshuset m.m. 

Efter Bent Frandsen fortsatte Grethe 

Jensen med at fortælle om de mange 

mennesker, der havde boet rundt 

omkring i Løve by, blandt andre 

Rasmus Degn og hans værksted, 

Købmand Johansen, Gyda og Magnus´ 

Købmandshandel og mange flere. 

Grethe krydrede  historierne med sine 

egne erindringer fra sin opvækst i Løve. 

Herefter tog Niels Erik Jensen over og fortalte historien om blandt andet Løve Kro og vi fik 

også en sjov historie om Skomageren og Smeden. Niels Erik fortalte ligeledes om 

Mindelunden, hvor lærer Nørreslet og Caroline Graves hver har fået opsat en mindesten i 

Mindelunden. Caroline Graves er for øvrigt den første kvinde, der har fået en sten opsat i 

Mindelunden. 

Ole Hedelund Andersen sluttede af med at fortælle om Løve Mølles historie, fra den første 

mølle, der blev bygget i 1860. Den brændte i 1881, men på grund af driftige folk, blev en 

ny mølle hurtigt bygget, og allerede 10 måneder senere, i efteråret 1881, blev den nye 

Løve Mølle taget i brug. Møllen fungerede i 80 år, og det er i dag Løve Møllelaug, der står 

for drift og vedligehold af Løve Mølle. 

Bøje Larsen sluttede aftenen med at takke de fire foredragsholdere for nogle gode og 

interessante indlæg, ligesom han takkede for det store fremmøde. Det er altid sjovt at 

arrangere noget, når man ser, der er opbakning til det blandt befolkningen. 


