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Morten Bredsdorff:

Grundtvig og Sydsjælland
Sjællænderen Grundtvig

»Når gerningen ikke bandt mig til hovedstaden, fø ler jeg mere
lyst end vel nogensinde til at opslå min bolig i en a f disse venlige,
dejlige egne, jeg atter besøger, og hvor der i grunden er langt
bedre selskab end i Kongens København«.
Grundtvig i brev til sin kone fra Kristinelund
ved Præstø, 21. juni 1825.

På det store folkemøde på Skam lingsbanken den 4. juli 1844, hvor G rundt
vig kastede handsken til Slesvig-Holstenerne og rakte hånden til Sønder
jyderne, indføjede han i sin store tale en personlig bekendelse: »Ja, jeg er
en sjællandsfar i mange led, og dybt har jeg sørget derover, at den D anske
Højskole ej hævede sig i hjertet af Sjælland, i det dejlige Sorø, hvor pladsen
er afstukket af Forsynet selv!«
Den store digter og folkevækker var sjællænder, ikke blot gennem sin
fædrene og m ødrene slægt fra O dsherred. H an var det i sind og skind - og
især i sit sprog - lige til sine gamle dage. D a hans lille tidsskrift af mangel
på abonnenter i 1851 m åtte gå ind, skrev han et m untert afskedsdigt til
sine få trofaste læsere. H an kalder sig her, som så ofte før og siden »en
gammel sjællandsfar«, et poetisk udtryk, som allerede findes hos Saxo, der
nævner Tym Sjællandsfar i K nud den Stores hær. (Jens Baggesen anvend
te det som dæknavn »Knud Sjællandsfar«). Og denne sjællandsfar »ønsker
her i aftenstunden/et sjællandsk ord med jer at tale ,/ om vort og kæmpe
visens h jem ,/ om D anm ark dejligst vang og væ nge,/ om bøgens hjem ved
bølgen blå«, - altså et sjællandsk ord om det sjællandske landskab, der
bliver et med D anm ark.

N.F.S. Grundtvig, malet a f Constantin Hansen, 1847. (Frederiksborgmuseet).
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Sidelænge i Udby præstegård m ed kapellanboligen. Tegning a f Tom Peter
sen, ca. 1883.
Sit kære Sydsjælland glemte han aldrig. Selv da han forlængst var blevet
københavner, vendte han nu og da tilbage til sin hjemegn om kring Ud
by, halvanden mil nord for Vordingborg, »hvor som barn på landet jeg var
hjemme«. Her følte den »gråhærdede gæst« sine rødder og sugede fornyet
kraft til sin gerning.
Som meren 1851 tilbragte han med sin anden hustru, fru M arie Toft, på
hendes kønne lille herregård Rønnebæksholm i M ogenstrup sogn nær
Næstved. Herfra var vejen kort til hans eget fødesogn Udby-Ørslev. I et
langt digt lader den snart 70-årige digter m inderne få frit løb i et m untert
snakkesaligt digt »Sydsjælland«. Den lille landsby Fladså m inder ham om
et af de første ord hans barnepige lærte ham »Fladså med de høje elle«.
Den lille dreng troede det var ellepiger som dansede over engen! Og nu
nævner han de kendte og kære steder i dette »Sjællands Sønderlide,
G rønnelund ved bølgen blå, hvor jeg gik med angst og kvide, og hvor først
jeg lyset så«. Her ligger jo »Udby kirke, nem at kende« nær skovbakken
»Ambjerg med det lyse hår«. Fra præstegårdens have skimtede drengen
»Volmers tårn ved verdens ende - og min løvsals tilje blå«, hvorm ed han
mener Gåsetårnet og Smålandshavet syd og vest for de store bøgeskove.
H an nikker til den lille herregård »Iselingens vennesæde, med den stille
dunkle skov«. Den var kort før G rundtvigs fødsel bygget af den schwei
zisk fødte industrim and Reinhard Iselin og siden overtaget af den køben
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havnske købm and Just Aagaard, der som skolepatron for Udby og Ørslev
bistod den unge kapellan G rundtvig med at få orden i skolerne. Her var
G rundtvig, undertiden til hest, en jævnlig gæst. Og nu er der ikke langt til
»Præstø Bugt med smulle vande, Præstø by med yndighed«, hvor han
begyndte sin selvstændige præstegerning. M indets »kildespring« løber
videre til nogle af de sydsjællandske herregårde, hvor han selv kom , både i
unge år og senere. »Nysø med de gamle hække og den gamle venlighed«
hos Baron Stampes, hvor han har m ødt både Oehlenschlæger, Thorvaldsen
og H. C. Andersen. H an glem mer ikke »Gisselfeld m zd åbne grave og for
skjalden åben dør«. For allerede som kapellan i Udby havde han vekslet
breve med ejeren, am tm and, grev C. S. Danneskjold-Samsøe, som tidligt
fattede interesse for den stridbare, men geniale unge skribent og rundhån
det havde støttet nogle af hans første bøger og ikke m indst de store
oversættelser af Saxo og Snorre. Greven holdt endda hans bryllup i 1818
med præstedatteren Lise Blicher fra Gunslev. Det skete i Ulse kirke og
præstegård, hvor hans ungdom sven Poul Egede-Glahn var præst. Med
glæde mindres digteren nu »Ulse-Olstrup, værd at male, med din pæne
præstegård, med dit kor af nattergale, med din skov af gule hår«.
M od digtets slutning mindes han de sjællandske sproglige indtryk han
dengang m odtog »når mig ind ad døre foer et af Sjællands gamle ord,
malet på G uldkværnen«. Thi nu - efter treårskrigen med tyskerne - gælder
det at vække liv just i sjællænderne og få dem til at besinde sig på deres
gamle skatte »arvegods fra D an og Skjold«. Med en m unter hentydning

Iselingen ved Vordingborg, ca. 1850. Litografi. (Sydsjællands Museum).
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til den »sjællandske syge« kalder han sine landsm ænd »dovne kroppe«.
Men nu skal netop de vise os alle, hvad sandt folkeliv rum m er. »Alvor
ram t og m iner sure, fødes nu hver nat og dag, tyske luftspring, skotske
rure er dog ej i Sjællands smag. G øre kæde, kaste af, rundten om i spring
og trav, det er Sjællands gammen«!. F or »magelige er vi alle, holder ej af
slæb og slid, derpå kendes Sjællands skjalde som på skælmeri og vid«.
Men - tilføjer den altid myreflittige G rundtvig, »men der er dog måde
med, så vi gør til tid og sted flittig hvad os huer«.
Skønt Frederik G rundtvig allerede som niårig blev sendt fra sit hjem i
Udby til præsten i Tyregod i M idtjylland for som sine ældre brødre at blive
forberedt til latinskolen i Å rhus, har han sikkert talt sjællandsk med
kam m erater i den lille landsby derhjemm e. Især takker han dog sin gamle
barnepige Malene Jensdotter fra G rum løse, der i over 40 år levede som et
værkbruddent »inventarium« i Udby præstegård, hvor hans fader overtog
hende fra sin forgænger og vedblev at pleje hende. Det er hende der lærte
ham det sjællandske sprog. »Det er bogstavelig sandt, at jeg skylder den
gamle en stor del af de vendinger og talem åder, som i krønikerne (Saxo og
Snorre) og i hele min skrift findes platte og stødende, sam t at jeg, når jeg er
i tvivl om en eller anden ordføjning, jeg da gerne tænker efter: hvordan
sagde Malene?« H ende kan vi takke for en meget stor del af de mange
sjællandske udtryk og ordsprog, som findes rundt om i hans værker.
Tættest er de sået i den berøm te, i visse kredse berygtede, oversættelse af
Saxes Danesaga, som G rundtvig kalder den. Men de findes, som vi skal se,
overalt i hans sange og salmer helt op til de sene år.
I det store digt N yårsm orgen 1824, tegner han et portræ t af den gamle
salmesyngede Landsby-M agdalene:
Med hjertet på tunge
med bogen i hånd,
med trang til at sjunge
som ordene lød,
med værkende lænder,
i svaghedens bånd,
med rystende hænder
i fædrenes ånd
sang højt M agdalene
med toner fuldrene
den salme så skøn.
D et var ikke blot Kingos salm er den troskyldige kone sang for den lille
dreng. H an mindes hendes djærve sjællandske sprog og de fyndige gamle
talemåder:
Der døde den gamle,
da alt jeg var stor,
for stor til at samle
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de fyndige ord,
de vendinger snilde,
de mange bække små
fra Valdemars kilde
som gøre Suså;
dog hjalp hun for føden
mig stodder af nøden,
dengang jeg blev lille igen.
Da lavt jeg mig satte
i fædrenes grav
og ledte om skatte,
hun styrted min s ta v ---Med god grund kalder han den gamle bondepige »min sprogm esterinde« og takker hende med en »kærminde« på hendes grav. Med hendes
hjælp vil han lære det danske folk at fryde sig »ved gamm eldags tale i
højeloftsale«.
G rundtvig var sydsjællænder som maleren Lars Andersen (L. A. Ring),
født i et landsbyhjem i Ring få km fra Udby, hvis billeder som vel ingen
anden kunstners har bevaret Sydsjællands farver og linier. Lad digteren
selv tale derom i nogle vers.

Ulse præstegård. Tegning a f Hakon Spliid. (»Gamle Præstegårde«, Asche
houg Dansk Forlag, 1932).
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Nu kirkebakken løfted sig deroppe
ved G rinebakken mellem asketoppe;
blandt hine aske leged jeg som dreng
og slum red under dem så sødt i eng.
Farvel til min ven F. C. Sibbern, 1811
Fra den stolte bøgegang
vil jeg stirre hen på skoven,
på det grønne bjerg med lyst,
vil jeg stirre ud på voven,
som beskyller Sjællands kyst.
Udby Have, 1812.
Der lærte jeg foden at røre
i ledtog med ællinger små.
D er lærte jeg sangen at føre
blandt lærkerne gæslingegrå.
Der blev jeg fra skyen og havet
med skjaldskabets syner begavet.
Skovhuset i Sjælland, 1844.
Til verden jeg kom i bøgely,
så lyset under septembersky,
som blåner i himmeldybet.
Til fru Asta, 1860.
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De store »fordanskninger«

Ej, som tiden, g/at og broget
er den danske sagamand.
Solbrændt er han, but og kroget,
og hans sprog er ret som han:
Grov han er vel ej i grunden,
men så halvvejs dog i munden.
Til grevinde Danneskjold-Samsøe, Gisselfeld,
med 1. del a f Saxo, 1818.

Uanset hvor meget den lille Frederik G rundtvig har talt sydsjællandsk
med sine brødre og legekamm erater, er det væsentlige hans sikre sprogøre,
der tidligt har opfattet det brede, lunerige, stødfrie sydsjællandske folke
mål med det bløde d og v i stedet for b. Især har han lyttet sig til en ægte
sjællandsk ejendom menlighed: den hyppige anvendelse af stående tale
m åder, ordsprog og stavrim ede vendinger, af velklingende, undertiden
noget stivnede m odsæ tninger, som falder ham lige let i m unden og i
pennen. Hos Peder Låle findes »mange ordsprog, som jeg har hørt på
landet«. (Dane-Virke III).
Vi kender dem, mange af os fra vor sjællandske barndom , alle fra
digterens sprog: Gry og kvæld - ny og næ - sæd og høst - lyst og nød - lov og
pris - sent men sødt - bod for savn. »Den kom mer, den kom m er, som
spådom m en lød, den vår og den sommer, det liv efter død. Som dug efter
sneen, som blom st efter leen, som sang efter suk«. (Efterårslivet i D an
m ark, 1851).
I sine første prædikner holdt Grundtvig sig væsentlig til datidens gængse,
lidt højstemte stil, dog med djærvere ordvalg end almindeligt. Allerede her
finder vi kernefulde sjællandske udtryk. I sin afskedsprædiken i Udby
kirke 9. søndag efter Trinitatis 1813, siger han om sin nyligt afdøde fader:
»Jeg vidste, at han havde været tro, varagtig i læsning og bøn«, ordet brugt
i gammel sjællandsk mening »agtpågivende, vagtsom« (en varagtig hund).
»Jeg gider gravet i det guldbjerg som er G uds ord;« (har lyst til, vil gerne).
Med oversættelsen af »Saxes Danesaga« 1815-22, gjorde han et målbe
vidst forsøg på at om danne den gamle krønikeskrivers fornem me latin skolet i senrom erske historikeres værker - til et bredt og jævnt sjællandsk
bondesprog, som enhver kunne fatte og selv læse højt i familiekredsen
eller folkestuen. »Opgaven er at lægge bønder i m unden, hvad de har
13

Gisselfeld Ved Haslev, ca. 1840. (Frederiksborgmuseet).
glemt at fortælle«. (Brev til Henrik Steffens 1818), »At nemlig de lærde
udskreg min fordanskning som uefterrettelig og mit dansk i bogen for
bonde-sprog og borgestue-dansk, det har ingen skade gjort«. løvrigt vil
han kun sige om sin fordanskning, »at jeg ved påny at læse den med
opm ærksom hed og sam m enholde den med den latinske grundskrift har
fundet, først at den er, hvad en sådan bog frem for alt skal være, læselig,
uden hvert øjeblik at minde om, at den er oversat fra et fremmed sprog
med en (for) danem æ nd meget besværlig og vanskelig stil, og dernæst, at
den er så tro som en sådan bog kan være for at være læselig og gøre sin nyt
te«. (F orord til 2. udgave 1855).
Heri har han i hovedsagen ret. Om den sproglige nøjagtighed i gengi
velsen af Saxos latinske prosa og hexametre har der stået strid blandt filolo
ger. Om læseligheden kan der kun være en mening. »D anm arks Krønike
af Saxe Runem ester, fordansket af NFS Grundtvig« er et helstøbt mester
værk, så m undret og livfuldt, at det uden nøje og ofte med stor fornøjelse
lader sig læse, ikke mindst af dem, som hører det sjællandske tonefald og
glæder sig over de mange folkelige vendinger.
Lad os opsøge nogle spredte, gammeldags udtryk i den tykke bog. Hvor
den lærde latiner siger om Svend Estridsen, der forlod sine friller for at slå
sig på blodskam , at »han trak sig tilbage fra en synd og styrtede sig i en
ny«, hedder det hos G rundtvig »Han slap Fanden og tog hans Oldemor!«
Om Slaget ved H astings hedder det, »engelskmændene blev så kry, at de
foer bus bas på norm annerne«. Om et gæstebud hos kong Frode fortælles:
»Kongens trælle ville have løjer med den fremmede og bredte et fid tet
14

Gamle bønder fra Sydsjælland, xylografi, 1879.
skind ved døren, som de med en snor trak til sig, da Erik trådte ind, og han
havde bestemt drattet omkuld, dersom Roller ikke havde været ved hån
den og holdt ham i nakken, da han skræntede. Bar er broderiøs bag, sagde
Erik idet han gled«. - »Således går det: gammel kærlighed ruster ikke og
gammel vane bider bedst. Sorte hår, men ikke hjerter, kan blive hvide med
tiden. Hvad man trykker i 1er, man ej sletter i tegl, og hvad ondt man i
ungdom men nemmer, man sjældent i alderdom m en glemmer«.
»Han fik gjort kål på hele klatten«, læser vi om kong G ram s kam p mod
16 svenskere. »Visen skal gerne have lydt sålunde«, om nogle spottevers
over vægelsindede piger. Om den unge Viggo, der hævnede R olf Krake
ved at narre og dræbe hans svenske m order, siges til slut: »Med ræv skal
man ræv fange, tyvelykke er galgenfrist, og hvad med synd man når, med
sorrig bortgår; så det var intet under, at H jartvar blev sveget og ikke fik
lov at leve den dag, han så solen gå ned over D anm arks trone. Det bliver
dog gerne slutningen, så fals slår sin egen herre på hals«.
Den m adglade kong Ingel giver anledning til skarpe ord om vor sydlige
nabo. »Hos ham skulle alting være på sin tysk - thi dronningen var tysk, og
vist er det, at fra suppedasen derude har der immer gået en slem overflødig
rendesten herind til os ved Østersøen«. Om den hårdføre Stærkodder
hedder det i samm e kapitel: »Om en røget skinke var en smule harsk, det
brød han sig ikke om; man æder fordi man er sulten, tænkte han, og efter
bondekost tærsker man til punds«.
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I »Norges Konge-Krønike af Snorre Sturlason« (1818-23), som G rundt
vigs fordanskning af de islandske Norges Kongesagaer kaldes, er de
sjællandske udtryk og vendinger tyndere sået. »Over for Snorres kongeli
ge prosa holder han bondem unden bedre i ave«, (Vilh. Andersen). Allige
vel findes de jævnt hen i hele den store bog. »Odin havde to ravne - de fløj
verden rundt og bragte ham nyheder, så han havde godt ved at være
højlærd«. - »Vikinger havde altid for skik at drikke tilpæls. Men det stred
mod vikingers vedtægt at sidde og drikke med piger i bunterad«. »Folk var
just ikke så huse til at svare på spørgsm ål«. »H akon Jarl var blevet usåttes
med bønderne. Jeg skal nok hytte mig for dem«, sagde jarlen. »Hjorvard
fik lovning på Hildegun«, og så var den sag ordnet. Bornholm erne sloges
engang med Olav Tryggesøn, »men de f i k skrup og han desmere bytte«.
De fleste af G rundtvigs venner glædede sig over disse djærve og folkeli
ge bøger og det sproglige m esterskab, han havde lagt for dagen i det
»Vintersæde i studerekam m eret«, som han selv kaldte det ret langvarige
arbejde med disse oversættelser. »Du har forvandlet Saxos ciceronianske
fraser til ærlige danske bondesentenser«, skrev hans norske ven ved Kristiania
universitet/. B. H ers/evietb rev af 14/6 1819. Men de fleste anmeldere var
ret kritiske og mente, at G rundtvig var »for original en digter til ret at
kunne oversætte«. »Grundtvigs subjektivitet fordunkler Saxos og Snorres
objektivitet«. A ndre klager over »de mange lave og grove udtryk, den
platte og bondeagtige stil«.
D a den kendte skolelærer Rasmus Sørensen 1820 havde fået embede i
B randstrup sogn under Christianssæde på Lolland, fik han lyst til at drive
aftenskole ved hjælp af Grundtvigs Saxe og Snorre, som havde begejstret
ham. Men den aristokratiske bondeven, godsejer Chr. D. Reventlow, der
havde kaldsretten, frabad sig dette. Ifølge Sørensens selvbiografi sagde
greven: »Det er ikke gamle eventyr og overtroisk hedenskab, heller ikke
grundtvigske tirader, der i denne oversættelse tit går i det platte, som vi
skal indprente alm uen. Læs De Bibelen, læs af den nyere virkelige historie.
De skal få Luthers skrifter... og af hele den pædagogiske litteratur i
Tyskland. Men af G rundtvigs skrifter vil jeg ikke ønske at de bruger det
ringeste!« Den storsindede m edarbejder på bondefrigørelsen var i hele sin
dannelse bundet af 1700-tallets rationalism e og filantropinism e. Sørensen
forsvarede tappert G rundtvigs nordiske skrifter. »De er netop egnede for
at vække alm uens tanker og åndelige opm ærksom hed«. Det hjalp ikke,
den gamle greve blev sine åndelige rødder tro. Og da den grundtvigske
sem inarieforstander Ludvig Chr. Müller i Snedsted, Thy, gav sin gårdskarl
G rundtvigs Saxe at læse, gav Lars ham bogen tilbage. Han brød sig ikke
om at læse en forfatter, der brugte sådan en mund! Til gengæld har senere
oversættere som Fr. W inkel Horn og Jørgen Olrik i ikke ringe grad udnyttet
den gamle digters ofte meget træfsikre og m undrette oversættelse.
Saxes Danesaga blev, trods den akadem iske kritik, ret udbredt i D an
m ark og oplevede flere nye oplag ( 1855, 1878, 1886). D erim od faldt hans
Snorre ikke i nordm ændenes smag. Den var, skrev historikeren P. A.
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Munch, »mere en om klæ dning i dansk folkesprog end en virkelig oversæt
telse, meget er derved blevet aldeles uforståeligt for m enigm and i Norge,
og det hele har fået et vist anstrøg af spøg og løjer, der ikke synes ret at
passe til grundtekstens ædle simpelhed«. (F orord til den norske oversæt
telse af Snorre, 1899). H an mente, at mange af versene var om digtede i
grundtvigsk sprog. Dog har flere nordm æ nd i breve takket både for hans
djærve oversættelse, og især fordi det var lykkedes ham at tyde mange af de
meget dunkle skjaldevers hos Snorre.
G rundtvigs Snorre opnåede dog en ny udgave i 1865. Og for danske er
den på sin vis et ypperligt sprogværk og stadig oplysende læsning.
Men folkelæsning blev ingen af disse bøger trods det store arbejde, der
var lagt i dem. Senere skrev han selv: »Jeg er i mere end tredive skribentår
ypperlig helbredet for den indbildning, at man kom m er folket i tale ved at
skrive bøger«. (Skolen for Livet, 1838). Det var disse bøgers skæbne, der
lærte ham, at det skrevne ord ikke har styrke til »at vække et folk af dvale«
(M odersm ålet, 1838).

Udby præstegård. Tegning a f Hakon Spliid. (»Gamle Præstegaarde«, As
chehoug Dansk Forlag, 1932).
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Historiske digte og sange

Hvo fo lk e t vil træffe
tilbunds under ø
med fo lk e t må bjæffe,
om ej det kan gø!
Hvo fo r det vil sjunge
må låne dets tunge
og lære at ånde på den.
Nyårs-Morgen, 1824

Som vi har set, faldt det sjællandske folkesprog G rundtvig let og naturligt
i både m und og pen. Få eller ingen danske digtere ejer et så rigt varieret
ordforråd som han. Aldrig savner han ord for sine livligt ynglende tanker,
bestandig er nye, originale vendinger rede i hans sind. Om den før nævnte
tale på Skamling skrev han senere: »Aldrig har jeg fundet det fuglevingede
ord så let, så flydende, så kækt og så forvovent og lykkeligt på mine læber
som mellem Skam lingsbankerne, så det kostede kun overvindelse at holde
op -« (Skov-H ornets Klang, 1844). Min farfar var med til m ødet, og skønt
talen varede næsten to timer, følte den 14-årige dreng ingen træthed.
Men det var ikke blot, da G rundtvig begejstret talte på det jyske
folkem øde sammen med sønderjyden Laurids Skau og den dansk-jødiske
forfatter M. A. Goldschmidt - det gjaldt næsten altid, når talelysten eller
digterånden greb ham. Mange af hans breve sprudler af sjællandsk talelyst, hvad han selv er klar over. »Mine breve og sam taler - må bære præg af
en snakkevorn oprøm thed, det er mit goddag, det er min indledning til en
oprigtig vennetale«. (Brev til S. J. Stenersen, 22/3 1813). Og det er ikke
m indst den folkelige undergrund i hans sprog, der yngler så livligt, hvad
enten han nu - som det vel ofte sker - vælger jævnt folkelige eller gam m el
dags sjællandske udtryk for at blive forstået af den jævne læser uden at
ænse de akadem isk dannedes næserynken - eller ordene hos denne geniale
digtersjæl vælder op til ham fra dybe lag i bevidstheden.
Vender vi os til hans digte, vælger han ofte, helt imod den gængse både
akadem iske og rom antiske stil, rim på bredt sjællandsk. »At følges ad i
død og g rav ,/ det kalder verden galenskav«. (Bisp Villum og kong Svend).
Om Vildemoes i slaget på Rheden hedder det: »I Skæ rtorsdags røg en /
sprang han ud før bøgen« - med den gamle sjællandsk-københavnske
udtale. (Kongedybet, 1844). H an rimer djævle på æble, hobe på vove og
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Udby kirke og ringerhuset m ed Grinebakken til højre. Tegning a f Tom
Petersen, 1883.

ørken på tyrken. I den bibelhistoriske vise om Jak o b og Rakel skriver han
rimet på rent sjællandsk: »Herlige kår fik Labans får, skønt Rakel ej rørte
en finger. Spanden som fjer gik op og neer, for kæmpen den fløj som på
vinger«.
I visen om Syndfloden siger Herren til Noah: »Byg en snekke og kald
den ark. Og digt den nøje til rask at pløje min vinterm ark«. (Fiskeren
digter, dvs. kalfatrer eller tæ tner sin båd). Og da arken er strandet på
A rarat og den udsendte ravn ikke vender tilbage, sender N oah duen og
tøver roligt: »En uge lænter den drot så prud og sikkert venter han bedre
bud«. Selv F arao taler sjællandsk i visen om den lille Moses, da han byder
sine mænd udrydde israeliterne: »Ja, smid dem i Nilen, trods kællingesnak, så får vi dog endelig has på det rak«! Men da Moses på vej ned ad
Sinai-bjerget ser sit folk danse om guldkalven, bliver han så vred, at han
»stritter« lovens tavler fra sig. »I samme stund kom Moses ned, et storhav i
ham bruste, han tavlerne på klippen stred, så de lå sønderknuste«. Og
jøderne »bralled op og brugte mund«.
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Den lille David ser op til sine ældre brødre. »Var de smukke, var de
høje, brødrene til pogen kræng, nåde fandt dog for G uds øje kun den lille
hyrdedreng«. (Kræng betyder snild, rask).
Ved brylluppet i Kana iler tjenerne rundt med deres »så«, et gammelt
østdansk ord for en krukke med to ører. »Tjenerskabet nu par om par sig
skyndte med så til kilde; bredfuldt blev da hvert brudekar, som Herren det
bød og ville«.
Om sædekornet der faldt på alle slags jord hedder det i visen om
lignelsen: »Den ypperste gav hundredfold, den voveste gav ti og tyve«. Her
har salm ebogsredaktioner - også den D anske Salmebogs - desværre erstat
tet det gode sjællandske ord med det mere banale »det ringeste«. I visen
om Forklarelsen på Bjerget glæder man sig over den gamle brug af ordet
volder, altså udvirker, frem kalder: »Dog godt er her at være, det volder
H errens ord«. Ja, nogle af hans bibelske gendigtninger lyder egentlig
bedst med sjællandsk tonefald. Som dette ypperlige vers om Simon Peters
fiskedræt: »Sin dunt han passed å wodd han trak, men fandt, ded wå
øwer magten. Hans skude nikked å woddet brast, så øwerhånds stur wå
dragten. Då vinked Simon ad venner trou, å fiskeladning fek skuder tou,
så fære de wå å syngge!« (Åndelig Fiskervise).
Jævnlig om danner han, både i de bibelhistoriske sange og i salmerne det
bibelske landskab i sin hjemegns lignelse. »I N azareth der var sm ukt på
brinkerne de stejle, der så man over skoven lukt vel snese skibe sejle«. Man
ser ingen sø fra N azareth, men fra bakken ved Udby kirke kunne man se
skonnerter og galeaser på Sm ålandshavet. Om Jakobs drøm får vi m un
tert denne oplysning: »Natten kom med kæmpe skridt, dagen mat sig
værged, intet herberg vidt og bredt sås på Flakkebjerget!« Og når det om
den slum rende Jak o b hedder: »Som lammet hviler i engens skød, hvor
rislende bække rinder, så hviled Jak o b ved Jaboks bred,’om blånet af bly
kærm inder«, så er det rimeligt, at vi om Rebekka får at vide, at »dejlig var
pigen med øjne blå, med blyhed, med liv og med tække« - unægtelig et
mere nordisk end arabisk kvindeportræ t. Men G rundtvig tog sin hjemegn
med sig og plantede kærm inder i Palæstinas ørken og hørte lærkesang
over Galilæas bjerge.
I Saxe- og Snorrebøgerne strøede han m untert gamle ordsprog og
fyndige talem åder. Det sker også i hans vers, hvor han hyppigt selv skaber
nye fyndord. »H ar hånd du lagt på Herrens plov, da se dig ej tilbage-«, et
ord der tidligt gik M artin A. H ansen til hjerte. »Som blomsten falm er hver
rosenkind, som græs er de kæm per gæve« (Sangværk II, 1841). »H ar vi
toppet må vi dale, det er loven under sol« - en lov digteren kendte bedst fra
sit eget sinds bølgegang mellem livsglæde og tungsind. »Vil nogen Guds
forsæ tter hæmme, han nødes til selv dem at fremme«. (Visen om Moses).
I »Krønikerim til levende Skolebrug« (1829) ruller hans »oprømte«,
sjællandske fortællelyst over stok og sten gennem hele verdenshistorien.
H er fortæller riger, konger og m agter i eget navn om deres gerninger.
Fortalen er en stadig levende hilsen til alle lærere i børneskolen. »Det er en
20

dobbelt synd man sædvanlig begår, ved at trække om med børn i alle fem
verdensdele fra by til by, at læse toldruller over ind- og udgående varer og
m andtal over alle anonym e ædere i hele verden«. M an gør dem folkesky
ved at indprente dem den umenneskelige fordom , »at hovedsagen ved et
land er ikke, hvad folk det føder og for hvilket menneske-liv det har været
skueplads, men kun hvad byerne hedder, hvordan jordsm onnet falder,
hvilke ædendes varer man finder og hvad man tjener føden ved«. Det sidste
afsnit bør læses med sjællandsk tonefald. Ligesom når Nilen siger om sig
selv: »Af perser og græker min dal fik skam , af Rom er-pak tillige A raber
og Tyrker, det tyve-kram, end rives om mit rige«. Det gælder også når
F rankerne stolt beretter, hvordan de med deres konge Carl M artel
(ham m er) jog araberne ud: »Men vor ham m er gav dem smæk, han var
lande-værge, så de snart sig skrubbed væk over alle bjerge«. Nederlænderne
besynger selv deres politiske skilsmisse: »M idlertid som hund og kat
levede vi fem år sammen, skiltes ad lidt overbrat, spørger dristig: Hvis er
skammen?« - »Holland med sit gamle navn har beholdt sit Java-sukker;
Belgien for alle savn, m orer sig i mag og mukker«.
Lad os slutte denne lille oversigt med et vers fra mindedigtet om præsten
Peder Syv i Hellested. Han fortsatte det arbejde, som var indledt af Peder
Laale, der »sankedop og heiedsam m en/ gamle ord, når godt de lø d ,/ som
for alvor så til gammen«.
Gam mel ven og gammel vej,
siger folket, sviger ej,
og hvad folk fra slægt til slægt
siger højt med alle munde,
det har grund, og det har vægt,
må forglemmes ingenlunde.
Nej, til tyskerne gør kål
på vort danske modersmål,
om end tysken sprang i flint,
prises skal i bøgelunden
han, der stod som Stevens-Klint
for de gamle ord i munden.
Peder Syv, 1849.
For G rundtvig var ordsprog ikke blot sære levn fra fjerne tider. De
gemmer prøvet livsvisdom, nøgtern m enneskekundskab og poetiske
sandheder. »Ordsprogene hos ethvert åndigt folk er det levende gærde
mellem poesi og prosa - som mellem skrift og m undtlig tale«.
(Danne-virke, 1817).
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Sange og salmer

Kun hvad du har set, du maler,
kun om, hvad du ved, du taler,
kærligheds og sandheds ånd!
Du, som skænker, hvad du nævner!
gør os, trods de svage evner,
visere end Salomon. Sangværk I, 1837, nr. 393.

I fordanskningen af Saxo og Snorre så vi digteren med rund hånd strø de
gamle danske ordsprog og fyndige talem åder. Dem kan man møde på
næsten hver anden side, og skønt de fleste er glemt i dag, rum m er de
megen ægte livsvisdom, erfaret gennem slægtled. Og hvad han selv kalder
»min sjællandsk-danske tankegang og tale«, fastholder han livet igennem.
I sine digte og salm er skaber han hyppigt nye fyndord, ordsprogagtige
vendinger, som bider sig fast i erindringen. Det er da også hans ønske.
Hans altid stridbare, dybt bevægede sind, varm t og mildt mod venner,
hårdt og barsk m od uvenner og fjender, vil jo netop dele vandene, vejlede
og påvirke, med tiden helst samle og føre sine venner og tilhængere til den
rette holdning og tro. Hertil tjener hans mægtige sproglige styrke, hans
ofte svulm ende tankeflugt, rig på overraskende forbindelser mellem old
tids dunkle sagn, bibelord og samtidens tanker.
H an ejer ikke sin digterfrænde og rival Oehlenschlägers sjælefred og
stille livsglæde, i hvert fald kun i korte stunder efter kampen. De stærke
indre sjælekampe får luft i enkle og um iddelbare udbrud, der vidner om
angst og voldsom indre spænding. »Kæmpe vi må i den løbende tid, livet
hernede er strid. Kun om den sejrendes sårede tinde palm er og evigheds
blom ster sig vinde«. »Aldrig et hjerte i kærlighed smelted, førend sig
blodet først brusende vælted«. - »Hvad er dit liv uden rist eller ro, din lyst
uden grænser og hvile? Hvad er din fred uden liv eller lyst?«. Og når
tungsindet truer, kan han om sig selv sige:
Nu lokkerne gule blev hvide,
og bleg er den furede kind,
og grålige skyerne glide,
og skarp er den nordlige vind.
Og vinterlig bølgerne bruse
om istag på hvalernes huse. (1864).
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Men efter kam p og lidelse slår en taknem lig sejrsjubel igennem som i de
dejlige vers der indleder det store digt Nyårsmorgen: »Guds fred og god
m orgen på m ark og på fjeld, forvunden er sorgen mig pinte i kvæld!« Som en sprogets mester danner han jævnligt m etaforer, billedlige udtryk,
som oplyser tanken og forstærker stemningen: M indets måneskin, svag
heds ukrudt, dødens istaphånd, mindets kildespring. - De mange sam 
menligninger er gerne enkle og klare: »Som urter blom strer og kornet gror
i varm e dage og lyse nætter, så livsoplysning i høje N ord vor ungdom
blom ster og frugt forjætter«. - »Thi solen står med bonden op, slet ikke
med de lærde, oplyser bedst fra tå til top, hvem der er mest på færde«. »Mens graven kastes, vuggen gynger«. - »Aften først, derefter morgen, så
den gamle regning lød; evig fryd kun efter sorgen, evigt liv kun efter død«.
- »G odt ikke fattes, hvem du haver kær. Lavt er ej bænket, hvem du sidder
nær«. - »Hvor håret ej gråner, og tid har ej tand. - H vor dyrt ikkekøbes til
krone på b å r/ de snehvide hår«.
D et var jo netop en del af disse djærve udtryk, som sam m en med de
folkelige vendinger i hans stil faldt datidens rom antiske æstetikere for
brystet. D erfor drillede I. L. Heiberg ham. D erfor undte biskop J. P.
M ynster ham ikke plads i salm ebogen. H an ville end ikke tillade brugen af
hans festsalmer til tusind-års festen for Kristendom m ens komme til D an
m ark, hvoriblandt Den signede Dag. (1826).
Bispen fandt dem uforståelige og smagløse, men de betød jo også et
nybrud i kirkelig smag og stil. Om den store salm edigtning, som G rund
tvig kaldte Sangværk (d.v.s. klokkespil) til den danske kirke, 1838, skrev
kritikeren Peder Hjorth: »En ægte grundtvigsk bog! Genialsk og sær,
højpoetisk og svulstig, ofte uforståelig eller i det m indste dunkel, ordrig.
Et kærnefuldt sprog, men nationalt indtil koketteri!«
N år den »oprøm te snakkevornhed« tager magten fra digteren og træ t
ter nutidens læsere, haster han frem i ofte alt for letløbende vers - eller
brede taler - med forbløffende, til tider forvirrende tankeflugt. Det skyldes
dels hans østdanske talelyst og fortælleglæde og hans sprudlende sproglige
fantasi. Men denne tankeflugt, som vennerne kendte og breve aflægger
vidnesbyrd om, hænger tillige intimt sammen med den af sjælelægen
Hjalmar Helweg påviste manio-depressive lidelse, der periodisk fulgte
ham livet igennem med voldsom bølgegang i digtersindet. Trods ypperlige
afsnit af stor digterisk skønhed kendetegner dette særpæg i ikke ringe grad
digte som Udby Have, Roskilde-Rim og adskillige andre, som ikke und
går at ram m es af den »jyske« Poul Martin Møllers uvenlige karakteristik
»Grundtvigs lange sjapdigte«. Talrige sange og salm er er jo blevet væsent
ligt forkortet for at kunne anvendes i skole og menighed.
Det m indsker på ingen måde beundringen for den digter, der allerede i
yngre år klart og kort udtrykte sin pædagogiske grundtanke »Ord i m und
og skrift i b o g / skal vor ungdom læ re/ ret at bruge kraft og sp ro g ,/ livet til
G uds ære«. (De første ord er jo grundled i verset). Og som enkelt og fast
støbte det tunge anker i sin kristne trosbekendelse, »Selv bygger ånden
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kirke b e d st,/ trænger så lidt til drot som p ræ st,/ Ordet kun helliger huset«.
(K irken den er et gam m elt hus«, 1837. Verset udeladt i Den D anske
Salmebog). Velkendt er hans enkle skitse til et godt sam fund, »hvor få har
for meget og færre for lidt«.
U m iddelbart og jævnt kan han skildre livets gang. »Kun spiren frisk og
grøn i tidlig v å r/ og blom sterfloret i den varme som m er,/ da m odenhed i
møde planten g å r/ og fryder med sin frugt, når høsten kommer«. Han
vidste også, at »som blomsten falm er hver rosenkind«, og at »menneskeliv
er som græssets i enge,/ blom sten vi ligner fra isse til fo d ;/ storm ene hvine
og bladene hænge, visnet, man ved ikke mer, hvor den stod«. Varmt
trøster han den døende, »Som dug på slagne enge,/ så falder livets o r d / på
kristnes sottesenge,/ i sky da håbet gror«, og beder livets og dødens herre
kom m e »i den sidste n a tte v ag t/ i en af mine kæres d ra g t/ og sæt dig ved
min side«. Og ved graven hedder det enkelt og sandt »Her mødes alle
veje«.
Det er i salmerne, både de mange originale og gendigtningerne fra mange
sprog, det bedst lykkes ham at tæmme sin tankeflugt. Her skabte han, som
Martin Luthers jævnbyrdige, med åndelig myndighed og urokkelig trovished,
i Kingos og Brorsons spor, den mægtige foryngelse af hele salmesangen i
D anm arks kirker.

Faksimile a f Grundtvigs håndskrift fra dagbog 1802.
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Grundtvig og Goldschmidt

Danevirke og Danebrog
de smelter i munden sammen,
glemmes de over det tyske sprog,
begravet er skjoldmøstammen.
Da har ingen danemand
mer på jord et fædreland,
da er Danmark øde.
Dansk Svane-Sang, Danskeren, nr. 4, 1848.

Samme år som G rundtvig blev valgt ind i den grundlovgivende rigsfor
samling, opstod en bitter strid mellem ham og en anden sydsjællænder.
Journalisten og forfatteren M eirAron Goldschmidt var født i Vordingborg
1819, og her tilbragte han sine første år. Efter en kortere periode som
redaktør af det meget bondevenlige, af ham selv stiftede »Nestved Uge
blad«, drog han til hovedstaden og grundlagde det siden berøm te og
berygtede politiske vittighedsblad »Corsaren« 1840-46. H an og G rund
tvig mødtes, som nævnt, første gang på det store folkem øde på Skamling
1844, hvor de begge var blandt talerne. Efter talrige skærmydsler med
censur og politi, selv under censur som G rundtvig tidligere havde været,
opgav G oldschm idt i 1846 C orsaren og rejste udenlands for det ikke helt
ringe beløb, han havde tjent på det m untre og respektløse blad. På sin
årelange rejse gennem Tyskland, Italien, Østrig og Schweiz m odtog han
stærke indtryk af den voksende politiske uro i et V esteuropa på vej mod
revolutionerne i 1848. Med levende interesse havde han oplevet den
politiske dygtighed, hvorm ed den lille schweiziske forbundsstat havde
form ået at styre sine stærke indrepolitiske spændinger mellem religiøse og
sproglige grupper. M åske fandtes her en nøgle til at løse det voksende
opgør mellem danske og tyske borgere, som nu for alvor truede den gamle
Helstat med sprængning?
G oldschm idt havde i 1845 vakt opsigt med sin meget personlige rom an
»En Jøde« og vendte hjem, netop da stridighederne mellem Slesvig-Holsten og Kongeriget nærm ede sig et højdepunkt. Det toneangivende natio
nal-liberale parti havde besluttet sig for den såkaldte »Ejderpolitik«, der
krævede adskillelse mellem det rent tyske Holsten og Slesvig ved en ny
grænse langs Ejderen. G rundtvig forholdt sig kritisk til dette standpunkt,
han var overhovedet ikke ven med det akadem iske »professorparti«. I sit
nystiftede ugeblad D anskeren skrev han: »En hårdnakket kendsgerning er
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det, at kongeriget D anm ark, hvor vidt det så end gik i gamle dage, nu ikke
går en fodbred længere end til grænsen af hertugdøm m et Slesvig; og det
danske land går kun så vidt, som man taler dansk, altså et sted, man ved
ikke hvor, midt inde i hertugdøm m et Slesvig«. D anm ark burde skille sig
af med »det ram tyske Holsten« og ikke indlemme »det fortyskede og
forbitrede Sydslesvig i kongedømmet!«
På det store Casinom øde i København den 11. m arts 1848 havde de
nationalliberale førere med Orla Lehmann i spidsen krævet Slesvigs kon
stitutionelle forening med D anm ark. Den store forsamling gav storm ende
tilslutning til dette krav til regeringen. Kun den 28-årige G oldschm idt
havde modigt taget ordet og fastholdt, at »det ville være uretfærdigt at
indlemm e Slesvig i D anm ark uden at spørge det slesvigske folk!« Han
blev afbrudt og stod ene med sit standpunkt.
På denne baggrund kunne m an have ventet, at G rundtvig og G old
schmidt ville kunne mødes og støtte hinanden i et folkeligt ønske om at
spørge slesvigerne selv. Det skete ikke. G rundtvig var i slutningen af
1840’erne grebet af angst for, at D anm arks undergang var nær. Hans
lejlighedsdigte fra disse år lyner af vrede mod Tyskland og al Tyskhed.
Han så kun en redning for det lille folk, han elskede: D anm ark m åtte befri
sig fra alt tysk væsen, sprog og tankegang. Fik Tyskland magt som det
havde agt, ville det snart undergrave al danskhed.
I sit blad Danskeren skrev han nu: »Folket må blive sig sin m edfødte art
og natur og sit m odersm ål tro. Ingen kan være dansk og have virkelig
dansk følelse, når han er af fremmed herkom st«. Den sidste sætning
rystede Goldschm idt. I sit nystiftede »Nord og Syd« spurgte han bedrøvet:
»Hvem er oprindelig dansk? Er vi andre, som elsker D anm ark, som taler
og skriver dets sprog rent, som har stillet vort liv i statens tjeneste,
redningsløst stillede uden for den danske nationalitet, altså fædrelandslø
se... fordi vi har m ørkt hår og m ørke øjne?«
Uden direkte at svare fortsatte G rundtvig i næste num m er af D ansk
eren: »Vi skal først af alt gøre landet indtil Kongeåen aldeles dansk«. Og
hvad vi navnlig trænger til her i København, er »at blæse ad tysk sprog,
tysk lærdom , tysk historie, poesi og filosofi«! Dette fandt G oldschm idt
både urimeligt og umuligt. Med sin ret grundige europæiske erfaring og
dannelse havde han næret et varm t håb, at det m åtte være muligt, måske
ved hjælp af et frisindet kantonalstyre som i den helvetiske republik, at
bevare den gamle dansk-tyske H elstat, som havde skænket dansk kultur
så rige værdier. Den sag var nu tabt. Men G oldschm idt følte sig personligt
ram t af et for ham og hans fæller nyt udtryk i den offentlige debat, ordet
»national«. I sin bog om jødedom m en oplyser Hannah Arendt, at en
lignende rystelse greb jøder over hele Vesteuropa i disse den nationale
vækkelses år. Og G oldschm idt gentager sit spørgsmål: »Er vi da unationale, vi der elsker D anm ark og det danske sprog af hjertet. - Eders fortids
digte, sagnene, sagaerne og viserne er blandt de få ting, der har kaldt os
hjem fra Syden - ja, »hjem«, her er vort hjem, vi har intet andet. Ingen af
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Grundtvig malet a f C. F. Christensen, 1830. (Frederiksborg-museet).
jer kan vise os bort som uvedkom m ende!« I den ret langvarige strid blev
tonen efterhånden særdeles skarp. G oldschm idt var skræmt og kæmpede
for sin ret til at tale med som hæderlig dansk m edborger. Grundtvigs angst
for fædrelandets fremtid fik hans vrede mod hele den hjemlige akadem iske
dannelse til at svulme. Og nu fik G oldschm idt råt for usødet. »Det falder
hr. G. og mange andre lige så uventet som ubehageligt at blive henvist til
den udannede alm ue for at lære, hvad der er dansk og herefter skal herske
her i landet! men hr. G. er klog nok til at forstå, at det er ægte dansk i
D anm ark, så hvem der ikke kan finde sig deri, er udansk... det er hvad jeg
ønsker at indskærpe hr. G. og alle ligetænkede i Danm ark«.
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Det var en banstråle, og den ram te G oldschm idt i hjertet. Fra sin
barndom i V ordingborg havde den lille jødedreng ofte følt sig henvist til
ghettoen; sine oplevelser som jøde i D anm ark havde han kun let tilsløret
lagt for dagen i sin bog. Men på Skamling, hvor han og G rundtvig mødtes,
havde han på sit patetiske råb fra talerstolen: »Jeg er en jøde, hvad vil jeg
iblandt jer?« m ødt venlige tilråb og udstrakte hænder. Nu var det den store
Skam lingsbanketaler, der stod frem og råbte: »Du er en jøde, hvad vil du
iblandt os?« Det sved, og jævnlig vender G oldschm idt tilbage hertil i sine
artikler i Nord og Syd i de følgende år. Indtil han i 1853 helt forlod den
politiske diskussion og i et »Tilbageblik« skrev disse bitre ord: »Grundtvig
og hans forbundsfæller har næsten alle anvendt de samme våben mod mig.
De vil alle spærre mig inde i journalistikkens ghetto«, og reducere ham til
en æstetisk skribent, hvis ord var uden vægt.
Der var dog også venlige ord i G rundtvigs barske angreb. Samtidig med
at belære G oldschm idt om, at han »folkelig talt er en gæst iblandt os, da
han legemligt og åndeligt tilhører dette mærkelige jødiske folk«, indrøm 
mer G rundtvig, at »han skriver dansk langt bedre end de fleste såkaldte
danske forfattere. Ja, jeg tro r slet ikke, G oldschm idt mener det ilde med
os, ja, han har endda lidt forkærlighed for »dejligst vang og vænge«, hvor
han kom til verden, og for det yndige tungem ål, der alt i barndom m en
kildrede hans øre«. Det var sm ukke ord fra den ene sydsjællænder til den
anden. Men de kunne på ingen måde opveje den hårde dom, som i denne
polem ik blev anvendt af m anden fra Udby mod ham fra Vordingborg.
G oldschm idt følte sig sat uden for dansk folkelighed, og hans sidste ord i
Tilbageblik røber hans bitterhed. »Hr. G rundtvig satte mig i Ban, og de
andre skældte mig ud, ja, hvad har de ikke gjort! D erfor har jeg aldrig
drevet det til noget i D anm ark«.
Det ville være urigtigt, om man på grundlag af denne strid, med et
m oderne udtryk ville betegne G rundtvigs holdning som antisemitisk.
U nder en grim, tyskpåvirket, jødefjendtlig fejde i 1813 efter statsbanke
rotten, som pøbelen tilskrev jøderne, havde G rundtvig skarpt fordøm t
»skriget mod jøderne«. Og i M ands M inde, 1838, ytrede han på ny sit
mishag mod »det hele skrig mod det ypperste og gennem to årtusinder
ulykkeligste folk på jorden... som er til velsignelse eller forbandelse,
eftersom det behandles«. Striden med den dansk-jødiske digter var et
angstfuldt og forbitret opgør med hele den ufolkelige akadem iske dannel
se, som prægede de N ationalliberale og deres kredse. D erfor gjaldt den
enhver, som havde tilegnet sig, hvad G rundtvig med foragt anså som
rodløs »verdensborgerlighed«. Det var fædrelandets skæbnestund, det
splittede tyske folk var i færd med at samle sig, treårskrigen med slesvigholstenerne truede det danske folk på livet.
Selv havde han jo, i M ands M inde, 39. foredrag, med profetisk fremsyn
varslet, hvad der en gang kunne ske. »Jeg ønsker ikke at leve den dag, da
hele det såkaldte Tyskland... bliver samlet; da selv det tyranni, Frankrig
under N apoleon udøvede i E uropa, kun ville være sm åting mod et sådant
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Digteren M. A. Goldschmidt malet a f I. V. Gertner, 1849. (Frederiksborgmuseet).
Tysklands tyranni under sin krigsgud, som vist ikke ville udeblive. - Da et
rige, der efter sproget stræ kker sig fra Østersøen til M iddelhavet og fra
Weichselen til hinsides Rhinen, ville med den tyske stridbarhed, skarpsin
dighed og stolthed, under sin N apoleon, sin krigsgud, pålægge verden de
tungeste lænker, den endnu har båret«.
D erfor gjaldt det for enhver pris at styrke den hjemmegroede folkelige
danskhed, det eneste værn vi har tilbage. I denne kam p kom Goldschm idt
til at stå som et fremmed symbol, der m åtte bringes af vejen.
H vad der var en episode for G rundtvig, blev for G oldschm idt en
katastrofe.
29

Præstøkredsens folketingsmand

»Jeg bør netop vælges til rigsdagsmand i Præstø, fo r hernede,
hvor jeg er fø d t og båren, har jeg lært det fø rste og bedste dansk,
jeg kan - fø rst histoppe i Udby og siden her i Præstø og Skibinge,
hvor jeg vænnede mig til at tale rent ud a f skæget og rent ud a f
posen, og hvor både borger og bonde fandt, der var mening og der
var liv i, hvad jeg sagde!«
Ved prøvevalget i Præstø, november 1848.
»Jeg vil lægge et dansk ord i laget med«.
Valgtale på Præstø torv 4. december 1849.

G rundtvig var opvokset med Enevælden. Den stod for ham i mere end
halvdelen af hans lange liv som den eneste rette regering. H an skrev flere
hyldestsange til Frederik VI, stod både ham og Christian VIII nær og
bevarede vistnok livet igennem troen på, at et hæderligt og folkeligt
kongedøm m e havde store fortrin frem for andre regeringsformer. Han
forholdt sig tøvende til indførelsen af rådgivende Provinsialstænder i
1831; men fandt det dog senere rimeligt og klogt, at kongen gav folket
rådgivende stem m efrihed tilbage. Sådan var det jo i gamle dage. »Konge
hånd og folkestemme, begge stærke begge fri, de har haft i D anm ark
hjemme mange hundred år før vi«. ( 1839). I de frie folkelige foredrag, der
samledes under titlen »M ands Minde« udtalte han sig imod flertalsstyre.
Det kunne blive farligt at lade de fleste stem m er udtrykke den almindelige
vilje. D et kunne føre til, at »den almindelige vilje ville kræve, at hvem der
havde over 10.000 rigsdaler, skulle aflevere overskuddet til statskassen. Det ville give handel og vandel og al virksom hed et knæk, de sent eller
aldrig overvandt, og på alle m åder fremme fattigdom og dovenskab, svir,
spil og slette sæder... ja, staten ville blive i bund og grund ødelagt, da alt
rips-raps ville ty dertil, hvor man uden at arbejde kunne, så længe det
varede, leve lystigt på andres bekostning!«
I løbet af 1840’erne kom m er der skred i hans politiske tanker. H an
frygter, at revolutionerne skal gå som storm bølger over E uropa og vil nu
ikke være med til at »klinke form er, som tiden har knust«. »Hvad vi end
gør, så står alm uens og folkemængdens rejsning for døren, så vi må
skynde os alt hvad vi kan at opdrage og oplyse dem nok til at blive kloge
og nådige herrer«. (Brev til dronning Caroline Amalie d. 8/3 1848, kort
efter Chr. V III’s død).
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Helt siden sine tre rejser til England om kring 1830 og en enkelt i 1843
har han været tilhænger af ubetinget åndelig frihed. »Frihed for alt, hvad
der stam m er fra ånd, som ikke ændres, men arges ved bånd! Frihed for
Loke så vel som for Tor!«, som han skrev i det prægtige digt, der indleder
N ordens M ytologi 1832. Men han nærer ringe tanker om den store franske
revolutions idéer om ligheden. »Alle kan ikke blive lige lærde, uden at alle
bliver vankundige, eller lige kloge uden at alle bliver um ådelig dumme«.
Dog så han gerne en erklæring om alle borgernes lige adgang til offentlige
stillinger optaget i Grundloven.
Sine grundige overvejelser om disse store og efterhånden brændende
spørgsm ål samlede han i et tankedigt »Folkeligheden«, 1848, som med sit
djærve sjællandsk-folkelige sprog endnu i dag kan forarge folk, som på
grund af formen ikke fatter tankerne.
Allerede i sine vel besøgte foredrag »M ands Minde« havde han ytret nye
tanker. »Folke-Stem m en vil herefter i hele K ristenheden blive regeringer
nes ypperste statsråd«. Nu får disse tanker nye, i begyndelsen fam lende
udtryk i digtet om »Folkeligheden«, 1848.
Folkeligt skal alt nu være
trindt om land fra top til tå,
noget nyt der er i gære,
det selv tosser kan forstå. - Folk! hvad er vel folk i grunden,
hvad betyder folkeligt?
Er det næsen eller m unden,
hvorpå man opdager sligt?
Findes, skjult for hverm ands øje,
folket kun i kæmpehøje,
eller bag hver busk og plov,
i hver kødklum p før og grov?
Nej, folket er ikke blot et historisk begreb, noget der kun fandtes i
»gamle dage«. Men folket må være andet og mere end enhver sovetryne og
dødbider. Hvem hører til folket, det må nu oplyses. Så finder han frem til
en smuk og enkel bestemmelse af hvad man med rette kan kaldet et folk.
Til et folk de alle høre,
som sig regner selv dertil,
har for m odersm ålet øre,
har for fædrelandet ild.
Midtvejs i dette »oprømte« digt kom m er en dyb bekym ring frem. Kan
det ende med, at folket splittes i indbyrdes uforsonlige og begærlige
grupper, der kun tænker på sig selv.
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River løs sig Rigets stænder
fra den fælles folkeånd,
da går hoved, fødder, hænder
latterlig på egen hånd:
da er Riget sønderrevet folket mødig sover hen
vågner vanskeligt igen.
Men m ismod og m ørkesyn ligger ikke for denne digter. Folket skal nok
vågne og bruge sine rettigheder med forstand.
Får vi ægte danske love,
danske skoler, splinterny,
danske tanker, danske plove,
rinder op vort gamle r y ---Da er folkets dåd og digt,
da er alting folkeligt!
Med denne holdning, præget af både mistillid og håb til det nye folke
styre, lod G rundtvig sig efter opfordring af talrige venner opstille til
valgene til den grundlovgivende Rigsforsamling den 5. oktober 1848, i
N yboderkredsen i København. Han blev dog ikke valgt, og hans venner
prøvede derefter at få ham ind som kongevalgt medlem. Det lykkedes
heller ikke, og han var ved at opgive det hele. Im idlertid var der ved valget
i Præstø indtruffet den »skandale«, at væver og husm and Hans Hansen,
M ern, med bøndernes stem mer havde besejret den nationalliberale teolo
giske professor H. N. Clausen. Forfærdelsen i »dannede kredse« i K øben
havn var stor, og med grove, til dels uretfærdige beskyldninger havde man
tvunget »væveren« til at trække sig tilbage. Et suppleringsvalg skulle finde
sted, 6. november, og her lod G rundtvig sig nu opstille. Undervejs til
Præstø fik han til sin ærgrelse at vide, at bønderne i Præstø Amt 4. kreds
»havde besluttet af deres egen midte at vælge en meget anset gårdm and,
sognefogeden i Udby sogn, Jens Jensen fra G rum løse, som min eneste,
men efter om stændighederne meget farlige medbejler«. Denne m and var
en af G rundtvigs konfirm ander fra kapellantiden i Udby, og han havde
selv anbefalet G rundtvig »som en sikker m and der ikke veg for nogen«. På
selve valgm ødet stod Jens Jensen frem og erklærede, at han ikke ville stå i
vejen for sin gamle præst og lærer og anbefalede ham som en trofast
bondeven og frisindet mand. G rundtvig opnåede derefter at blive valgt
med næsten 600 stem m er mod 11 ! I sin indberetning om valget skrev han:
»Medens det kunne være enhver anden m and tåleligt at fortrænges af en
bonde, der åbenbart slet ikke kunne måle sig med ham i dygtigheden til
rigsdagsm and, så var det ganske anderledes med mig som en gammel
bondeven«. (D anskeren, nr. 35, 1848).
Der var grænser for hans folkelighed.
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Ny sø set fra havnen i Præstø, litografi, ca. 1850. (Sydsjællands Museum).

Sjællandsk bondehus. Xylografi, ca. 1870.
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Noget forsinket kom G rundtvig således ind i den store Rigsforsamling.
På C onstantin H ansens store maleri ser man ham i bagerste række i
festsalen på Christiansborg, hvor forhandlingerne foregik.
Selv om han fandt det såre glædeligt, at man ville opstille og vælge ham i
det hjemlige Sydsjælland, nærede han betænkeligheder. I et brev til sin
ældste søn Johan skriver han, at han »ikke venter synderlig glæde af dette
arbejde«. Men han ville dog tage imod valget, »da jeg immer ved bedre
besked end de fleste«.
Næste år skulle det første folketingsvalg efter den nye G rundlov af 5.
juni 1849 finde sted. I Præstø var valghandlingen fastlagt til den 4.
december. Der var opstillet to kandidater: G rundtvig som støttedes af
Bondevennerne, og sognefoged Lars Larsen, Mern, der var højrem and.
Valgbestyrelsens form and, pastor Østrup, Snesere, åbnede valget på præstø Torv. Det foregik ved håndsopræ kning kl. 10. Grundtvigs gode ven,
pastor Peter Rørdam, M ern, havde forud skrevet til ham om de i Sydsjæl
land voksende m odsætninger mellem herrem and og bonde, som især
husm and Peder Hansen, Lundbys, agitation havde skærpet. »Du bør mås
ke denne gang undlade at tage ind på Nysø, at det ikke skal vendes imod
dig«.
Den 66-årige kandidat afviste denne henstilling. H an boede som så ofte
før hos sine gode venner baron Stampes på Nysø og kom endda kørende
til Præstø i baronens vogn. Smålige taktiske hensyn lå ikke for ham. Hans
valg på torvet blev anbefalet af den lavmælte hjulm and Chr. Pedersen,
Skibinge, og af pastor Rørdam . H usm and Henning Olsen, Kindvig, anbe
falede Lars Larsen. I sin korte valgtale sagde G rundtvig, at han var den
samme iår som ifjor. Han ville gerne vælges »for at lægge et dansk ord i
laget med«. Hans m odkandidat erklærede ligeledes kortfattet, at han var
fæstebonde og kendte bondens kår. »Jeg kan ikke anbefale at stemme på
Grundtvig«.
Afstem ningen med oprakte hænder gav Larsen et lille flertal. Så kræve
de G rundtvig med hjemmel i valgloven skriftlig afstemning. Flere bønder
må nu have skiftet standpunkt, antagelig fordi de havde set de tilstedevæ
rende godsejere stem me på Lars Larsen. Ved den skriftlige afstem ning fik
G rundtvig 457 stem mer, Larsen 373. Valgdeltagelsen var 39,8%, et ikke
ualm indeligt lavt tal ved de første folketingsvalg rundt i landet. Valghand
lingen i Præstø sluttede i ro med at pastor Ø strup udråbte et Leve for
Grundlovens giver Frederik den Syvende!
G rundtvig var medlem af Junigrundlovens Folketing fra 1849 til 1853
og igen - dog valgt i andre kredse - fra 1854 til 58. Han sluttede sin politiske
virksom hed som landstingsm and j 1866, hvor han samm en med kaptajn
Tscherning - som G rundtvig en »løsgænger« uden partipolitiske bånd gjorde et sidste forsøg på at form å kongen til at modsætte sig ophævelsen
af junigrundloven. Christian IX nægtede rent ud at tale med de to aldrende
m edlemm er af Landstinget! Som folketingsm and virkede han ved sin
kraftfulde personlighed og den respekt som mange følte over for den
34

gamle historiker og digter. Men han har også ærgret mange medlemmer
ved sin stædige og langtrukne veltalenhed. »Når han ikke taler, beskæfti
ger han sig i Tinget sædvanlig med langsom t at gå frem og tilbage på
gulvet foran det bord, hvor han har plads, med begge hænderne fordybet i
frakkelom m erne - dog uden at hans opm æ rksom hed viger fra talerne,
hvilket tydeligt kan ses deraf, at han hvert andet øjeblik standser, løfter
hovedet lidt i vejret og forstyrrer den som har ordet ved at kaste en lille
spydig bem ærkning ind i hans foredrag«. (M orgenposten 28/5 1851).
Men, fortsætter referenten, selv om hans dybt personlige og ofte bevægende
taler griber mange medlemmer, »går der noget upraktisk igennem det,
noget idealsk, som absolut må forvises, hvor det gælder lovgivningsarbej
de«-. D. G. Monrad betegnede på et af rigsdagens m øder de to partiløse
»løsgængere« G rundtvig og kaptajn Tscherning som »de to geniale rigsdagsmænd. De står som fyrtårne, der angiver, at dertil, hvor de står, skal
Rigsdagen ikke komme!«. G rundtvig gav igen og kaldte M onrad en
»lygtemand«, hvad der med henblik på hans skæbne som statsm inister i
1864 måske var en ikke helt ringe karakteristik.
Hans indflydelse på det egentlige lovgivningsarbejde var efter hans egne
ord ubetydelig. H an ville gerne erstatte de nye parlam entariske udtryk,
»pluddervælsk« kaldte han dem, med danske ord. M inister burde hedde
statsråd (som i Norge); revisorer burde hedde synsmænd, m ajoritet kaldes
overtal og stenografer hurtigskrivere. Hans krav om at få gennemført
m undtlighed i retsplejen sejrede, og det var han stolt af. »Jer er hverken i
eller uden for dette hus vant til at få de fleste stemmer. Men man skal gøre sit
bedste uden at spørge, hvad frugter deraf kan komme«. Ud fra sit ubetin
gede frihedskrav bekæmpede han værnepligtsloven: »Jeg vil til det yderste
forfægte frihedens princip og sætte mig imod enhver tyran, han kalde sig
nu N apoleon eller lighedsprincip«. - - »Kun det at ikke hele folkeungdom m en hidtil har været den såkaldte værnepligt undergiven, kun det har
været grunden til, at fædrelandskærligheden således har kunnet opblusse,
som den har opblusset« (i 1848). Under debatten om trykkefrihedspara
graffen fastholdt han sit gamle standpunkt, »den grænseløse tale- og
skrivefrihed kan aldrig være så farlig, at den jo, som eneret for øvrigheden,
der altid har den, er tusind gange farligere, end når det er en frihed,
øvrigheden deler med undersåtterne«. H an ønskede at gennemføre »bor
gerlig ægteforening« ved lov, men betragtede undervisningspligten som
forløber for en skoletvang, der var ham inderlig imod. I 1855 støttede han
af hjertet loven om sognebåndsløsning, der senere, i 1868, førte til loven
om frie valgmenigheder indenfor folkekirken.
I nutidens sprog ville man kalde ham en ægte liberal tænker med ringe
tillid til statsdrift af enhver art - en lidet populær holdning idag. Selv
forudså han på sine gamle dage, at »dersom fabrikslivet (den begyndende
industrialism e) sejrer i D anm ark, er det nok ude med mit håb for det
danske folk«.
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Den korte lykke på Rønnebæksholm

Du kongernes konge, som bor over sky
gør nu efter næde ej længer du ny, er tant det med trøsten,
med glæden om høsten,
hvor sæden med gråd er nedlagt!
O, havde jeg vinger, 1832.

En septem berdag i 1846 stod den nu 63-årige præst ved Vartov N.F.S.
G rundtvig på gårdspladsen i den smukke lille sydsjællandske herregård
Rønnebæksholm. På den sydlige del af hovedbygningen stod et lille vers,
som han eftertænktsom t læste.
Vi bygge op borg og bygge os fæste,
endog vi ere kun fremmede gæste.
G ud unde os her at bygge og bo,
så vi kan fange den evige ro.

Rønnebæksholm ved Næstved, litografi, ca. 1850. (Næstved By- og Egnshi
storiske Arkiv).
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D agen før havde G rundtvig holdt foredrag i D anske Sam fund i Næst
ved og han var af fruen på Rønnebæksholm indbudt til at bo der et par
dage. Om søndagen prædikede han i den lille Rønnebæk kirke.
Fru Anne Marie Toft, f. Carlsen-Lange, var enke efter godsejer H arald
Toft. H un var en dygtig og energisk kvinde og hun drev nu selv den
smukke ejendom, som var bygget i 1500-tallet og blandt andre havde
været ejet af kansler Johan Friis til Hesselager og Borreby.
G rundtvig og fru Marie Toft havde truffet hinanden under et besøg,
som hun havde aflagt i hans lejlighed i Vimmelskaftet i København.
Hendes ærinde var at sige ham nogle djærve ord i anledning af nogle
kritiske bem ærkninger, som G rundtvig havde ytret om de gudelige for
sam linger. Dem var der en del af også i Sydsjælland, og dem satte hun
megen pris på og havde endda givet dem husly på sin smukke lille gård.
Det førte til en lang og grundig sam tale, og her fik G rundtvig stor respekt
for den varm hjertede og veltalende frue, der så m odigt forsvarede sine
venner i de små forsamlinger på Næstvedegnen.
Fra dette besøg stam m ede et venskab, som blev varmere år for år.
G rundtvig var betaget af fruens skønhed og personlighed, hun beundrede
den gamle historiker og salmedigter. Og da hendes søster var gift med
G rundtvigs gode ven, pastor Peter R ørdam i M ern, er det intet under, at
de oftere mødtes. Så ofte, at hans to voksne sønner Svend og Johan fandt
det var for meget og lidet hensynsfuldt mod deres m or, den gamle fru Lise
Grundtvig. H un var på dette tidspunkt både træ t og syg. I et brev til
sønnerne under Treårskrigen, hvor de begge deltog som frivillige, skriver
hun: »Nu kan jeg mærke, jeg er gammel; m odet er borte, så er meget, ja
næsten alt tabt til at gå livet igennem«. - G rundtvig var på dette tidspunkt
medlem af den grundlovsgivende Rigsforsamling og ofte hjemmefra det
meste af dagen. Også han var jævnlig træ t og søgte ved besøg hos fru Toft,
der om vinteren boede i Storm gade, trøst og opm untring.
I ja n u a r 1851 døde fru Lise G rundtvig, opslidt af husligt arbejde
gennem 30 år. På hendes fødselsdag i septem ber samme år skrev G rundt
vig et digt Til mine kjære Børn, hvori han i varm e ord priser den afdøde
»en ægte Danekvinde, som gennem mer end tre tiår delte blid fuldtrange
kår«. Og så beder han sine børn forstå, at han frygter enlighed og mørke.
Men G ud vil, at han skal leve og digte:
Derfor end han lod mig finde
under ø en Danekvinde,
kærlig, tro i liv og død;
skjalden var det held beskåret,
for ham sent på efteråret
dufter end en rose rød!
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Få uger forinden havde han skrevet et digt Til M arie, min Trolovede,
som vidner om hans glæde og lykke:
Tag hel mig og holden,
som for dig jeg står,
som skjalden, så knolden
med askegråt hår,
som præsten, så branden
og folketingsmanden!
jeg tager dig hel som du er.
30. oktober kunne man i Næstved Avis læse denne oplysning: »Den 24.
oktober i København indgik rigsdagsm and N. F. S. G rundtvig ægteskab
med enke efter godsejer Toft til Rønnebæksholm . Født de Carlsen«, Han
var da 68, hun 38.
D er blev skumlet en del over dette ægteskab, venner rystede på hovedet,
blandt andre Ingemann i Sorø; sønnerne var en tid meget misfornøjede.
Og jævne københavnske vittighedsblade fandt stof til grove vittigheder.
Men inden længe m åtte alle hans venner og bekendte erkende, at de
sjældent havde m ødt et gladere ægtepar. G rundtvigs digteriske åre sprud
lede påny, man kunne i D anskeren læse flere rørende kærlighedsdigte og
nye friske skildringer af Sydsjællands natur. Pastor R ørdam kaldte de
nygifte det stolteste par i D anm ark! G rundtvig antog kapellan til sin
gerning i Vartov for at kunne opholde sig længst muligt på Rønnebæks
holm. H er byggede man i haven en lille pavillon i lighed med den familien
på Nysø havde skænket Bertel Thorvaldsen. »Venligheden« kaldte
G rundtvig det lille havehus, hvor han skulle have ro til læsning og poetisk
arbejde - samt ryge sin lange tobakspibe, som hans kone nødigt så i
stuerne.
Æ gteparret havde straks oprettet ægtepagt om særeje, og fru Marie
tilskødede sin 11-årige datter Haralda Toft godset Rønnebæksholm .
G rundtvig blev således ikke herrem and, som nogle af hans uvenner
påstod, han var husbond og gæst i sin frues hjem, men en lykkelig gæst og
begge nød deres nye lykke. H an blandede sig ikke i ledelsen af godset,
hvad han heller ikke havde forstand på. Men den gamle bondeven støttede
varm t fru Maries arbejde på at lade godsets fæstegårde overgå til selveje.
N etop i disse år blev adskillige af godets ældre fæstere ejere af deres gårde,
opgaver som hun med stor dygtighed påtog sig, mens han glad så til. Hans
navn findes på enkelte fæstebreve, og sam m en besøgte de flere af de nye
selvejere om kring Rønnebæksholm .
G rundtvig fattede her en plan om at oprette en bondehøjskole i Næst
veds omegn, og venner skænkede ham et ikke helt ringe beløb hertil. Det
før nævnte store digt »Sydsjælland« rum m er nogle af de jævneste og
kønneste vers, han har skrevet. En kærlighedserklæring påny til hans kære
hjemegn.
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Lykken på R ønnebæ ksholm blev kort. Om vinteren boede parret i
K øbenhavn, hele somm eren på Rønnebæksholm , hvorfra G rundtvig hveranden søndag drog ind for at prædike i Vartov. De besøgte jævnligt
Rørdam s i M ern, familien A agaard på Iselingen og baron Stampes på
Nysø. Samtidig kunne G rundtvig passe sin valgkreds i Præstø.
I den gamle bibel, som hans ungdom s store ulykkelige kærlighed fru
Constance Leth på Egeløkke havde skænket ham i 1807 har G rundtvig
indført notater om forskellige begivenheder i sit liv. I m ontren i M indestu
erne i Udby kan m an i denne bog læse: 1854, den 15. Mai, aften kl. 9 !/ 2
fødte min elskede M arie mig en dreng, som ved hjem m edåb Christi
H im m elfartsdag den 25. Mai blev kaldt Frederik Lange Grundtvig. H an
skriver til vennen Ingem ann: »Mig har Vorherre gjort den forunderlig
store glæde, at der iaftes blev født mig et stort velskabt drengebarn med en
vældig stemme efter sin alder, så der kan, med G uds hjælp, blive en god
råber af ham , når han får stunder at vokse og får noget at sige, som er
værdt at høre«.
Få uger senere m åtte G rundtvig skrive: »Mit inderligt elskede hustru,
Anne M arie Elise Carlsen blev mig, sine børn, sin m oder og sine søskende
ved døden berøvet søndagen den 9. juli. Men G ud ske lov i Jesu navn! Vi
sees igen, hvor der er ingen død«.
Venner beretter, at han var fortvivlet. Ikke et øjeblik havde han villet
tro, at hendes barselfeber - den gang talrige m ødres død - skulle ende
således. Vi får det bekræftet af et dybt bevæget digt, han skrev lige efter
hendes død. »Hun er ej død, hun sover k u n ,/ og hun har smilet om sin
m u n d ,/ og hun har varme k in d er./ Så sagde jeg den aften stu n d ,/ da hun
sov hen som i et b lu n d ,/ den sødeste blandt kvinder«. - Flere af hans
venner, deriblandt enkedronning Caroline Amalie frygtede, at han ikke
ville kunne overleve det hårde slag. Og han var længe som bedøvet.
Så vendte han tilbage til K øbenhavn og Vartov. Fru M aries datter
H aralda, der senere giftede sig med ejeren af Lundbygård, kam m erherre
P. F. Collet, var nu ejer af Rønnebæksholm . H un synes aldrig at have
tilgivet G rundtvig, at han ligesom havde taget hendes m or fra hende. Hun
lod havehuset forfalde, og forholdet mellem hende og halvbroderen Fre
derik blev aldrig særlig varm t. Den planlagte højskole blev ikke oprettet;
pengegaven blev senere overført til Grundtvigs højskole »Marielyst« i
Lyngby. Og Frederik Lange G rundtvig blev med tiden en meget afholdt
præst for den dansk-am erikanske menighed i staten Wisconsin i USA, hvor
han tilbragte mange år.
I sin Fars fodspor udgav han en Sangbog for det danske Folk i Am eri
ka, 1888, hvori findes flere af hans egne salm er og sange. Den dansk-am e
rikanske præst Th. Helveg betegnede sangbogen som »den ubetinget
ejendommeligste frugt af vort danske åndsliv på am erikansk grund«.
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Danskeren Grundtvig

Kun ord som går i sagn og sang
fra mund til mund i folkevang,
opholder folkelivet.
I fo lkets egne gamle ord
kun folkelig oplysning bor
a f folkeånden givet.
Budstikke i Højnorden, 1864.

Det sydsjællandske landskab blev ved at leve i digterens erindring. »Lan
det nu gråhæ rdet kun jeg g æ ster/ og har hjemme selv jeg ved ej hvor«,
kunne han nynne i 1840’erne. Men hjem løsheden gjaldt nok mere den
voksende hovedstad, for han fik endnu engang et dejligt hjem midt i
Sydsjælland. Og minderne fra barndom m en var stadig lyslevende. I Åbent
Brev til mine Børn (1839) skim ter vi den gamle præstegård i det frodige
land; med et videre syn.

H vad ikke fandtes i den kirkeby
på brinkerne imellem bøgeskove,
hvor først mig vinkede den klare sky,
hvor først mig frydede den klare vove,
hvor først jeg legede med blom ster små,
hvor først jeg staved på de store n a v n e ---det glimrende, som verden nu tilbeder,
det fandtes aldrig i vor præsteæt,
mens to århundreder gik over lunden.
Barneårenes sjællandske landskab lyser op talrige steder i hans vers. I et
vinterbillede med kraftige streger m øder vi det gamle sjællandske udtryk
for soltø på stene i frostvejr. »Vinteren kom m er og sneen fald e r,/ blom 
sterne visne i m u ld ./ Isen optøes ej af gråd fo r Balder, / tårerne stivne af
kuld«. Baldersgråd om solsm eltet sne på store stene hørte man endnu i
min barndom på landet. H an erindrer også fiskernes gamle legende om St.
Peter, der den 22. februar kaster den varm e sten i Bøgestrømmen - det
første vårtegn. »Tit vi fik den værste v in terdag/ med den varm e sten i
vandet«. (Jubelåret, 1848).
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Julem orgen, der i Udby »var mit himmerig«, dukker jævnligt op.
»Trods klingrende frost godt år I s p å / for fugl og sæd i dvale«. I et lille
Juleoratorium føres vi fra Bethlehem ud på den hjemlige m ark, »Nat i
Østen er ej så la n g / som her ved ju le tid e r,/ ej det fyger som her i v an g ,/ og
ej på is man sk rid e r./ D og træ kker køligt til m arks det d e r/ som i det
tidlige forår her«.
F o rår og Påskeøsten lever i mindet. »Ser du hvor i skovene/ alle træer
skyde,/ m ærker du, hvor engene/ sig i våren fryde — det gør Påskem or
gen«. Og i det store Påske-O ratorium Påske-Lillien, 1817, er vi igen i
Udby. »Lever op i sind og h u ,/ stander op af eders grave,/ barnedage,
følger n u / med mig ud i faders hav e./ Lad mig under påskesang,/ kirke
klokkens højtidsklang/ blom sten til mit hjerte trykke -«. Pinsen er lysets
og varm ens gennem brud: »Skin over vang som en morgen med san g ,/
m orgen i maj, når det grønnes«.
H ans landskabsbilleder er oftest enkle indtryk i øje og øre, farver og
klange, som engang oplevet, bliver siddende i sindet for senere at fæstnes i
næsten træsnitagtige skitser.
Imm er dog lyset er såre godt,
prægtig er himmelens bue,
nyskoven grøn og havet blåt
lysteligt findes til skue.
Som mernatsfuglen til morgengry
slår sine triller de søde,
lærken hun synger højt i sky
hilser den gyldne dagrøde.
Den hjemlige kirkevej betræder vi i sommervejr sammen med disciplene
på vandring til Emaus. »Sig bakke op og bakke n ed / end kirkevejen slynger.
- Den snor sig mellem m ark og eng, imellem korn og b lo m m er/ forbi så
mangen fugleseng/ i vår og liflig sommer«. Som vejen fra Udby til Ørslev!
En rom antisk naturlyriker blev G rundtvig aldrig. Heller ingen naturali
stisk sanger. På sin vis var han bange for naturen som den m agt, der kan
spærre for ånden, måske dræbe den. »Det hørte til mit øjes beskaffenhed
at se det himmelske mere i historiens end i naturens billede«, sagde han
engang om sine ungdom svers. H an færdes ikke i den vilde natur, hans
landskab er altid menneskenes verden, deres sam fund, deres liv og arbej
de. Som der i hele hans folkelige gerning er en arv fra gamm elt sjællandsk
landsbyfællesskab, samlet om bystene og kirke, og en klokke der kan
høres over hele sognet, »støbt til den lille by«, således er der i hans
sprogtone et hjerteligt fællesskab med de gamle tiders sprog og tankegang,
med disse ordsprog og hjemlige vendinger, der som godt håndværktøj er
slidt gennem slægtled og derfor falder ham m undret på tungen. Hans
sange og viser dvæler ikke i stemninger. De skal oplyse og især oplive, de
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skal »gøre D anm ark glad på en skikkelig måde«, som han engang i spøg
udtrykte sig. Og de skal bruges.
Som fugle i den grønne lund
vi skal for bønder kvæde,
så det kan gå fra m und til m und,
fra slægt til slægt med glæde.
Det være skal vor største fryd
som skjalde barneglade,
når hoppe kan ved sangens lyd
selv bare ben på gade.
Fuglevise til Bondefrihedens pris, 1840.
Og smiler man undertiden ad hans »borgestuedansk« eller spotter, som
Søren K ierkegaard i dagbøger, hans »ølnordiske begejstring«, skyldes det
mest vor egen frem m edhed over for de sproglige kilder, hvoraf han
utrættelig øste. Vort blodløse avis- og radiodansk kan langt fra sam m en
lignes med hans karske og djærve, digterisk forædlede bondesprog. For
senere slægter vil det måske blive lige så fjernt og uforståeligt, som det var
for hans samtids akadem ikere af Heibergs og M ynsters skole.
Nok var G rundtvig sjællænder, det glemte han aldrig. Men har var, som
enhver ved, meget mere end det, en dansker som få. Selv har han frem hæ
vet, at han som barn af om flyttende præstesiægter, med sin skolegang i
Tyregod og Århus, sit årelange ophold på Langeland, tidligt erhvervede
den »universalisme i fædrelandet«, som gjorde ham til hele folkets digter, og
vækker, hævet over alle skel mellem landsdelene, en åndelig arv for alle
danske. Derom behøver vi ikke at strides. I G rundtvigs liv og digtning
fandt nogle af vor lille nations ypperste egenskaber et levende og kraft
fuldt udtryk, hvis virkninger rakte over hele landet og langt ned i tiden.
Enklest udtrykt er arven fra G rundtvig vel hans håb om, at danskerne
altid - uanset alle skel - indbyrdes m åtte kunne føre en mere eller mindre
»oprøm t samtale« med hinanden.
Som et mægtigt prisme samlede han sit århundredes frugtbareste ånde
lige strøm ninger: den rom antiske genopdagelse af historien, »slægtens
levnedsløb«; den nyvakte sans for m odersm ål og folkesprog; den store
bondefrigørelse, som i D anm ark var begyndt før den franske revolution;
viljen til at vække og rejse en sløv almue til et vågent folk; den unge
Liberalismes drøm om et frit, folkeligt fællesskab, der skulle om slutte os
alle.
Og endelig den genfødelse af kristentroen i dens nedarvede skikkelse,
hvor et enfoldigt troens ord skulle afløse det teologiske pavedømme. Som i
en regnbues farvespil kan man i hans tale og digtning overskue hele
denne farverige udvikling i folkefrihedens og folkestyrets århundrede. Det
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ligger nu altsam m en bag os i verdenskrigenes og masse-civilisationens
barske århundrede.
N etop derfor er der god grund til at erindre, at selv de største personlig
heder er kom m et til verden af en kvindes skød. Og selv de rigeste evner har
deres rod i en snæver kreds, et hjem, en egn, et miljø. M åske er det endda
gavnligt just nu, hvor sindene er så oprevet udadvendte, hvor alverdens
ulykker og elendighed daglig underholder og splitter vor sjælero, at
mindes hvor inderligt de store ånder er knyttet til en kærlig barndom og
en hjemegn, hvor ringe den end var. Al vækst begynder fra neden. Og kun
når træet suger næring af sin egen jordbund, kan dets grene og løv række og
skygge langt ud.
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Nils Hartmann:

Billedskæreren fra Vejlø Bro

Hvor åen snor sig i grønne enge
og stranden sender sit friske sus
ind over skov og mark og vænge,
der ligger ved vejen et gammelt hus,
der ligger hjemmet, den gamle hytte
med gule vægge og ruder små,
med mos på taget, et udsat bytte
fo r storm og regn, som mod det slå.
(Arthur G. Hansen, 1946) l)

M odsatte side: Sønnen Hans 7 år gammel, 1931 (højde 38 cm). Denne side:
Huset ved Vejløbro. Hvor intet andet er anført, er billederne fotograferet a f
Nils Hartmann i 1982.
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Billedkunstner og skjald
I hele sin levetid var billedskærer A rthur Gregorius H ansen meget bundet
til sit fødested og til den natur, der om gav det lille, stråtæ kte hus ved
Vejløbroen. H an følte sig stæ rkt knyttet til sin slægt og var livet igennem
præget af et lyst og optim istisk grundtvigsk livssyn.
Men A rthur H ansen var også en drøm m er, en rom antisk natur, der lod
sine tanker om menneskene og livet kom me til udtryk ikke alene gennem
de mange figurer, han skar, men også gennem digte, sange og små
prosastykker:
»Du rindende bæk med det klare vand, som jeg så i dag. Du er ligesom
mit eget menneskeliv. Jeg ser ikke, hvorfra du kom m er, eller hvornår du
ender, men dog ved jeg det. F or du holder aldrig op, men rinder ustandse
lig. Jeg ved, du kom m er fra ukendte egne, og jeg ved, at det er de altid
rindende kilder, der giver dig livet, og jeg ved, at du til sidst smelter
samm en og forener dig med det store hav, og da bliver en del af det. Og din
vej er foranderlig. Du snor dig mellem bakker, du skrider sagte gennem
moser, enge og sumpe. Du risler lystigt gennem skovene, og du klukker
over stenene og synger klare underlige toner, som jeg ikke kan forstå. Du
bruser engang imellem for at vise, at der også bor kræfter i dig, som intet
kan m odstå...«
(1915)2)

Arthur Hansen i sit værksted, november 1967. (Foto: F. H. Høyrup).
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Sit dybe kendskab til Bibelen og salmebogen fik han allerede som ung. I
sin kunst fremstillede han ofte religiøse motiver. H an skar hele skabssider
med figurer fra Bibelshistorien, og han fremstillede kirkelig kunst til flere
af egnens kirker. Mange af digtene er udtryk for et historisk-kirkeligt
engagement.
A rthur Hansen troede på de evige ting. Men han vidste samtidig, at alt
stod i G uds hånd. 1 1945 skrev han digtet »D anm ark Frit« som en hyldest til
friheden og fædrelandet. »D anm ark Frit« blev trykt og sunget ved en stor
befrielsesfest i Appenæs Forsam lingshus den 18. maj 1945.

D a n m a rk

fr if!

Mel.: Slesvig vorl elskede omstridte Land.

H u ske r du Dansker, da Uvejret kom?
Rovfugle susede frem imod Norden,
hærgede Landet med Død og med Donj,
Blodet af Sønnerne vædede Jorden
Værgeløs bævede Danmarks Børn,
Sangfuglen skjalv for den store Ørn,
Magt og Vold nu kaldes for Ret
Mindes du Dansker de trælbundne Aar,
da Landsforrædere pranged’ ved Bordet?
Løgn kaldtes Sandhed, og Frihedens Kaar
blev til en Lænke om Livet og Ordet,
alle Tyranner med kold Foragt,
haanede alt som er underlagt
Kærlighed til Fædrenes Land.
Ej dog forgæves i tusinde Aar
Rødderne dybt ned i Jorden sig fæsted’,
og skønt du Danmark fik Stød og fik Saar,
og skønt du ofte af Voldsmand blev gæstet,
altid dog atter de friske Skud
sprængte hvert Baand og sprang herligt ud,
Livets Sejer staai endnu fast
Danmark, vort elskede Fædreland,
tungere Skæbne du aldrig har fristet,
aldrig saa nær du ved Afgrundens Rand,
Modet og Haabet omtrent havde mistet.
Men Holger Danske igen opstod,
Frihedens Kæmper med Kraft og Mod
værged' Danmark, Danmark vort Hjem
Hørte du Dansker da Klokkerne klang,
Kirkernes Klokker sang: Freden den kommer,
aldrig i Danmark saa herlig en Sang
hørte vi her i den danske Skærsommer
Bort svandt de lange, mørke Aar,
Solen nu klar over Danmark staar,
danske Hjerter banker nu frit
Glem da nu aldrig hver Kvinde og Mand,
hvad vi har fristet, og hvad vi har vundet,
husk hvad vi skylder vort Fædreneland:
Enighedsbaandet skal fast være bundet
Vi blev beskærmet af Himlens Gud,
vi blev af Trængselen friet ud,
frit er Danmark, Frihedens Land.
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Til venstre: Bondekone, 1963 (højde 36 cm). Tilhøjre: O laf fra Vejlø, 1961
(højde 35 cm).

Digtene fra A rthur Hansens hånd viser, at han var meget optaget af de
store ting i livet, og at han nok funderede mere over tilværelsens mange
aspekter og tildragelser, end de fleste gør.
At A rthur H ansen kendte m odellerne til mange af sine figurer er
tydeligt. Som håndvæ rker kom han om kring, og han sad ofte på bænken
under piletræet uden for huset i sin karakteristiske hvide jakke og med
piben i m unden. H er iagttog han folk, der kom forbi, og ofte fik han en
sludder med en bekendt, eller med en nysgerrig, der så på, mens han
flyttede sine geder i vejkanten.
N år man i dag ser A rthur Hansens figurer, spørger man uvilkårligt sig
selv, om han var en social kunstner. H an hentede sine motiver fra den
verden, der om gav ham. Det var børnene, det var dyrene, det var de
gamle, og det var arbejdsfolk, som han kendte eller kom i kontakt med. I
sin kunst skildrede han fortrinsvis repræ sentanter for den almue, som han
selv følte sig som en del af.
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Æ gtepar på bænk, bemalet, 1935 (højde 25 cm, længde 25 cm).

Barndom og ungdom
»Hjemmet - ingen spir og gyldne sale,
men dog moders milde tale,
der lærte mit mit Fadervor«
(1916) 3)
A rthur G regorius H ansen blev født den 11. septem ber 1880 i huset ved
Vejlø Bro. Hans far var snittem ester Hans Hansen (1840-1901), der ud
over at drive de knap 4 tdr. land, der hørte til »stedet«, var ansat som
snittem ester på G avnø gods. A f faderens dagbog frem går det, at arbejdet
på G avnø bl.a. bestod i at »vedligeholde og ordne slottets materiel samt at
holde snitteskole for sognets karle på vinteraftener«. Hans Hansen deltog
i krigen 1864 og sad i en periode som fange i Østrig. Efter faderens død var
m oderen (født Karoline Olsen, 1854-1927) alene med seks børn, hvoraf
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den yngste var syv år gammel. De klarede sig med det, jorden kunne give
sam t et par køer. Så kårene i barndom shjem m et var små. I 1908 høstede
familien eksempelvis 6 tdr. rug og 4 tdr. blandsæd.
Fra han var 7 år, og til han blev konfirm eret, gik A rthur H ansen i Vejlø
skole. Men allerede som 10-årig startede han som gåsedreng på Gavnø.
Efter konfirm ationen regnede moderen med, at A rthur skulle fortsætte
ved landbruget. I juni 1906 blev han fæstet som tjenestedreng hos godsfor
valter Nielsen på Gavnø. H er var han i godt ét år. De følgende år tjente
han som karl først ét år i Broager på Als og senere ét år på »Ulriksdal« ved
Nysted.
I sin dagbog fra B roager-opholdet4) skriver A rthur Hansen om dagens
arbejde og m åltider. I bogen har han afskrevet en lang række salm er og
fædrelandssange, og han har også selv forsøgt sig som digter.
En kort meddelelse fra 1910 fortæller, at han har haft planer om
at komme væk fra landbruget:
»Lørdag den 28. maj rejst til Rungsted Badehotel. Det var en værre
plads. Hvilke m ennesker findes der dog ikke. Det er værst for dem selv«.
Så arbejdet fortsatte på »Ulriksdal«, men heller ikke det var lykken. A f
et postkort fra novem ber 1910 frem går det, at A rthur er utilfreds med den
lange arbejdsdag. H an står op kl. halvfire om morgenen og kom m er først i
seng kl. 21.
Nej, det var håndværker, han ville være!

Håndværkerdrømmen går i opfyldelse
Efter soldatertjeneste ved Ingeniørtropperne i Bagsværd i 1913 gik drøm 
men om at kom me i håndværkerlære endelig i opfyldelse. A rthur kom i
tøm rerlæ re hos en ældre broder H ans, der havde nedsat sig som tøm rerog snedkerm ester i Thyregod ved Vejle. Her blev A rthur Hansen udlært i
april 1915.
Tre dage efter, at han havde fået sit svendebrev, gik den nybagte
tøm rersvend på valsen.
»Jeg var i strålende hum ør. Jeg syntes, det var så lyst og dejligt, og jeg
havde slet ikke noget, som trykkede mig. Det skulle da være min rygsæk,
som jeg ikke rigtig var vant til at bære,« skriver han i sin lille dagbog. 5)
Turen gik rundt i Vestjylland, men efter dagbogen at døm me var det
sm åt med arbejde. M estrene havde ikke brug for flere svende. Det var
krisetid med krig ude i den store verden. Til gengæld vankede der ofte et
m åltid m ad og en 10-øre.
Ved Dejbjerg fik A rthur lyst til at holde hvil. H an var sulten og
besluttede sig for at gå ind i præstegården.
»Straks kom der ingen, men jeg blev jo ved at banke og lukke døre op og
gøre alarm , og endelig kom præsten i slåbrok og m orgensko, og jeg blev
m odtaget, som om jeg var en kær gæst. »Komme ind i præstegården og
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ville købe noget?« sagde han. »Nej, jeg kunne få lige alt, hvad jeg ville
have«. Og da jeg spurgte ham, om jeg m åtte smide min rygsæk, sagde han:
»Jo, smid det hele«. Nå, det var temmelig meget, men jeg smed så meget,
som jeg syntes var passende og kom ind i stuen og sidde ned, medens
præsten for hele huset igennem på kryds og tværs for at finde pigen. D er
var ikke andre end ham og hende, thi han var ikke gift. Nå, hun kom da
frem til sidst, og jeg fik så m iddagsm ad, dejlig medisterpølse med sovs og
kartofler, og så blev jeg næsten tvunget til at tage en pakke sm ørrebrød
med på vejen. Sådanne steder må jeg vist ind en anden gang.
Det stykke vej, jeg nu kom ind på, var i grunden et kedsommeligt
stykke. Som m etider var det mig ganske um uligt at forstå, om det var en
vej, eller det ikke var det. Det var kun et enkelt spor i lyngen og af og til
fordelte det sig og gik i alle mulige retninger.«
Betegnende for stilen i dagbogen er også nogle af de overvejelser og
betænkeligheder, som kom m er til udtryk. Her er et eksempel, hvor A rthur
har søgt arbejde:
»Man kan få så mange forskellige tanker, når man kom m er sådan et
sted hen, hvor det er um uligt at præsentere sig selv over for andre m enne
sker og bilde dem ind, at man er en farlig dygtig karl. Nej, her må man nok
passe på ikke at begynde at lede efter dyderne ved en selv, thi vil man det,
bliver man let til en ynkelig person«.
Dagbogen slutter med, at A rthur efter et kort ophold i Ringkøbing
tager toget til Tim, hvor han langt om længe får arbejde.
Året efter tog han turen på valsen til K ristiania (Oslo), hvor han
arbejdede i 1916.

Dreng med gris, 1953 (højde 19 cm, længde 25 cm).
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Prisliste over billedskærer-værktøj, 1929.

Værkstedet ved Vejlø Bro
Den 14. august 1921 blev A rthur Hansen gift i Herlufmagle kirke med
Karen Elfrida Louise (Frida) Larsen (f. 1896).
De flyttede um iddelbart efter brylluppet ind hos moderen i huset ved
Vejlø Bro, hvor de overtog lejemålet. M oderen blev boende hos dem til sin
død i 1927.
A rthur H ansen arbejdede som tøm rersvend i Næstved, men gik ofte
arbejdsløs om vinteren. Det var i disse perioder, han for alvor begyndte at
skære figurer. Sam tidig startede han en gennemgribende restaurering af
huset, der ikke havde været gjort meget ved, siden det blev bygget i
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Huset ved Vejløbro blev bygget a f Gavnø i 1790’erne til kusken Toilet
Svendsen. I mange år var huset beboet a f to familier. Fra omkring 1870
boede snittem ester Hans Hansen i huset, der i 1921 blev overtaget a f sønnen
A rthur Hansen. I dag bor A rthur Hansens søn Hans Hansen i huset. Værkste
det ses til venstre i billedet.

1790’erne. De åbne skorstene blev revet ned og døre og vinduer blev
repareret.
I hjemmet blev der født fire børn: Inger (1922), Hans (1924), Ellen
(1929) og Sigrid (1931). A rthur H ansen benyttede alle sine børn som
m odeller og skar figurer af dem i egetræ. Den ældst bevarede figur er
form entlig af sønnen Hans, skåret i 1931, da drengen var syv år gammel.
I 1935-36 medvirkede A rthur H ansen ved Nationalm useets istandsæt
telse af prædikestolen og altertavlen i Vester Egesborg kirke. H an skar
bl.a. flere nye figurer, der blev indsat i stedet for de gamle, som var gået til.
Fra 1930’erne kendes bl.a. en figur af en dreng med tornyster, aftægts
folk, dreng med gris og gammel kone.
I 1946 byggede A rthur Hansen et nyt værksted til afløsning af det gamle,
der var nærmest faldefærdigt, og året efter ophørte han med at arbejde
som tømrersvend. Resten af sit liv levede han som billedskærer.
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M odsatte side: S k y tte Peter Vilhelm Hansen, Gavnø, 1959 (højde 38 cm).
Denne side: Værktøj, som Arthur Hansen benyttede til billedskærerarbejde.

En ny Abel Schrøder
I septem ber 1948 udstillede A rthur Hansen 14 figurer og to krucifikser i
m alerisalonen hos kunsthandler Johan Hansen på Axeltorv i Næstved.
Det var figurer, der forestillede bønder og bondekoner, håndværkere,
børn og husdyr.
Den 7. septem ber bragte samtlige Næstveds aviser anmeldelser af udstil
lingen. De var alle overordentlig positive.
»En ny Abel Schrøder er dukket op,« skrev Social D em okraten.
»Et næsten m onum entalt billedskærerarbejde præsenteres man for, og
det virker imponerende... Krucifikserne med Kristusfigurer er naturligvis
en genre for sig, men selv de enkleste træk, smilet, sorgen, de bøjede knæ,
de svulmende m uskler osv. er taget med,« hed det i Næstved Avis.
»Der er et usædvanligt liv over figurernes bevægelse. Det er virkelig
kunstnerisk kvalitetsarbejde, som det kun kan udføres af den fødte kunst
ner,« skrev Venstebladet.
»Alle Næstveds aviser har skrevet en masse ros, vist lidt for meget,« var
A rthur Hansens egen kom m entar i dagbogen. 6)
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Ældre mand med pibe, 1932 (højde 34 cm).
Men der kan næppe være tvivl om, at avisernes bekræftelse af, at A rthur
Hansen var en god og seriøs kunstner, må have glædet ham netop på et
tidspunkt, hvor han havde besluttet sig for at leve af sin billedskærerkunst.
Efter udstillingen blev flere af figurerne solgt. Fire blev købt af en
dansk-am erikaner og sendt til USA i 1949, andre blev solgt i København
eller til lokale mennesker.
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Bystævnet i Vejlø
I anledning af 100-året for D anm arks første grundlov besluttede nogle
beboere i Vejlø sogn i 1949, at de ville sætte et m inde for G rundloven og
dem okratiets indførelse i D anm ark. Det var vist nok A rthur H ansens idé,
at det skulle være i form af et bystævne, som m an havde brugt i
landsbyerne før udskiftningen. Det blev bestem t, at bystævnet skulle
rejses om kring det store lindetræ foran Vejlø kirke.
Sognefoged Lars C hristian Hansen, sognepræst Frants Nielsen, forpag
ter Jens Peter Olsen, lærer Jacob H ovøre og A rthur Hansen var de
egentlige initiativtagere. Sammen med andre fra sognet fik de samlet og
opstillet stenene, og den 4. septem ber 1949 kunne bystævnet afsløres. Til
lejligheden havde A rthur H ansen skrevet et hyldestdigt til friheden og
dem okratiet. »Et dokum ent til Frem tidens Slægt«, kaldte han d e t 7). Ved
afsløringen blev der udtrykt ønske om, at bystævnet i Vejlø »i al frem tid
skal minde folket om de frihedsværdier, som svundne slægter har levet på.
Gid disse værdier må gå i arv og leve videre i fremtiden.« 6)

Til venstre: Jesus viser et barn frem fo r disciplene, 1932 (højde 41 cm). Til
højre: Datteren Ellen, 1940 (højde 29 cm).
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Kunst til folket
Om sin kunst sagde A rthur Hansen selv: »Jeg tager blot en klods og skærer
alt det væk, som ikke skal være der«.
Helt så enkelt, som det lyder, var det nu ikke. Først og fremmest stillede
A rthur H ansen store krav til de m aterialer, han benyttede. Figurerne og
krucifikserne blev udelukkende skåret i egetræ. Og det skulle være gam 
melt træ. Ofte brugte A rthur Hansen gamle bygningsm aterialer eller
bindingsværk, som han købte, hvor det var til at få fat i. Især i de sidste år
skar han en række relieffer i ahorn. Det købte han i kævler fra Vejlø
Skovdistrikt og fik skåret op i Næstved. I m arts 1962 købte han f.eks. en
kævle på 0,69 m 3 fra Appenæs Skov.
Men sam tidig med, at A rthur H ansen var blevet en populær kunstner,
der ofte fik besøg af folk, der ønskede at handle med ham , udstillede han
også eller påtog sig mere officielle opgaver.
I 1954 kunne han glæde sig over fine anm eldelser efter en stor Industriog H åndvæ rkerudstilling (1.-5. septem ber) i Næstved.
I 1960 fejrede G rønnegade kaserne 290 året for Rytterregim entets
oprettelse. Ved den lejlighed besluttede N æ stved-dragoner fra 4. D ragon
regiment at opsætte en m indeplade for regimentet, som havde forladt
Næstved i 1923. M indepladsen, et ca. 1 meter højt broncerelief med 4. D ra
gonregiments initialer - en sabel og en karabin overkors med en overliggen
de hjelm - blev udført af A rthur Hansen og støbt i Næstved M etalindustri.
Et krucifiks, som tøm rerm ester M arius Olsen og hustru, skænkede til
Tybjerg kirke blev ligeledes skåret af A rthur Hansen.
A rthur H ansen skar mange figurer. H vor mange ved vi ikke med
sikkerhed, men i familiens eje er der i dag om kring et halvt hundrede. Han
skar krucifikser, og han skar hele skabssider og m øbler. Det store publik
um nåede han dog først og fremmest med sine relieffer. Især motiver fra H.
C. Andersens eventyr og gengivelser af Storm P. figurer var efterspurgte.
A f den slags arbejder blev det til flere hundrede. De var, som han selv
sagde, »med til at give brød på bordet«.
Den 29. februar 1976 døde A rthur G regorius Hansen 85 år gammel.
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M odsatte side: Rasmines hest, 1941 (højde 20 cm, længde 35 cm). Denne
side: Ældre mand m ed hund, 1936 (højde 25 cm).
Kildemateriale
') Håndskrevet sølvbryllupsdigt dateret 14.-8. 1946.
2) Håndskrevet prosatekst dateret 11.-4. 1915.
3) Håndskrevet digt dateret Kristiania 1916.
4) »Min dagbog for Aaret 1909 hos Gaardejer Mathias Hollensen i Mølmark pr. Broager,
Sønderjylland«.
5) Dagbog med titlen »På Valsen 1915«
6) Erindringsbog påbegyndt 19.-10. 1943.
7) Opbevares i Vejlø kirkes arkiv
Breve og postkort. Diverse avisudklip.
Samtaler med datteren Ellen Gregorius Hansen, Vejlø
og med sønnen Hans Gregorius Hansen, Vejlø Bro.
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Jens Kongsted Lampe:

Bidrag til urmageriets historie
i Præstø amt

De første stueure, hvad enten det var vægure, konsolure, bordure eller
standure i am tet m øder vi naturligvis på herregårdene, hvor man endnu
kan se en del af dem. De fleste af dem er franske, tyske eller engelske. På
G avnø findes dog et standur fremstillet af Christoffer Galle (1734-1812)
Næstved, som var en habil urmager.
B orgerskabet fik først mulighed for at skaffe sig ure efter o. 1700.
Populære var foruden de engelske »grand father clocks« de såkaldte
taffelure, dvs. bord- eller konsolure med fjederværk og kort pendul, oftest
af fransk oprindelse. Digteren Christian W inther (1796-1876), født i
Fensm ark præstegård, har ud fra indtryk i sin barndom skabt et lille
»genremaleri«, hvori et sådant ur optræder:
Kanariefuglen hist i buret
i søvne pipper ganske småt,
og vågen er kun taffeluret,
man hører perpendiklen godt.
I haven suser regnens strøm m e
og storm en slår mod træ og tag.
Sødt blomsten vugger, som i drøm m e,
og dier ret med velbehag. *)
I sidste halvdel af 1700-årene oplever D anm ark en frem gangsperiode,
fordi den europæiske efterspørgsel efter landbrugsvarer stiger. D er blev nu
råd til at anskaffe lidt mere end det allernødvendigste. I 1742 blev det
første standur (bornholm er) leveret til et landbohjem i Præstø am t, nemlig
til gårdm and O luf Bom holt i Spjellerup. Det blev købt hos urm ager Tønne
Tønsberg i Præstø og kostede 33 rbdlr. og 2 m a r k .2) Uret vakte en sådan
undren og opsigt, at folk kom viden om fra for at beundre det. F ør den tid
havde folk klaret sig med et solskar i vinduet eller et timeglas, og da man
sjældent havde tid til at vende det regelmæssigt, var det en ret upålidelig

Standur, der skal have stået på herregården Engelholm. Værket udført a f
urmagermester Rasmus Kjær. Præstø 1768. (Sydsjællands Museum).
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tidsm åler til døgnbrug. Men til bagning og køkkenbrug var timeglasset
godt nok.
Efterhånden udbredtes urene over det meste af am tet, og urmageriet
udvikledes i takt med behovet for tidsmålere. På gårdene havde standu
ret oftest sin plads til højre for bordendebæ nken i dagligstuen ved siden af
døren til kam m eret. En stikprøve i skrifter fra Sydsjælland fra årene
1742-66 viser, at stueuret kappedes med bilæggerovnen om at være det
dyreste stykke bohave i bondens stuer.
Men da der kom lertøjs- og klokkeskippere fra Bornholm til de fleste
sjællandske havne, finder man også adskillige ægte bornholm ere rundt om
i hjem mene, f.eks. et standur af M. P. W esth (1817-94) fra Rønne i
Kæderup ved Thureby, et af Peter Bjerregrav (1809-59), Rønne, i Askov
huse, Snesere sogn, og et standur af Christian Due (1801-83) fra Rønne i
Keldbylille på M øn. 3) Bornholm erne bød de sjællandske urm agere en
hård konkurrence, da de ofte kunne sælge deres ure til lavere priser trods
transportom kostningerne. Også fra den anden side var de lokale klokke
magere udsat for konkurrence, nemlig af de såkaldte »nürnbergere«, som
var datidens forhandlere af billige »fidusure«. Selv om man kaldte dem
»nürnbergere« og deres varer »nürnberger-kram «, kom de fleste fra
Furtw angen i Schwarzwald, og de afsatte deres billige træ - og kukkuk-ure på m arkederne eller ved dørene. D et lykkedes en af dem, Alo
ysius Lütz, at få bevilling som frimester i 1798. En frimester var en
håndvæ rker, som havde arbejdet fire år som svend. Efter to år
som frimester m åtte han endda antage en lærling. Ordningen vakte
selvfølgelig lavenes protest, og i 1822 blev den afskaffet igen, idet man
atter krævede den obligatoriske m esterprøve indført. En person ved navn
Jo h an n Lütz fik i 1803 bevilling til at forfærdige, reparere og rense ure i
Præstø, og urhandler fra Schwarzwald, Eloe Fritzler, fik tilladelse til at
sælge nürnberger-ure af træ i Store Heddinge 1801 ogiN æ stved 1811. De
praktiske lom m eure blev i begyndelsen anset for at være overflødig luksus
og vandt først frem i årene 1800-1850. J. Olsen, født 1839 og opvokset i
Bakkebølle ved Vordingborg, beretter: »For at være rigtig karl m åtte man
have et ur på lomm en med sølvkæde ved. Uret havde karlene i en lille
lomme i bukserne, og kæden hang ned over benklædesmækken.« Meget
ofte fæstnedes en urnøgle, en lille signet og en sjælden sølvm ønt til
urkæden. Disse små metalgenstande slyngede og klingrede mod hverandre,
når de unge karle dansede med pigerne og ansås for at være en slags
statussym boler, selv om dette ord ikke brugtes dengang. Urnøglen var
praktisk at have ved hånden, signeten brugte man dengang, når man
lukkede breve med laksegl, og sølvm ønten var kun til pynt. Kvinderne gik
sjældent med ur, men hvis det var tilfældet, var det m indre, pynteligere og
blev båret i en kæde om halsen. Der er ikke fremstillet mange lommeure i
D anm ark, når der ses bort fra svende- og m esterstykker og ure, fremstillet
af nogle få mestre i hovedstaden sam t firm aerne Larpent & Jürgensen
(Hvalsø og K øbenhavn fra ca. 1780-1814 og U rban Jørgensen & Søn62

Et urmagerværksted omkring 1680. S tik a f Stradanus.
ner, K øbenhavn, grl. 1811). Langt de fleste lom m eure blev im porteret
fra andre europæiske lande, især England, Frankrig, Tyskland og Schwe
iz. I nogle tilfælde indførtes usignerede værker, som derefter blev forsynet
med forhandlerens navn. D ette skete som regel på grund af im portforbud
eller høje toldafgifter. I andre tilfælde kan de enkelte kom ponenter være
im porteret og blot sat sammen her i landet. Selv under toldbeskyttelsespe
rioden i 1700-årene, da selvforsyning tilstræbtes og im port af ure og urdele
var forbudt, m åtte m yndighederne gøre undtagelse for fjedre, kæder,
skiver og snækker for ikke helt at ødelægge den danske urproduktion.
Urm ageriets udvikling i Præstø am t fulgte naturligvis i det store og hele
den almindelige udvikling. Industriens gradvise gennem brud i D anm ark
og samfærdselsmidlernes udvikling skabte et større behov for ure. Nu
kom ikke blot tim erne, men også m inutterne og sekunderne til at spille en
rolle. Der indførtes faste arbejdstider og lukketider. Jernbaner og færger
afgik og ankom til bestem te klokkeslæt. Men samtidig blev også Urpro
duktionen industrialiseret, og håndværk og husflid m åtte efterhånden
vige. Urm ageriet indskrænkedes efterhånden til salg af im porterede ure,
service og reparationer, så de fleste urm agere m åtte kom binere deres fag
med andre fag, såsom guld- og sølvsmed, instrum entm ager, finm ekani
ker, optiker, bandagist eller med salg af sym askiner, cykler og fotografi
apparater.
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I henhold til en løfteparagraf i grundloven af 1849 vedtoges i året 1857
en lov om næringsfrihed. D erefter bortfaldt købstædernes m onopol på
handel og visse håndværk, idet der dog (indtil 1920) bevaredes såkaldte
»læbælter« rundt om byerne, inden for hvilke det fremdeles skulle være
forbudt at drive handel. F ør 1857 havde der været meget få urm agere på
landet i Præstø amt. Det var næsten kun smede, der havde urm ageriet som
bierhverv og havde opnået koncession til begge fag. Men efter 1857
nedsatte der sig adskillige urm agere i landsognene, således at der i årenes
løb, i kortere eller længere perioder, har virket urm agere i følgende
landsbyer: Alslev, Bogø, Borre, Dalby, Dame, Everdrup, Fakse Ladeplads,
Fanefjord, G lum sø, Herfølge, Herlufmagle, Jenstrup, Karise, Klippinge,
Kongsted, Lundby, Magleby (Møn), M ern, Næsby, Nørreby, Rønnebæk,
Sm erup, Snertinge, Spjellerup, Strøby Egede (Stevns), Svennerup, T ap
pernøje, Toksværd, Vejlø, Vem metofte, Vester Egede, Vindebæk, Viverup, Vollerslev, Vredløse og Ørslev.
Længst har der naturligvis været urm agere i købstæderne. 11981 var der
i Fakse (3), Næstved (12), Præstø (1), Stege (3), Store Heddinge (3),
Vordingborg (4). I landdistrikterne: Borre (1), Fakse Ladeplads (1), Her
følge (1), Herlufm agle (1), Hårlev (2), Karise (2), Klippinge (1), Lundby
(1) og Tappernøje (1).
Den første urm ager i am tet synes at være Henrik Sejermager, der
nævnes som sådan i Næstved 1554. H an har utvivlsomt været beskæftiget
ved Set. M ortens og Set. Peders kirker i byen og måske ved omegnens
herregårde. En Peter Sejermager nævnes i Næstved 1663 og Rasmus
Sejermager fra Næstved istandsæ tter Sværdborg kirkes tårnur 1666. Se
jerm agerne var uddannet som finsmede og specialiserede sig til urmageriet
efter at have aflagt svendeprøven.
Som tårnurm agere fungerede også Johann Diedrich Galle (1683-1763) i
Næstved, hvor han fik borgerskab 1729. H an har fremstillet tårnurvæ rker
til kirkerne i Everdrup, Køng, Lundby, Snesere, Sdr. Dalby, Udby, Ø r
slev, Øster Egesborg, Set. M ortens og Set. Peders kirker i Næstved samt til
Set. Petri i K øbenhavn. Et standur med hans signatur og dateret 1728
findes på Næstved M useums anneks, Boderne. Galles søn, Christoffer
(1734-1812) fik borgerskab i Næstved 1763. H an var olderm and for
smedelauget i sin by og fremstillede flere standure, bl.a. til Gavnø.
Sønnesønnen Frederik Wirenfeldt GaZ/e (1778-1861) var både urm ager og
væ rtshosholder, men synes ikke at have efterladt sig ure. I M ern virkede
gårdm and, smed og urm ager Hans Boesen (1758-1818), der bl.a. fremstil
lede et tårn u r til kirken i Skælskør. Mogens Lauritsen Møller virkede som
sejerm ager i Præstø 1723-37 og frem stillede tårnuret til Præstø kirke i
1731.
A f urm agere, som har lavet standure (»bornholm ere«) kan nævnes
Vilhelm Tønne Tønsberg (1692-1761). H an var urm ager i Præstø til 1751,
men flyttede så til Køge. Rasmus Kjær (1721-95) virkede også i Præstø og
var en habil urm ager.
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Sølvlommeur m ed nøgle udført a f
urmagermester Charles Weiergang,
Vordingborg, form entlig midten a f
1800-tallet. (Sydsjællands Museum).
Urm ageriet i am tet har også fået fremmede islæt og impulser udefra af
en slægt, som i flere generationer udøvede urm agerkunsten i Frankrig og
Schweiz og som siden indenfor urfabrikationen gav navnet til et verdens
kendt kvalitetsmærke.
D a kong Ludvig 14. i Frankrig i 1865 ophævede »det nantiske edikt«,
der havde sikret de franske protestanter fri religionsudøvelse, flygtede ca.
300.000 franske protestanter, de såkaldte huguenotter, til Schweiz, Tysk
land, N ederlandene og England, nogle familier også til D anm ark, hvor
de især bosatte sig i K øbenhavn, Fredericia og Frederiksstad (Sydslesvig).
Blandt disse var urm agerfam ilien Tissot, der tog ophold i hovedstaden. En
søn, Jean Daniel Tissot (1763-1821) flyttede til Næstved, hvor han virkede
som urm ager til sin død. Efter 1821 bestyrede enken forretningen med en
mestersvend, fra 1833 var det sønnen Carl Frederik Tissot. Han fik borger
skab som selvstændig urm ager i Næstved 1862.
Niels Chr. Rom ( 1839-1919), som oprindelig var lærer og ivrigt virkede
for husflidssagen, udgav i 1871 en bog om »Den danske Husflid«. Heri
nævner han i Præstø am t Peder Pedersen (1824-76), som blev en særdeles
dygtig kunstvæver, drejer, porcellænsklinker, billedskærer og urmager.
Han virkede i Rønnebæk og Borup.
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Reklam eskilt fra urmager Johs. Andersen, Algade, Vordingborg. (Sydsjæl
lands Museum).
På M øn nævnes Poul Petersen i Stege landsogn, der virkede som bød
ker, tøm rer, snedker, maler, musiker, ur- og instrum entm ager i sidste
halvdel af 1800-årene. I Fanefjord på M øn boede på samme tid Peter
Mathiesen, der virkede som bonde, møllebygger og urm ager. H vorvidt de
nævnte har fået en faglig uddannelse, nævnes ikke i Roms bog. Det har
antagelig været fingernemme og lærenemme praktiske talenter, der var
am atører eller »tusindkunstnere«, som man kaldte dem dengang med et
noget overdrevet udtryk.
En urm ager i Strøby på Stevns er gået lige så stille ind i litteraturen.
Det drejer sig om Jens Peter Sørensen (1858-1947), som har stået model til
M artin A. Hansens »En sjællandsk Hesekiel«, hvor digteren fastholder
erindringen om en gammel landsbyoriginal, der gik til grunde sammen
med den oprindelige bondekultur. 5)
Men den urm ager i Præstø am t, som blev mest kendt, ja, en overgang
endda var verdenskendt, var Jacob Christian Hansen Ellehammer (18711946), født i Bakkebølle ved Vordingborg. Hans far sendte ham i urm a
gerlære i N ykøbing F. 1885-89, hvor han gjorde sit svendestykke et
nydeligt og velkonstrueret vinduesur til sin mesters butik. Som svend fik
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han arbejde på professor C. P. Jürgensens m ekaniske etablissement i
København, den tids mest m oderne finm ekaniske og elektrotekniske
virksom hed. Elleham m er aftjente sin værnepligt ved m arinen som elektri
ker om bord på panserbatteriet »Gorm«. Efter sin hjemsendelse virkede
han en tid i Sverige og i Jylland, hvor han bl.a. reparerede tårnuret på
Frijsenborg slot, 22 km NV for Århus. 1897 startede han sin egen elek
trom ekaniske fabrik i Hellerup, hvor han bl.a. beskæftigede sig med
eksperim enter med nye m otortyper og flyvemaskiner. Jacob Elleham m er
var den første europæer, som fløj med en flyvemaskine. Det skete den 12.
septem ber 1906 på øen Lindholm i Sm ålandshavet i en maskine af egen
konstruktion. Blandt Ellehammers ca. 400 patenter var også den luftkøle
de stjernem otor og en helikopter, der hævede sig i 1912. 6)
Urm ageri kan føre til meget. Adskillige urm agersvende blev efter år
hundredskiftet ansat ved telefonselskaber og -centraler, elektricitetsvær
ker, autom at- og vægtfabrikker og andre finm ekaniske fabrikationsvirk
som heder, hvor deres grundlæggende uddannelse og deres sans for
præcision kunne nyttiggøres. Men de fleste nedsatte sig selvfølgelig som
urm agerm estre i deres hjemstavn.
Præstø Amts U rm agerforening stiftedes i 1899 som en af de første
am tsforeninger under U hrm ager-C entralforeningen. En del urm agere i
den nordlige del af am tet har dog af praktiske grunde tilsluttet sig Østsjællands U rm agerforening. F or nogle år siden ændrede foreningerne i takt
med udviklingen navn til Urm ager- og O ptikerforening. I 1914 kulm ine
rede medlemstallet i Præstø Amts U rm agerforening med 31. Siden har der
været en konstant nedgang i m edlemstallet og de seneste år har det
nærmest været stagnerende:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
18
17
17
18
18
17
Dette er en tendens, som gør sig gældende over hele landet, idet en stor
del af ursalget i dag går uden om den faguddannede urm ager, samtidig
med, at det købende publikum , især det unge, er blevet mindre mærkeva
rebevidst end det var tilfældet før.

Kildehenvisninger:

Utrykte: Kirkebøger, folketællinger 1787,1801, 1834, 1840, 1845 og 1850, skifteprotokol
ler, borgerskabsprotokoller m.m. fra Præstø amt på Landsarkivet for Sjælland m.m.,
København.
Trykte:
’) Fra digtet »Tordenvejret om natten«.
2) Dansk Uhrmager-Tidende, nr. 11, årg. 1922, s. 172.
3) Venligst meddelt af professor, dr. phil. Axel Steensberg.
4) H. C. Bering Lüsberg: Urmagere og Ure i Danmark, Kbhv. 1908, s. 238 n.
5) Martin A. Hansen: Bøgernes verden, bd. III, s. 25-36. Tanker i en Skorsten, 1948.
6) Dansk Biografisk Leksikon, 1933-44, bd. VI, s. 302-303.
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Litteratur om Præstø amt 1982
v/A. Strange Nielsen.

Amtets historie i almindelighed
Arbejdsmandens historie i 100 år
I samarbejde med forlaget Fremad har Specialarbejderforbundet i Danmark taget fat på
den opgave at skrive arbejdsmandens historie. Det er historikeren Jørgen Burchardt, der
forestår denne opgave, og 1. bind af værket er nu udkommet. De 100 år er delt op i 5
tidsperioder, hvor der i hver af dem gøres rede for forholdene på arbejdspladsen, sådan
som den tekniske udvikling satte sit præg på tilværelsen. Ikke mindst er der lagt vægt på
organisationsarbejdet. I sidste halvdel af bogen er 20 forskellige industrigrene taget op til
behandling. Selv om dette sker på landsplan, er flere lokale produktioner anført som
eksempler, således papir (Maglemølle papirfabrik), glas (Holmegårds glasværk), tørv
(Holmegårds mose), kalk og sten (Fakse kalkbrud).

Helgenminder i Præstø amt
Den historisk set meget spændende middelalderlige helgendyrkelse har fristet museums
inspektør Niels-Knud Leibgott til at skrive bogen »Hellige mænd og kvinder« (Forlaget
Wormianum). Bogen medtager ikke alene de kanoniserede helgener, men også lokale
folkelige helgener, der især æredes i snævrere geografiske områder. Efter en redegørelse
for, hvad helgener egentlig er, og for de særlige helgendage, valfarter, relikviedyrkelse og
de mange helgenlegender, følger en fortegnelse over helgener, der dyrkedes i Danmark.
Til denne dyrkelse regnes også helgenminder i kirkerne i form af kalkmalerier, skæringer
og indskrifter. På denne måde kommer vi rundt til kirkerne i Bjæverskov, Fanefjord,
Fodby, Karise, Keldby, Kongsted, Herlufsholm, Magleby, Næstved Set. Mortens og Set.
Peders, Præstø og Tyvelse. Det er spændende læsning.

Landbokvinden
Husholdningsudvalget under Landbrugsministeriets Produktivitetsudvalg har udgivet
en spændende bog »Landbokvinden i det 20. århundrede«, forfattet af Marianne Zenius
og udkommet på G.E.C. Gads Forlag. Nu da vort århundrede er ved at gå på hæld, er det
lykkeligt at få dette kulturhistoriske stof beskrevet, mens tid er. Denne statelige og vel
illustrerede bog søger at dække hele landet, og dog er der visse områder, der træder frem
blandt Syd- og Sydvestsjælland. Mange steder er det lokale stof markeret ved angivelse af
landsdelen i parentes, og det giver god forståelse, hvor levemåden er mere egnsbetonet.
Den specielt egnskyndige kan identificere adskillige billeder, som ellers er bragt anonymt.
Selv om indholdsfortegnelsen i nogen måde viser vej til de behandlede emner, savner man
et egentligt stikordsregister.

Pælespæringer i Præstø amt
Fredningsstyrelsens årbog »Antikvariske Studier 5« bringer en artikel »Fortidsminder på
havbunden« af Jens Schou Hansen. Blandt vort lands mange sejlspæringer fortæller han
også om »Dronning Maregrethes stiger« ved Vordingborg nordhavn og om Petersværft,
ligesom fund af spærringer ved Stege og Jungshoved er medtaget på oversigtskortet. De
fleste spærringer er fra omkring år 1000. Yderligere undersøgelser er påkrævet.
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Enkelte lokaliteter

Hammer
Murermester ./c/75./eA75ez7, Hammer Alminde, tog sig på sine ældre dage tid til at nedskrive
sine erindringer. En del af hans optegnelser (fra 1958) handler om Hammer by og former
sig som en vandring gennem byen med besøg på alle ejendomme, nuværende såvel som for
svundne, og om de erhverv og gøremål, der har haft til huse her. Skolen, forsamlingshuset og
brugsforeningen er også med. Erindringerne er udsendt i duplikeret form (80 ekspl.) af
Hammer Bylaug.

Herlufmagle sogn
I en alder af næsten 90 år har nu afdøde husmand Carl Jensen, Alsted, fortalt sine
erindringer, og de nu er nu udgivet med titlen »Et tilbageblik« redigeret af sønnesønnen
Claus Jensen og trykt i Amager Specialtryk 1981 - Carl Jensen fortæller om barndomsti
den i Torpe, skolegang i Herluflille og iøvrigt om sin familie. Han fortæller også om sin til
værelse som nygift landarbejder på Næsbyholm 1912-15, da han boede i Åhusene ved Sus
åen nord for denne gård.

Herlufsholm
Den meget aktive Herlufsholm Gymnastikforening har nu udført sit fortjenstfulde
idrætsarbejde i 50 år. Det blev fejret, også med udsendelse af et jubilæumsskrift 1932-82,
forfattet af et redaktionsudvalg. Naturligvis bringer det en oversigt over foreningens
virke i det halvhundrede år. På denne måde får vi et indblik i arbejdet i de 11 forskellige
sportsgrene, som dyrkes, ligesom foreningens opførelse af sportshallen bliver præsente
ret.

Holmegård
Holmegårds Glasværk - Næstved Gymnasiums 1. HF-klasse har i skoleåret 1981-82
arbejdet med 2 lokalhistoriske emner, tilrettelagt som tværfaglige undersøgelser og
beskrivelser for fagene dansk, historie, geografi, samfundsfag og biologi. De to emner er
Holmegårds Glasværk og Maglemølle Papirfabrik, hvor rapporterne omfatter: fysisk
miljø, arbejdsmiljø, arbejderlitteratur og bevidsthedsdannelse samt økonomi og organi
sation. I skildringerne indgår en række medarbejder-interviews. Rapporten er mangfol
diggjort på Næstved Gymnasium i stencileret udgave med 1 bd. om hver virksomhed.
Holmegård-Nyt - kommunens blad til beboerne er udkommet med 3 nr. i 1982, hvert med
en historisk artikel af arkivar A. Strange Nielsen, nemlig: »Lærer M. A. Th: Kann i
Fensmark«, »Paddeborg, vor egns middelalderfæstning« og »En akvarel af Holme-Olstrup kirke«.

Karise
1forskningsprojektet »Stationsbyen« er også Karise ved Østbanen udvalgt som studieob
jekt. I hæftet »Nyt fra stationsbyen« I, udgivet af Statens humanistiske Forskningsråd
redegør Margit Baad Pedersen for forberedelserne til en helhedsundersøgelse om livet i
Karise, hvor oversigten over husstandene i tiden 1880-1916 allerede er tilvejebragt.
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Køng
I 1982 kunne Pumpelaget for Køng m.fl. moser fejre 50-året for sin virksomhed. I denne
anledning udsendtes et nydeligt jubilæumsskrift. Lagets virke gennem de halvhundrede
år er fortalt af redaktør Otto Elbo, som beretter om landvindingsprojektets
gennemførelse med anlæg af kanaler og pumpestationerne ved Fuglebæk og Aunø. Men
dette skrift har også en særlig lokalhistorisk værdi, idet lærer Axel Johansson fortæller om
mosen, der før afvandingen var et enestående naturområde, hvor fiskeri, jagt og tørve
skær var noget væsentligt. Men også mosens historie fra istiden og frem over de ældste
bopladser, gennem stenalder og opdyrkning får vi med. Svinø Nor hører med i denne
sammenhæng, og vi får de faktiske oplysninger om dets inddæmning, hvorved Svinø og
Aunø blev landfaste.

Møn
Kommunalarkiverne på Møn - Da den nuværende Møn kommune blev en realitet fra 1.
april 1968, centraliseredes kommunestyret til Stege by, og de mange sogneråd forsvandt.
For 3-4 år siden besluttedes det, at de kommunale arkiver fra før storkommunens tid
skulle indleveres til Landsarkivet til fremtidig opbevaring. Landsarkivet gik straks i gang
med at registrere dette omfattende materiale. Registraturen er nu udgivet i to bind, og her
kan man se, hvad det er lykkedes at bevare fra hver enkelt af de tidligere kommuner og
derunder fra hver af disse administrationsgrene. Vi noterer, at der er materiale fra Stege
købstad 1869-1968, købstadens landdistrikt 1873-1962, Stege landsogn 1842-1968, Ny
ord 1846-1962, desuden fra Bogø, Borre, Damsholte, Elmelunde, Fanefjord, Keldby og
Magleby kommuner alle i tiden 1842-1968.
Kunstværker på Møn - 1 forlaget Hamlets serie »Kunstvejviser over Danmark« er 9. bind
omhandlende Lolland, Falster, Møn og Bornholm nu udkommet. Det er forfattet af den
kendte kunsthistoriker Broby-Johansen. For Møns vedkommende bringes et særdeles
righoldigt og repræsentativt stof om seværdige bygninger, oldtidsminder, kalkmalerier,
tegninger, oliemalerier, mindesmærker, naturscenerier og meget mere. Dertil kommer, at
bogen også fortæller om kunstnerne og deres tilknytning til Møn samt om den historie,
der knytter sig til bygninger og mindesmærker m.m.
Stege by - »En sten bliver til tre huse - om Hages gård - et pakhus i Stege og murermester
Kyns« er titlen på et spændende stykke byhistorie, som Poul Tuxen opruller for os på
grundlag af Fredningsstyrelsens undersøgelse 1980-81 af Stege indenfor voldene. Ved
undersøgelser omkring den i Hages gård indmurede sten og dens indskrift, viser han, at
stenen oprindelig hørte til i det nedrevne Hages havnepakhus. Herved kuldkaster han de
hidtidige påstande om murermesterens betydning for opførelsen af klassiske huse i Stege,
som hidtil er blevet tillagt ham.

Næsbyholm
Herregårdsarbejder på Næsbyholm: Se under Herlufmagle, omtalen af Carl Jensens
erindringer.

Næstved
Foreningsbogen - Kulturelt Samråd i Næstved står som den samlende faktor for fore
ningssamarbejdet i Næstved og for præsentationen af, hvad de 54 samarbejdende fore
ninger har at byde på - i samarbejde såvel som hver for sig. I bogen ridses hver
forenings data korteligt op, formålet forklares, arrangementerne nævnes og navne og
adresser på formænd og bestyrelser anføres.
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Grønnegades Kaserne - 1 århundreder har Næstved været Sjællands betydeligste militær
by. I 1977, da det store kasernekompleks efter omtrent 200 års brug ikke længere var
tidssvarende, blev det forladt af de sidste soldater. Kommunen overtog anlægget og
stillede det til rådighed for alle former for kulturelt virke i byen samtidigt med, at den
ofrede store beløb på at gøre komplekset egnet til det nye formål. Det var på tide at få
skrevet kaserneanlæggets historie. Lektor F. Michelsen påtog sig opgaven, og den lille bog
(40 s.) er et særdeles gedigent arbejde. Den er forsynet med en tidstavle og fine billeder og
giver alle fakta om anlæggets historie. Bogen er udgivet af Kulturelt Samråd.
Kompagnihuset - 1 Kompagnistræde ligger Danmark eneste bevarede gildehus fra midde
lalderen. Det er nu overtaget af en ny forening, »Næstved Nostalgiske Selskab«, som er
dannet med det formål at istandsætte huset, så det igen kan bruges i byens tjeneste. I et
lille hæfte, forfattet af redaktør Knud Rasch, fortælles husets historie i korthed. Derefter
bringes tegninger og planer for restaureringen, udarbejdede af Jens Chr. Warmings
tegnestue i samarbejde med Fredningsstyrelsen.
Kunstforeningen for Næstved og Omegn - 1anledning af foreningens 50-års jubilæum d. 25.
oktober 1982 udsendtes et jubilæumsskrift forfattet af redaktør Henning Jessen. Det
fortæller foreningens historie, men bringer også en række småartikler om kunstens vilkår
i og betydning for byen og dens beboere samt en præsentation af herboende kunstnere og
deres arbejde.
Maglemølle - Rapport om virksomheden, se Holmegårds Glasværk.
Næstved Borgerlige Fugleskydningsselskab - 1 Historisk Samfunds årbog 1982 har lektor
F. Michelsen, Næstved, skrevet en fyldig artikel om dette selskabs historie 1797-1897.
Denne artikel er desuden udgivet som selvstændig publikation., Det er et særdeles
veldokumenteret arbejde, der er forsynet med udvalgte billeder af fugleskydningsskiver
med lokalhistorisk indhold.
Næstved tekniske skole - Da skolen i 1982 fejrede sit 150-års jubilæum udsendte den et
pænt lille jubilæumsskrift, forfattet af forstander Henning Jensen. Dels giver skriftet træk
af skolens historie og dels en omtale af formænd og forstandere gennem årene, godt
belagt med billeder.

Sandby kirke
Glumsø Bogtrykkeri har fået den fine idé at udsende en lokalhistorisk bog som en
julehilsen til kunderne. Bogen præsenterer den meget interessante Sandby kirke for os, og
den er skrevet af stedets præst Povl Heitmann Møller. På en kortfattet, men meget
fyldestgørende måde fortæller han om kirkebygningen, om de dér fundne 3 runesten, om
kirkens beliggenhed ved å og hovedvej og om inventaret. Han dvæler herunder især ved
nyanskaffelserne. Det drejer sig om to billedvævninger- antemensale og altertæppe samt
en ny kirkeklokke. Det udsædvanlige, men påskønnelsesværdige er, at han udtrykker den
forkyndelse og de tanker, som ligger i denne moderne kunst til kirkebrug, og der ud fra
former bogens titel »Som å til glædens flod«.

Sipperup Østergård
i Rønnebæk sogn. Lektor Bodil K. Hansen, Københavns Universitet, har på Gyldendals
Forlag udgivet en særdeles læseværdig bog »Hanne og Rasmus« fra landsbyen Sipperup.
Det er en herlig skildring fra 1880’erne om livet på landet, fortalt ved en gengivelse af de
breve, som de unge mennesker Hanne og Rasmus vekslede i deres forlovelsestid. Der er
lagt megen vægt på at fremstille kvindens situation i samfundet, både som den oversete og
underordnede, men også som den fremherskende skikkelse. Bogen bringer mange en-
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keltheder og spredte træk fra sognet og egnen om både steder, personer og foreninger. Vi
møder både menigmand og betydende personer set med vågen opmærksomhed fra den
veloplyste landbofamilies stade.

Stevns
Cykeltur på Stevns år 1898-\ et samarbejde mellem Stevns Museum og arkiverne i Greve,
Køge og Stevns samt amtscentralen for undervisningsmidler i Næstved er der udgivet et
morsomt læsehæfte »En god og fornøjelig dag« til brug for skoleundervisningen. Det
rækker dog videre ud, for alle og enhver kan glæde sig ved at læse det. Det er den senere
gårdejer Hans Jensen Stevns, der fortæller om en cykeltur fra Tune Landboskole hjem til
Sigerslev og Stevns Klint 1898. Alle oplysninger om turens forløb er undervejs illustreret
med nogenlunde samtidige billeder. Hæftet er redigeret og kommenteret af dyrlæge
Henning Poulsen. Det er lykkedes at skabe en egnshistorisk meget levende indgang til den
tids Nordstevns.
Landsbyer på Stevns - Stevns Museum er gået i gang med udgivelsen af en serie på 4 hæfter
med fællestitlen »Landsbyer på Stevns«. De 2 hæfter foreligger allerede, og hvert af dem
bringer en række artikler om landsbyforhold. Forfatterne er fra kredsen af aktive
lokalhistorikere omkring museum og arkiv. Hæfte 1 (64 s.) bringer 8 artikler »Erik Rolf
Gelius in memoriam«, »Hvad drejer det sig om«?, »Landsbygrundlæggelser på Stevns«,
»Livet på gården set med kvindens øjne«, »Landsbyernes arbejdspladser«, »Planlægning
for landsbyerne i Stevns kommune«, »At spise kirsebær med de store - landsbyen i
storkommunen« og »Landsbybilleder før og nu«. - Hæfte 2 (72 s.) indeholder 5 gode
artikler: »Middelalderbyen«, »Husmændene før og nu«, »Erindringer fra Råby«, »De
stevnsske skolers historie« og »Menneskene mellem husene og byplanerne«. Der bringes
mange dejlige billeder, mest fra Stevnsarkivet. De er af kvalitet, både teknisk og ind
holdsmæssigt. Fortællingen er holdt i et sprog, som alle kan læse og forstå.

Vordingborg
Vordingborg Statsseminarium 1882-1982 - Med stor festivitas fejrede seminaret 100-året
for sin oprettelse og udgav samtidigt et kønt lille festskrift. Selv om det meste af indholdet
er af pædagogisk art, så er der også blevet plads til lidt seminariehistorie, nemlig rektor J.
E. Biering-Sørensens artikel »De første 100 år« og lektor P. Mikkelsens lille billedkaval
kade »Fra en svunden tid«.
Vordingborg Tømrermesterforening -I 1982 var det 65 år siden, Tømrermesterforeningen i
Vordingborg blev stiftet. Foreningens formand gennem 26 år, tømrermester Børge
Johansen, benyttede denne anledning til at skrive den bog om foreningen, som han så
længe havde samlet stof til. Det er blevet til et fint stykke håndværkshistorie fra byen,
begyndende i 1891, da murere og tømrere oprettede en fælles mesterforening. Alle de 65
tømrermestre, der har været med i foreningen siden 1917 har fået hver sin omtale.
Herigennem får vi igen oplysning om, hvem der har bygget hvad og hvornår, altså et
bidrag til byudviklingens historie.
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Personalhistorie
Bøssemager Jonas Jensen Rohding
i Næstved. Den flittige bøssemagerforsker, typograf Anders Henriksen har i
våbenhistorisk Selskabs tidsskrift nr. 3, 1982, skrevet en fin artikel om Rohding. Ikke
alene får vi hans personlige historie, også hans fremragende håndværk bliver beskrevet.
Artiklen er rigt illustreret med anskuelige billeder af våben, han har fremstillet. Det er
interessant læsning fra Næstved i forrige århundrede.

Slægten Winther på Møn
Denne udbredte og vidt forgrenede slægt stammer fra kongsbonde og herredsfoged Hans
Winther i Ålebæk. Han blev dræbt i svenskekrigene 1657-60. Den nu udgivne slægstoversigt er udarbejdet af Knud Christensen, og den tager sit udgangspunkt i 5. generation efter
stamfaderen, nemlig Johan Hansen Winther (1799-1859) og hustru Maren Sørensdatter
( 1802-84) på Ellebjerggård i Pollerup. De havde 5 børn, og slægstsregisteret medtager alle
deres efterkommere indtil 1982. Det er et fint forskningsarbejde, der ikke alene er til
glæde for alle slægtens medlemmer, men også for dem der interesserer sig for Møns
historie.

Lærer M. A. Th. Kann i Fensmark
I en artikel i Holmegård-Nyt, nr. 30, 1982, fortæller arkivar/t Strange Nielsen om denne
betydelige lærers virke i og udover sit sogn, ikke mindst indenfor sygekassesagen.

Slægten Kann i Danmark
Ikke mindst i Næstved og omegn er slægten Kann talrigt repræsenteret gennem langt over
100 år. Historikerne A. Kann Rasmussen og B. Hvidberg-Hansen har taget sig for at udgive
en fuldstændig oversigt over alle slægtens medlemmer, både mands- og kvindelinierne.
Bogen har fotos af næsten samtlige afdøde slægtsmedlemmer og rummer desuden et godt
register. Den er udgivet 1980 på Dansk historisk Håndbogsforlag.
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Historisk Samfund
for Præstø Amt
Oprettet 1912

Styrelsen
Dyrlæge Henning Poulsen, Ved Munkevænget 18, 4460 Store Heddinge, tlf. 70 25 19
(formand). Skolekonsulent Nils Hartmann, Appenæs gi. Skole, 4700 Næstved, tlf. 80 00 60
(næstformand). Direktør E. Betzer-Pedersen, Hovedgaden 72,4654 Fakse Ladeplads, tlf.
71 63 96 (kasserer). Fhv. amtsskolekonsulent J. Ingemann Pedersen, Stationsvej 3, 4171
Glumsø, tlf. 64 60 26 (sekretær). Museumsinspektør Birgitte Bille Henriksen, GI. Præstø
vej 24, 4735 Mern, tlf. 79 75 17. Overlærer Ebba Køje, Kirkebakken 1,4736 Karrebæk
sminde, tlf. 74 2201. Overlærer E. J. Bagge, Klintevej 110, Keldby,4780 Stege, tlf. 81 35 15.
Lærer, Cand. pæd. Jens Tommerup, Norgesvej 55, 4700 Næstved, tlf. 72 43 91. Gårdejer
Knud Skovbæk, »Bavnegård«, Svanegårdsvej 2, 4734 Allerslev, tlf. 79 61 42.

Generalforsamling og årsmøde
afholdtes lørdag den 18. september 1982 på Bogø Kro efter rundvisning i Fanefjord kirke
og besøg ved Farøbroernes byggeplads. Udflugten havde samlet ca. 100 deltagere.
Formanden mindedes afdøde amtsrevisor Ernst Hansen, som var foreningens revisor
gennem mange år.
Lærer Jens Tommerup valgtes til dirigent.
Formanden omtalte i sin beretning årets arrangementer (se senere) og nævnte med
lemstallet, der ved årsskiftet 1981/82 var 850. Historisk Samfunds økonomi er meget
afhængig af kontingentbeløbene. Derfor havde bestyrelsen iværksat to medlemskam
pagner. Den første blev gennemført i Vordingborg postdistrikt ved udsendelse af en lille
folder med girokort til alle husstande. Det gav ca. 85 nye medlemmer. Et senere fremstød
i Karrebæk, Holme Olstrup, Rønnede, Tappernøje, Herlufmagle og Brandelev postdi
strikter gav omkring 25 nye medlemmer. Formanden opfordrede medlemmerne til at
agitere for foreningens virksomhed og skaffe nye medlemmer.
Formanden fortalte, at styrelsen undersøgte mulighederne for at udgive et optryk af
Landshusholdningsselskabets amtsbeskrivelse fra 1839, samt at der forelå et udarbejdet
manuskript af foreningens tidligere formand, lektor F. Michelsen, om fuglekongeskiver
i Næstved. Til begge udgivelser søger styrelsen at skaffe den fornødne kapital.

Arrangementer
Den 15. april 1982 afholdtes foredragsmøde på Det Røde Pakhus i Næstved. Foreningens
tidligere formand, lektor F. Michelsen, fortalte om det Borgerlige Fugleskydningsselskab
i Næstved. Foredraget, der var ledsaget aflysbilleder, tog sit udgangspunkt i en samling
fuglekongeskiver fra tiden o. 1800-1850.
Forsommerudflugten den 6. juni 1982 gik til Sverige. De ca. 100 deltagere kørte først i
busser til Lund. Senere gik turen til Bosjö-kloster og Dalby kirke.
Den 11. november 1982 afholdtes foredragsmøde i Hollænderhaven i Vordingborg.
Museumsinspektør, mag.art. Claus M. Smidt talte om »Landskabsmaleriet i Sydsjælland
1800-1875«. Det var en uddybning af det emne, som Claus Smidt fremlagde i artiklen
»Sjølunds Fagre Sletter« i Samfundets Årbog 1980-81. Foredraget blev ledsaget af
lysbilleder, og det havde samlet omtrent 100 deltagere.
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Samfundets sommerudflugt gik i 1982 til Sverige, hvor man bl.a. besøgte
Bosjökloster.

Publikationer
Årbogen for 1982 blev udsendt i august måned 1982. Den blev trykt i 1200 eksemplarer på
Glumsø Bogtrykkeri. Af F. Michelsens artikel »Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab i
Nestved 1797-1897« blev trykt en særlig publikation i et oplag af 500 eksemplarer.
Samfundet råder over en række gamle årbøger, særtryk og selvstændige publikationer,
der sælges til medlemmerne til en særlig fordelagtig pris (se listen bag i bogen). En række
af publikationerne findes kun i meget små oplag.
Såfremt der kan skaffes økonomisk mulighed for det vil Samfundet i 1983 udgive
Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelse fra 1839 af O. D. Lütchen. Der arbejdes
videre med planerne om at udgive billedværket »Fuglekongeskiver fra Næstved 17971846« med tekst af F. Michelsen.

Bestyrelsen
Ved generalforsamlingen i 1982 genvalgtes fhv. overlærer Ebba Køie og skolekonsulent
Nils Hartmann.
Tobakshandler J. Ørby udtrådte efter eget ønske af styrelsen. I stedet valgtes gdr.
Knud Skovbæk Pedersen.
Som revisor i stedet for Ernst Hansen, der var afgået ved døden, valgtes fhv. mejeribe
styrer Justesen, Køng.
Kommunaldirektør A. Engberg genvalgtes som revisorsuppleant.

Økonomi og kontingent
Ved generalforsamlingen fremlagde kassereren E. Betzer-Pedersen regnskabet for tids
rummet 1/1 - 31/12 1981. Årets overskud var på 4.216 kr. Det vedtoges at forhøje
kontingentet med 15 kr. til 65 kr. årlig.
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Lokalhistoriske arkiver
i det gamle Præstø amt
Faxe Herreds Lokalhistoriske Arkiv
Postadresse: Hovedgaden 72, 4654 Faxe Ladeplads.
Beliggenhed: Rådhusvej 4, 4640 Faxe.
Telefon:
03-71 63 96.
Åbent:
Torsdag 15-17.
Leder:
Ejgil Betzer-Pedersen, Hovedgaden 72, 4654 Faxe Lpl.
Område:
Fakse og Rønnede kommuner.

Fladså Arkiv
Postadresse: Brøderupvej 43, Snesere, 4733 Tappernøje.
Beliggenhed: Mogenstrupskolen, Mogenstrup.
Telefon:
03-76 56 39.
Åbent:
1. og 3. to. i md. 19-21.
Leder:
Anne-Lise Pallesen, Brøderupvej 42, Snesere, 4733 Tappernøje.
Område:
Fladså kommune.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:

Sandvigvej 29, 4735 Mern.
Østergårdsstræde 1A, Langebæk.
03-79 73 09.
1. og 3. to. i md. 15-17.30.
Poul Dehn, Sandvigvej 29, 4735 Mern.
Langebæk kommune.

Lokalhistorisk Arkiv for Møn
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:

Storegade 75, 4780 Stege.
Storegade 75, 4780 Stege.
03-81 40 67.
ti.-fr. 10-16.
Carsten Hess.
Møn kommune.

Næstved By- og Egnshistoriske Arkiv
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:
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Set. Jørgens Park 34, 4700 Næstved.
Set. Jørgens Park 34, 4700 Næstved.
03-73 65 07.
ma.-fr. 13-15.
A. Strange Nielsen.
Næstved, Suså, Holmegård og Fladså kommuner.

Præstø lokalhistoriske Arkiv
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:

Snaphanevej 5, 4720 Præstø.
Biblioteket, Lindevej 45, Præstø.
03-79 18 88.
Bibliotekets åbningstider eller efter aftale.
Willy Døssing, Snaphanevej 5, 4720 Præstø.
Præstø kommune.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:

Nørregade 15, 4660 Store Heddinge.
Nørregade 15, 4660 Store Heddinge.
03-70 36 54.
ma. 15-20 eller efter aftale på tlf. 03-70 24 43.
Per Nyord.
Stevns kommune.

Lokalhistorisk Arkiv for Vordingborg og Omegn
Postadresse:
Beliggenhed:
Telefon:
Åbningstid:
Leder:
Område:

Algade 89, 4760 Vordingborg.
Biblioteket, Algade 89, Vordingborg.
03-77 08 93.
efter aftale.
Volmer Hansen.
Vordingborg kommune.

Lundby Sognearkiv
Postadresse: Ane Mariesvej 8, 4750 Lundby.
Beliggenhed: Ane Mariesvej 8, 4750 Lundby.
Telefon:
03-76 71 68.
Åbningstid:
1. og 3. ti. i md. 19-22.
Leder:
Karen Johansson, Ane Mariesvej 8, Lundby.
Område:
Lundby sogn i Vordingborg kommune.
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Museer i det gamle Præstø amt
Stevns Museum
Ved Stevns Klint, Højerup, 4660 Store Heddinge. Tlf. 03-70 28 06. - Åbent 1. maj-1. okt.
kl. 12-18 ikke mandage, evt. efter aftale.
Entré: Voksne 5 kr. børn 2 kr. Grupperabat.
Formand og leder: Henning Poulsen, Munkevænget 18,4660 St. Heddinge, tlf. 03-70 25 19.
Særudstillinger i 1983:
1. maj til 15. juni: Fritz Syberg.
18. juni til 8. august: Kunstnergruppen Stevns.
8. august til 30. september: Hercules Seghers, Hollandsk renaissance.
Som noget nyt åbnes en række fredede, lokalhistoriske seværdigheder, der ligger i deres
oprindelige miljø, for besøgende.
Gårdsmedje ved »Østervang«, Lille Heddinge, med bevaret maltkølle og stente.
Lille Heddinge Mølle med planlagt vindkraftudstilling og kunstgalleri.
»Trines Hus« i Tåstrup ved Klippinge med velbevaret stuehus fra 1700-tallet og land
brugsredskaber.
Entrebilletterne til hver af de lokalhistoriske seværdigheder koster 5 kr. og giver også
adgang til Stevns Museum.

Lille Heddinge rytterskole og Niels Larsen Stevns kunstsamling
Lille Heddinge, 4673 Rødvig.
Åbent: tilkaldelses-kustode.
Leder: Henning Poulsen, Munkevænget 18, 4660 St. Heddinge, tlf. 03-70 25 19.
Skolehistorie og kunstudstilling.

Fakse geogoliske og kulturhistoriske Museum
Torvegade 29, 4640 Fakse.
Åbent: Torsdage kl. 14-16 hele året, 15. juni-15. august: mand., tirsd., onsd., fred., lørd.
kl. 10-11. Tlf. 03-71 33 18.
Samlinger: om de geologiske forhold i Fakse Kalkbrud. Koral- og bryozokalk. Minera
ler: Om kalkbrudets historie.
Entre: voksne 2 kr. - børn 1 kr.

Museet for Næstved og omegn
Helligåndshuset, Ringstedgade 4 og Boderne, St. Peders Kirkeplads 8, 4700 Næstved.
Tlf. 03-72 08 91.
Åbent: 9-17. - Entre: voksne 2 kr., børn 1 kr.
Leder: Palle Birk Hansen.
Særudstillinger 1983: maj, og i november-december »Ager, by og kirke«, om museets
udgravning i museets have 1982; juni »Hercules Seghers - grafiske værker« om den
hollandske maler Hercules Seghers (ca. 1590-1638); medio juli-august »Dans på traditio
ner« udstilling i forbindelse med landsstævne for folkedansere i Næstved 1983. Medio
september-oktober »Ikonernes verden«. December »Juletræer«.

Thorvaldsen-samlingen på Ny sø
Nysø, 4720 Præstø, tlf. 03-79 14 03.
Åbent: 1. april-1. okt. onsdag og lørdag kl. 14-17, søndag og helligdage kl. 10-17.
Leder: A. Ohrmann.
Entré: Voksne 5 kr. børn: gratis.
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Sydsjællands Museum, Vordingborg
Ruinterrænet, 4760 Vordingborg, tlf. 03-77 25 54.
Åbent: 1. april-31. oktober kl. 10-12 og 13-16. 1. nov.-31. marts kl. 13-16.
(juni til sept.: alle dage, resten af året: lukket mandag).
Entré: Voksne 4 kr. børn 2 kr. grupperabat.
Leder: Birgitte Bille Henriksen.
Særudstillinger 1983: maj »N.F.S. Grundtvigs liv og virke«; medio maj-juni »Status over
5 års arbejde med oldtiden i Sydsjælland og på Møen« nye fund og resultater; december
»Juletræet fra den gamle købmandsgård« om en købmandsfamilie i Nyråd.

Grundtvigs Mindestuer i Udby
Udby Præstegaard, 4750 Lundby, tlf. 03-78 10 36.
Åbent: 1. april-1. nov. kl. 10-12 og 14-17.
Entré: Voksne 3 kr. børn: gratis.
Leder: Inge Christensen.
Særudstillinger 1983: september-okt. »N. F. S. Gurndtvigs liv og virke«: 11. sept, festlig
heder i anledning af 200-året for Grundtvigs fødsel.

Møns Museum
Storegade 75, 4780 Stege, tlf. 03-81 40 67.
Åbent: 1. april-31. okt. kl. 10-16, mandag lukket.
1. nov.-31. marts kl. 10-16, week-ends og mandag lukket-.
Entré: Voksne 4 kr. børn 1 kr.
Leder: Carsten Hess.
Særudstillinger 1983: september-okt. »N.F.S. Grundtvigs liv og virke«; 11. sept, festligog 1900-tallet.

Liselund
Liselund GI. Slot, 4791 Borre, Møn, tlf. 03-81 21 78.
Åbent: 1. maj-31. okt. kl. 10.30 og 11.00, kl. 13.30 og 14.00.
Søndag og helligdage også kl. 16.00-16.30.
Entré: Voksne 5 kr. børn 3 kr. grupper på 10 og derover: 4 kr.
Leder: Egon Hansen.

Keldbylille Museumsgård
Keldbylille, 4780 Stege, tlf. 03-81 30 80.
Åbent: 1. maj-1. nov. kl. 10-18.
1. nov.-l. maj søndag og helligdage kl. 10-16.
Entré: Voksne 3 kr. børn: 1 kr. Grupper over 10 1/2 pris.
Leder: Ernst Rasmussen.
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Salg af publikationer
Følgende årbøger m.v. kan købes ved henvendelse til Niels Juul Nielsen, Skelbyvej 42,
4160 Herlufmagle.
1915
1927
1928
1929
1930
1931

1932
1933
1934
1935
1936
1942

1967
1968

1969-70
1971-72

1973-72

1975

1976

1977

1979-80* 1980-81

1945
1949
1951
1952
1956

1959
1961*

1966
Pris pr. bd. 20,00 kr.
1962(medlemmerpr.bd.18,00kr.)

1963
1964
1965
Pris pr. bd. 24,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 20,00 kr.)
1978-79

1982

1983

Pris pr. bd. 40,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 30,00 kr.)
Pris pr. bd. 50 kr.
(medlemmer pr. bd. 40 kr.)
Pris pr. bd. 65 kr.

F. Vestergaard: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt: 50,00 kr. (35,00 kr.).
Jens Peter Ellehøj: Marierosen og andre digte: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Amtsudgaven a f Danmarks Riges Breve. Præstø-Sorø amter. 2. del. Hæfte 1 (1250-1265).
Hæfte 2 (1966-1290). Begge hæfter: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase. Træk af Petersværfts tidlige historie. 40,00
kr. (30,00 kr.).
Nils Hartmann: Pottemageriet på Rødeled. 20,00 kr. (15,00 kr.).
Claus M. Smidt: Sjølunds fagre sletter. Landskabsmalernes Sydsjælland ca. 1800-1875.
35,00 kr. (25,00 kr.).
F Michelsen: Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab i Nestved 1797-1897.
35,00 kr. (25,00 kr.).
Morten Bredsdorff: Grundtvig og Sydsjælland. 40,00 kr. (25,00 kr.).
Alle priser er excl. forsendelsesomkostninger.
* Heri register.

80

