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SORTEBRØDREGAARD
En teaterbygning i Næstved
Af Henrik Nyrop-Christensen, museumsinspektør, mag.art.
I sin bog om danske provinsskuespillere fra 1790 til 1864, »De farende
Folk« (Kbh. 1944), fortæller Robert Neiiendam om teaterentusiasten, kam
merherre F. C. baron Wedel Jarlsberg, at han i 1804 indrettede et teater i den
tidligere Sortebrødre Klosterkirke ved Næstved; det fremgår af Neiiendams
noter, at oplysningen stammer fra Odense Theaterblad, og han synes ikke at
have kendt andre kilder. Men vi står her overfor et af de tidligste rent danske
provinsteatre.
Det var ikke det eneste sted i Danmark, man indrettede et teater i en tidlige
re klosterbygning. I Viborg f.ex. indrettede Det dramatiske Selskab i 1812 sit
teater i en del af den tidligere Benzonske gård, der i sig rummede dele af det
middelalderlige Mariakloster1. - Begge bygningerne er borte. Teatret i Viborg
ophørte i 1832 og bygningen blev revet ned for at give plads for Stænderbyg
ningen. I Næstved besluttede man i 1840 - som vi skal se - at rive Sortebrødregaard ned for at skaffe Den Ostenfeldtske Stiftelse en ny og tidssvaren
de bygning.
I udkanten af Næstveds ældre bydel - oprindelig udenfor bygrænsen - lig
ger i dag Den Ostenfeldtske Stiftelse, opført på det sted, hvor indtil 1840
Sortebrødre Kloster, senere kaldt Sortebrødregaard, var beliggende. Det er
meget lidt, vi kender til klostret og dets skæbne, men vi vil her søge at samle
ældre og nye oplysninger til en helhed, der kan fortælle lidt om gården og dens
teater.
Sortebrødrekloster - Dominikanernes kloster - i Næstved anføres alminde
ligvis at være stiftet i 1242; i »Danmarks Kirker«2 anfægtes denne datering,
dog uden nogen nærmere begrundelse. Men det fastholdes, at klostret existerede i 1277, og at klosterkirken nævnes i 1292, da 3 Mark Penge testamentere
des til denne bygning. Et par gravsten fra kirken findes også endnu.
7

Fig. 1. Sortebrødregaard set fra øst. Midt for ses vestfløjen, stuehuset, til højre nordfløjen, som har rummet kirken
(senere Wedel jarlsbergs teater). Tegning af G. Kretz, antagelig ca. 183 5. Tilh. Ostenfeldts Stiftelse, Næstved.

Vilhelm Lorenzen beskæftiger sig i sit værk om »De danske Dominikaner
klostres Bygningshistorie« (Kbh. 1920) med klostergrundens udstrækning og
klosterbygningernes placering, og publicerer i denne forbindelse arkitekt Georg
Kretz’s tegning, der angives at være fra 1825, og som nu befinder sig i Den
Ostenfeldtske Stiftelse (kopi i Nationalmuseet); den viser de på det tidspunkt
tilbageværende dele af klosteranlægget (fig. 1). Desværre har Lorenzen, da han
beskæftigede sig med sagen, nøjedes med at studere ældre kort af byen (se fig.
3), og han kom derfor til at oplyse, at de to fløje, der endnu stod på Kretz’s tid,
var den vestre og den søndre. Men det var - som det også rigtigt meddeles i
»Danmarks Kirker« - den nordre og den vestre fløj3.
Vi kan ud fra de oplysninger, der findes hos Vilh. Lorenzen og andetsteds,
danne os et indtryk af et anseeligt, vistnok senmiddelalderligt klosteranlæg ombygget efter Reformationen - også med støtte i en tavle på klostrets nord
fløj: »Jesus, Maria, Johannes, Anno domini millesimo c c c c septimo domus
hæc in Jesu Christi nomine est constructa«4, og som altså daterer nordfløjens
opførelse (eller kraftige ombygning) til 1407.
Vilhelm Lorenzen oplyser dels, at klosterkirken lå i klostrets nordftø], dels at
de på Kretz’s tid bevarede fløje var vest- og sydfløjen, og har øjensynligt ikke
kendt oplysningen i Odense Theaterblad (og andre steder) om, at Wedel Jarls
berg indrettede sit teater i den tidligere klosterkirke. Men heller ikke J. Holm8

gaard, der i 5. udgave af Trap’s »Danmark« har gjort så udmærket rede for
stedets ejerforhold, nævner teatret. Af sine undersøgelser over dominikanernes
bygninger i Danmark konkluderer Vilh. Lorenzen: »De ældre Ordener over
holdt altid den Skik, at lægge Klosterbygningerne Syd for Kirken. Sortebrød
rene lægger her [d.v.s. i Danmark], som andetsteds, ofte deres Klostre Nord for
Kirken«, idet han dog tilføjer, at de »rettede sig her ganske efter, hvad de
lokale Forhold gjorde mest praktisk.«
Vilhelm Lorenzen anfører også, at »Dominikanerne i Danmark allerede fra
det Øjeblik deres Bygninger er kendte... har fulgt den almindelige Klostertra
dition og straks fra første Færd tilstræbt det... firfløjede Anlæg.« Et sådant har
uden tvivl også Sortebrødreklostret i Næstved været, men allerede på Resens
kort ses kun et trefløjet anlæg, eller rettere to sammenbyggede fløje plus en
bindingsværkslænge5.
Efter Reformationen overtog Kronen en del af de danske klostre, deriblandt
også Sortebrødreklostret i Næstved, som i 1 539 forlenedes til byens borgme
ster, Jonas (eller Joen) Nielsen Bonde. 1 1 552 havde fru Sophie Rosenkrantz,
som året forud var blevet enke efter rigsråd Axel Brahc, ejendommen i forlening og fik da tilladelse til at nedbryde nogle meget forfaldne huse på klostret
og at anvende sten og tømmer derfra til reparation af de øvrige bygninger;
samme år nedbrændte yderligere et hus på klostret6. Det er vel tænkeligt, at
syd- og østfløjene allerede på dette tidspunkt er blevet nedbrudt.
I 1564 skødede Kronen Sortebrødre Kloster til fru Sibylle Gyldenstierne,
gift med Eskild Gøye til Skørringe på Falster. - Birgitte Gøye, som efter Her
luf Trolles død og oprettelsen af skolen på Herlufsholm levede under vanske
lige kår, stod i 1572 uden tag over hovedet; hendes søstersøn Peder Oxe til
bød hende bolig på Løgismose eller Holmegaard, men hun foretrak et tilbud
fra fru Sibylle, der var en fjernere slægtning, om at få Sortebrødre overladt;
kort efter gav regeringen Birgitte Gøye livsbrev på herregården Ydernæs syd
vest for Næstved.
Sortebrødre Kloster må på dette tidspunkt have været i en slet forfatning;
kronen overlod i 1564 klostret til fru Sibylle med abildhave, gård, gårdsrum
og huse, imod at hun »derpaa skulde lade sætte god Kjøbstedsbygning med
Tegltag, og indhegne Gaard og Have med Planker, og ikke med Gjerder«7.
Nu blev det overladt fru Birgitte kvit og frit for hendes livstid, på den betingel
se, at det efter hendes død skulle falde tilbage til Sibylle Gyldenstiernes slægt
med alle forbedringer. Birgitte Gøye overtog Sortebrødre Kloster ved påsketid
1 572, og forskrev straks kalk fra Mariager, ligesom hun fra dr. Olaus Jacobus
i Sverige fik 30 Tylvter brædder og nogle tusinde spigre7. Hvilke arbejder, hun
9

Pit». 2. Prospect af Nestvcd at See fra den Store Molle paa Banken Ao. 17 5 3. Til venstre ses Sortebrodregaard. i
Midlen Set. Mortens Kirke. Laveret tegning i Frederik V's Atlas (Tom. XXVII, bl. 32), Det kgl. Biblioteks Kortsam
ling, antagelig udfort af maleren Johan Jacob Brunn (1 7 1 5 -8 9 ). Tegningen lå utvivlsomt til grund for Alexia de
Lodes stik i Pontoppidans Danske Atlas.

lod foretage på bygningerne, ved vi ikke, men når Vilh. Lorenzen savner en
klostergang på de bygninger, der ses på Kretz’s tegning fra 1825, kunne det
måske tænkes, at de var blevet lukket og ombygget ved denne lejlighed, da
husene skulle omdannes til en privat bolig; men noget bevis herfor kan ikke
føres. Birgitte Gøye blev boende på Sortebrødregaard, som klostret nu kom til at
hedde, til sin død 1574; hun fik i det par år, hun boede der, lagt en del jord til
gården, som hun efterlod som en ufri herregård.
I en indberetning fra 1743 til Danske Kancelli om Næstved (publiceret
1918 af Kai C. Uldall) skriver rådmand Hans Klingberg: »Sortebrødrekloster,
som ligger i den syndre Side ved Næstved paa et smukt Sted og omgiven med
ypperlige Væld og Kildevand, hvorved mange nøttige Ting kunde indrettes,
som alt haver sit Nedfald i Aaen. Dette Kloster haver i gamle Dage været
ansselig i Bygning og Begreb. Af den gamle Bygning staar en Del i god Stand,
men dets Kirke er øde, hvoraf Rudera er ganske kiendelig. Hvad den ellers har
været kaldet, véd man ikke. Efter Reformationen er dette Kloster giort til en
Hovedgaard og sorterer under Wordingborg Amt.«8 Heraf har nogle villet
slutte, at klosterkirken var revet ned; men som det fremgår af det følgende,
har dette ikke været tilfældet.
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Fig. 3. Kort over Næstved. Bemærk Sortebrødregaards placering, vendt en kvart omgang, således at vestfløjen lier
(som senere hos Pontoppidan) vender mod syd. Misforståelsen stammer vistnok fra, at Peder Hansen Resens kobberstukne byprospekt fra 1677, hvor samme fejl findes, har været forlæg. Laveret tegning i Frederik V’s Atlas (Tom.
XXVII. bl. 30). Det kgl. Biblioteks Kortsamling, antagelig udført af Johan Jacob Bruun.

Nogle år senere, i 1767, udkom 3. bind af Erich Pontoppidans Danske
Atlas, besørget af Hans de Hofman, og her finder vi i omtalen af Næstved
bl.a. : »Af Klostre vare her i Pavedommets Tiid, foruden det tilforn omtalte
store Benedictiner-Kloster [d.v.s. Herlufsholm], eet kaldet Graabrødre eller
Franciscaner Monkenes, stiftet 1239 og i Reformationens Tiid 1531 nedrevet
samt paa Stedet opreist et Kag. Dernæst et andet tilhørende Dominicanern^ eller
Sortebrødre, hvis Bygning er tilovers, og bruges som en liden Herregaard,
skiønt ufrie, med Hartkorn 12 Tønder 7 Skiepper 3 Fierdingkar, Skovskyld 1
Tønde. Det er stiftet 1242, men ombygget kort før Reformationen, nemlig
efter en Opskrift paa M uren...«9 - På prospektet af Næstved i Frederik V ’s
Atlas (fig. 2), der vist var grundlag for det hos Pontoppidan, ser vi yderst til
venstre Sortebrødregaards bygninger i en skikkelse, der kun på et enkelt punkt
adskiller sig fra, hvad vi ser på Kretz’s tegning, idet der op mod nordfløjens
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pragtgavl ses påbygget en lavere bygning, som vi også senere træffer på (se side
H ).

***

Sortebrødregaard lå umiddelbart udenfor bygrænsen med tilkørsel fra lande
vejen til Vordingborg, og der opstod flere gange stridigheder mellem byens
folk og de vekslende ejere af gården om græsningsrettigheder og adgangen til
et læssested ved åen m.m., bl.a. i 1697, hvor de stridende parter mødte for ret
ten. De omfangsrige vidnesbyrd giver et indtryk af Sortebrødregaards umid
delbare omgivelser, således som de var dengang; Christen Rasmussen oplyste
f.ex., »at der haver været en aaben smal Vej fra Ladepladsen og op til de Smaa
Møller; og var en liden Fjællebro over Rendebækken, som de kørte over til
Møllen; saa ved han og, ...at det vandløb fra Slagers Kilde har haft sit Løb
igennem midt imellem Sortebrødres og de Trende Huses Haver, ved Aaen lig
gende, og haver sin Gang i Møllerenden og ned i Aaen; ...at der har vaaren en
Agevej fra Byen ved Svend Baadsmands iboende Hus og til Sortebrødre, hvor
ved var paa den højre Side et Tjørnegærde for Vænget, og paa den venstre
Side to Stykker Brandmur...«10 Kaster man et blik på kortet over Næstved fra
Frederik V ’s Atlas (fig. 3), hvor Sortebrødregaard er nr. 6 og Østerport nr.
12, og man tillige ser på opmålingskortet over Sortebrødregaard fra 1826 (fig.
4), falder det ikke så svært at følge Christen Rasmussens skildring. Der var på
det tidspunkt en del mere vand omkring Sortebrødre, end vi nu umiddelbart
kan forestille os, og det giver baggrund for en ytring af premierløjtnant C. F.
Bruun i hans rejsedagbog fra Sydsjælland 182 1 : »Sortebrødre staacr nu snart i
en Sumpr som forhen. «11
***
Igennem årene skiftede Sortebrødregaard hyppigt ejere, og skødedes i 1782
til kammerherreinde Maren Kirstine Beringskiold, født v. Cappelen; hendes
mand, den bekendte eventyrer og intrigant Magnus Beringskiold var året
forud blevet arresteret som højforræder, angivet af sin ældste søn, kammerherre
og konferensråd Ditlev de Beringskiold; denne noble søn havde samme år 1782 - afkøbt sin moder Rønnebæksholm, og blev i øvrigt i 1783 sammen
med sin broder Thomas adlet under navnet Wedelsparre. Da kammerherre
inden i 1783 døde, overtog de to sønner Sortebrødregaard, men allerede 1784
skødede Ditlev Wedelsparre sin part til broderen, generaladjudant, kammer
herre Thomas Wedelsparre (som sin fader en bekendt bondeplager). Det var
denne sidste, der - kort før han videresolgte gården - lod den taxere til indteg
ning under købstædernes brandforsikring. Vi finder da gården beskrevet såle
des:
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Fit». 4. Kort over Sortebrødre Hovedgaard. Opmaalt og afeopieret i Junii Maaned 1826 af F. L. Hanckel... copieret
og tegnet i Marz Maaned 1827, af Ernst Lund. Landsarkivet for Sjælland.

»1. En Stuebygning paa 33 Fag eller 59 Alens Længde, 3 Etager, Kielderen
iberegnet, eller 1 3 Al : høi og 12 Al : 3 qvt : dyb, - heel Grundmuur - indrettet
i underste Etage eller Kielderen, til Borgestue, hvori en Bielægger Kakkelovn,
Kiøkken, Spiisekammer, Fadeboed og Matcrialkiælder, m:v: - i den 2dul Etage
til Værelser, alle gibsede og betrukne, samt med dobbelte Dørre og Vinduer, i
hvilke Værelser er 4'c enkelte og 2dt 2 Etage Vindovne, alle med Tromle og
Rør, - i 3dc Etage til Værelser, hvori 3 enkelte Vindovne med Tromle og een
Dito uden Tromle. I heele Bygningen er 3dt Hovedskorsteene fra Grunden, og
en Stikskorsteen, som begynder fra 2dul Etage; Desuden er 2dt Hovedtrapper fra
Gaard og Hauge til 2dtn Etage, foruden adskillige andre store og mindre Trap
per indvendig i Bygningen.«
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Den her beskrevne bygning, der jo så tydeligt er et beboelseshus, er vestfløjen, - den, vi ser midt for såvel på prospektet i Frederik V ’s Atlas som på
Kretz’s tegning. Men der er mere i vest, end vi kan se på disse billeder, omend det kun er ganske lidt :
»2. En Stuelængden tilbygt Lude12 paa 1 Fag af liige Høide med samme, Muur og Bindingsværk samt Teglhængt - indrettet til Apartement.«
At denne tilbygning har været ganske ubetydelig, ses af, at mens hoved
bygningen vurderes til 6600 rdl., vurderes luden kun til 10 rdl. Heller ikke på
opmålingsplanen figurerer denne tilbygning, men det kunde jo skyldes, at den
ne mere er fremstillet med henblik på jorderne. Ved en taxation i 1828 fore
kommer luden ikke.
Nu kommer vi til nordfløjen. Den består af flere bygninger, og beskrivelsen
overrasker ved ikke helt at stemme med Kretz’s tegning, der viser alt i grund
mur. Men således har det ikke oprindelig været:
»3. En Længde paa nordre Siide - 7 Fag - 3 Etager, hvoraf den underste
Etage er indrettet til Porte, og de 2dt øverste til Kamre, - Bygningen er
grundmuuret til nordre men Bindingsværk til søndre Siide, samt Teglhængt.
4. En D° Længde paa 20 Fag - 35 Al: lang, 12 Al: dyb og 1214 Al: høit,
alt Grundmuur og Teglhængt - indrettet til Lade og Loe...«
Dette sidste må være den tidligere klosterkirke. På Pontoppidans prospekt
ser vi, at der foran den - og bygget sammen med den - ligger endnu en noget lavere - bygning, som vi ikke finder på Kretz’s tegning. Men den fand
tes endnu i 1784:
»5. En D° Længde paa 5 Fag - 1614 Al: lang, 11 Al: dyb, 414 Al: høi Muur og Bindingsværk samt Teglhængt - indrettet til Vogn-Remisser...«
Denne lille bygning - måske fra Birgitte Gøyes tid? - er blevet nedrevet
mellem 1784 og 182 5 - vel på et tidspunkt, hvor den blev overflødig eller var
i vejen. Man kunne tænke sig, at da Wedel Jarlsberg indrettede sit teater i den
grundmurede del af nordfløjen, var denne bindingsværksbygning ligefrem i
vejen for hans forehavende.
Både hos Pontoppidan og Kretz ser vi på sydsiden endnu en bygning - og
en sådan kendes da også ved taxeringen ; selv om den er uden større betydning
for den videre historie, medtager vi skildringen af såvel denne som de øvrige
bygninger på Sortebrødre; trods alt dukker de op i biroller i den senere udvikling:
»6. En Længde paa søndre Siide, 18 Fag - 38 Al: lang, 4 Al: høi, 12%
Al: dyb - Grundmuur til Gaarden og Bindingsværk til Haugen samt Tegl
hængt - indrettet til Stalde og Karlekammer...
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Fig. 5. F. C. baron Wedel Jarlsberg
(17 5 7 -1 8 3 1). Efter fotografi
af oliemaleri af A. Graff i privateje.

7. En D° Længde på 8 Fag - 16/z Al: lang, 3/z Al: høi, 10/4 Al: dyb Muur og Bindingsværk, samt Teglhængt - indrettet til Vognskuure, Hønsehuus etc:...
8. Et Huus, beliggende i Gaardens saakaldte Hønsevænge, bestaaende af:
A . En Længde paa 4" Fag - Muur og Bindingsværk samt Straaetag, ind
rettet til Værelser og Kiøkken hvori en Skorsteen...
B. En D° Længde paa 5 Fag - Muur og Bindingsværk samt Teglhængt til
Gaarden men straaetægt til Haugen - indrettet til Kiøkken, Spiisckammer og
Stald...
9. Et Dito Huus i samme Vænge, bestaaende af en Længde paa 6 Fag —
Bindingsværk, kliinede Vægge og Straaetag - indrettet til Værelser og Kiøk
ken ... «13
Således var da den Sortebrødregaard, som kammerherre Wedelsparre kort
efter14 solgte til kammerherre Frederik Christian baron Wedel Jarlsberg (fig. 5).
Han var født i 1757 og havde studeret jura og en tid virket som auskultant i
Rentekammeret14'1, indtil han i 1779 blev tjenstgørende kammerjunker ved
arveprins Frederiks hof, hvor han i 1781 avancerede til kammerherre; men
15

samme år tog han sin afsked efter en duel med en anden hofmand, og drog med
sin hustru, komtesse Ulrica Eleonora Brockdorff (1764-90) til sin fader, Fre
derik Wedel Jarlsbergs gods Ravnstrup (som han i øvrigt arvede ved faderens
død i 1790). Nu erhvervede han Sortebrødregaard og begyndte at dyrke land
brug. Det tog han sig også af på anden vis, idet han 1782 udgav skuespillet
»Bondedyd« og i 1794 to andre skuespil, »Den sjeldne unge Herremand« og
»Det var omsonst« ; som sin fader var han en ivrig tilhænger af bondestandens
frigørelse. Men interessen for teater tog med tiden overhånd over landbrugs
interessen, uden tvivl stimuleret af hans nære venskab med P. A. Heiberg; da
denne i 1799 blev landsforvist, ledsagede Wedel Jarlsberg ham til Roskilde,
og hans karet kørte Heiberg til Korsør. - Det havde været naturligt at finde
Wedel Jarlsberg blandt medlemmerne af Borups Selskab i København (»Det
dramatisk literaire Selskab«), men hans navn findes ikke i medlemslisten.15
Wedel Jarlsberg må i nogen grad have fungeret som Næstveds festarrangør
og forlystelsesråd. F.ex. finder vi i de »Kjøbenhavnske Tidender« (Berlingske
Tidende) for 4. februar 1803 omtalt en »Fête«, som han afholdt på Sorte
brødre den 28. januar i anledning af kronprinsens fødselsdag, hvor over 200
personer var til stede. »Veien til Gaarden som og selve Gaarden var oplyst
med Beegkrandse; foran Husets Fasade var anbragt en stor Transparent, 10
Alen høi, med collosalsk-allegoriske Figurer paa Freden vi nyde...« Også i
vestibulen var et transparent og allegoriske figurer samt kronprinsens buste.
»Da det talrige Selskab forføiede sig fra Dandsesalen til Spiseværelserne, passe
rede de denne Vestibule, hvor endeel Landeværn formeerte en Halvcirkel, i
hvis Midte befandtes Major Baron Wedel ved Siden af Kronprindsens Buste,
og sang, accompagneret af Musikanterne, nedenstaaende af ham selv forfattede
Stropher...« Festen varede til den lyse morgen.
Men forinden var dramatiske begivenheder indtruffet. I efteråret 1802
havde skuespilentreprenørerne Henrik Muller og Carl Aabye søgt tilladelse til
at berejse provinserne med et skuespillerselskab, med udgangspunkt i Køge; til
ladelsen fik de, gældende for Køge, men allerede inden den forelå, søgte de om
at få tilladelsen udstrakt til også at omfatte Næstved og andre købstæder; dette
andragende behandledes i kancelliet den 5. oktober 1802, men først 4. januar
1803 blev tilladelsen givet - og kun for Næstved. - Det havde selskabet ikke
kunnet vente på. I januar 1803 indberettes til kancelliet, at selskabet en tors
dag i december 1802, tilskyndet af baron Wedel Jarlsberg, havde villet spille i
Næstved. Da byfoged W ulf havde erfaret dette, nedlagde han forbud og rekvi
rerede 10 mand af borgervæbningen, byens politibetjente og vægterne for at
skaffe sit forbud respekteret. Det venskabelige Selskab, der skulle have stået
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som arrangør, blev skræmt, - men: »Ved disse Foranstaltninger flyttede Skue
spillerne det meste af Theatret til Sortebrødre, som ligger uden for Kiøbstædens
lurisdiktion, og tilhører Kammerherre Wedel Jarlsberg, som ey alleene gav
dertil sin Tilladelse, men og formaaede Amtmand Bielke at tilskrive Wulf, at
Skuespillerne der maatte opføre Comoedier for hvem der ville see dem...«
Både amtmanden og Wedel Jarlsberg undskyldte sig med, at skuespillerne var
så trængende, at man ikke nænnede at hindre dem i at erhverve en indtægt, og
desuden ventedes jo bevillingen.16
Episoden fortæller noget om den sene enevældes strenghed og om en vist
nok noget ophidset byfoged, men giver også lidt af motiveringen for, at Wedel
Jarlsberg nu selv indrettede et teater på Sortebrødregaard og oprettede et skue
spillerselskab, hvortil han bl.a. engagerede et par af skuespillerne fra Müllers og
Aabyes trup.
Den første sæson gik godt, og Wedel Jarlsberg fik lyst til at udvide virk
somheden, og søgte tilladelse til med sit selskab at berejse provinserne; Müller
og Aabye var gået nedenom og hjem i sommeren 1803.16‘ I »Collegial-Tidende« for 1804, nr. 31, kunde man da læse, at »Under 3tk d.M. er det tilladt det
i Nestved værende og under Kammerherre Baron Wedel Jarlsbergs Bestyrelse
staaende Skuespiller-Selskab, i 3 Aar at opføre Skuespil i Kjøbstæderne i Dan
mark, Kjøbenhavn og Helsingør undtagne, saavelsom og de Stifts-Hovedstæder, i hvilke Instructeur Schwartz, efter det ham givne Haab, herefter maatte
blive forundt Ene-Ret til Skuespils Opførelse«. Indskrænkningen skyldtes, at
kgl. skuespiller og instruktør Frederik Schwarz (175 3-1838) i 1802 havde
fået bevilling til at oprette et omrejsende teater, »Det privilegerede Provincialtheater«, som gav forestillinger i Helsingør og i jydske byer, senest i 1805.
Hvor Müller og Aabye spillede på Sortebrødre, veed vi ikke; men man tør
vel formode, at de har opstillet deres teater i den lade, der var indrettet i den
tidligere kirkefløj, og hvor jo i hvert fald Wedel Jarlsberg selv indrettede sit
teater. Den første sikre omtale af teatret træffer vi i »Kjøbenhavnske Tiden
der« (Berlingske T.) for den 2. december 1803, hvori det hedder: »Paa Sorte
brødregaard tæt ved Nestved har Hr. Baron Wedel nu ladet indrette et smukt
og smagfuldt Theater, som næst Kiøbenhavns skal i Hensigt til Smag, Indret
ning og Prydelse være det skiønneste i Sielland.«
Nu var det unægtelig ikke så svært at rose det Næstvedske teater, thi hvad
var der ellers af faste teatre på Sjælland i 1803 ? I Helsingør havde Det drama
tiske Selskab lejet sig ind på en 1. sal på hjørnet af Bjergegade og Sudergade
(selskabet købte i øvrigt ejendommen i 1804). Og så var der ikke flere. Det
dramatiske Selskab i Holbæk (Sjællands ældste) standsede vistnok sin virksom17

hed omkring 1791, og teatrets inventar blev solgt ved auktion i 1802. Slagelse
fik først sit dramatiske selskab med eget teater i 181 5.17
I et hefte af tidsskriftet »Iris og Hebe«, udkommet i København marts
1804, finder vi en artikel af præsten og landøkonomen P. D. Faber, som på
det tidspunkt var sognepræst i Jungshoved, »om det Nestvedske Theater«.
Han skriver, at det er indrettet i »den rummelige Klosterkirke« og at »Huset
og Indretning fortjener virkelig den gunstige Anmældelse, derom er skeet; thi
det er indrettet vel og smagfuldt, malet og dekoreret saa smukt, og forsynet
med saa mange Beqvemmeligheder for Tilskuerne, at det neppe er fuldført
under 5 à 6000 Rdlr.«
Om tilskuerpladsen hedder det, at der findes »et Parket eller abonneret Par
terre til 2 Mk. 8 s. Pladsen; et Parterre til 2 Mk.; Gallerie til 1 M k.; en Etage
Loger, hvoraf den ene Side omtrent er abonneret.... Logerne ere betrukne og
malede, Bænkene forsynede med Dækkener, og denne Deel af Huset, hvis det
var nogle Alen bredere, vilde maaskee i Henseende til Papirpragt og Trækvind
vige for det Kjøbenhavnske, men ingenlunde i Smag og Beqvemmelighed.«
Ganske rummeligt og frit for trækvind var teatret altså ikke. »Salonen prydes
ved afdøde Madam P re islers Portrait en Medaillon. Over Tæppet findes de
Ord: M isk je n d ej H e n sig te n .«
Det portræt, der smykkede Wedel Jarlsbergs teater på en meget fornem
plads, nemlig ifølge en note i Odense Theaterblad »i Fonden af Amphitheatret«, forestillede den beundrede skuespillerinde ved Det kgl. Teater, Marie
Cathrine Preisler, f. Devegge (1761-97), hvis tidligere mand, skuespilleren
Joachim Daniel Preisler forøvrigt en tid medvirkede i Wedel Jarlsbergs sel
skab. Madam Preisler var en hyppig gæst i P. A. Heibergs hjem, og her har
Wedel Jarlsberg uden tvivl truffet hende.
Interessant er en oplysning i Odense Theaterblad om, at medaillonen var
udført af »Professor Dajoner«.18 Nicolai Dajon (1748-1823) var billedhug
ger og blev i 1783 medlem af Akademiet på figuren »Østersøen«. Det var
imidlertid vanskeligt for unge billedhuggere at komme an på den tid, især fordi
alle større bestillinger tilfaldt Johannes Wiedewelt, og i 1787 betegner Dajon
ligefrem sig selv som »trængende«. I mange år underviste han for en beskeden
betaling i modellering på Akademiets Ornamentskole. Til forskellige ejendom
me udførte han enkelte mindre, dekorative arbejder. I sine senere år - også
efter at være blevet professor i billedhuggerkunst efter Wiedewelt - supplerede
han sine indtægter ved bl.a. at fremstille gravmæler. Han var således mester for
madam Preislers nu forsvundne gravmæle på Assistens Kirkegaard (graven blev
sløjfet i 1824)19 (fig. 6); en gipsmodel af portrætmedaillonen på dette grav18

Fig. 6. Monument paa Assistens Kirkegaard i København over Marie Cathrine Preisler (1 7 6 1 -9 7 ); graven sløjfet og
monumentet tilintetgjort 1824. Efter stik i G. L. Lahde: Mindesmærker ved Kiøbenhavn (1801-1 1), hvor det i den
af K. L. Rahbek forfattede text bl.a. hedder: »Venskab og Agtelse for hendes Talent og Hjerte lod sætte Mindet af
Hr. Professor Dajon. Postamentet af guulflammet Marmor staaer paa Soklen af rød Sandsteen; Portraitct er af hvidt,
og Vasen af graat Marmor. Paa den sidste sees en visnende Rose, over Overskriften: for tidligt for os.«

mæle findes nu på Bakkehuset i København. Formentlig har medaillonen i
teatret på Sortebrødregaard været en gentagelse heraf.
Til et ordentligt teater hørte på den tid et motto over prosceniet. Allerede i
1748 havde Komediehuset på Kongens Nytorv en latinsk indskrift over
prosceniet, i 1774 afløst af den nu klassiske »Ei blot til Lyst«; denne konge
lige inskription afløste i 1811 på Odense Theater mottoet »Nutid skaber
Fremtid!« På Slotsteatret på Fredensborg, indrettet 1778, skal prosceniums
indskriften have været »Skue, tænk og tie«. Den 6. januar 1807 hedder det i
den københavnske avis »Dagen« : »Forhænget paa det Vedeljarlsbergske Thea
ter i Helsingør har følgende lakoniske Paaskrivt: M o ro es M aal - G a v n « ;
den 10. januar korrigeres meddelelsen dog: »Ikke paa, men oven over Teppet
for Theatret staaer det anførte Symbolum...« Teatret var indrettet (vist af
Wedel Jarlsberg selv) i salen i Øresunds Klub i Helsingør. Og på Sortebrødre
hed det altså: »Miskiend ei Hensigten«.20
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P. D. Faber giver i sin artikel i »Iris og Hebe« flere oplysninger om Wedel
Jarlsbergs teater på Sortebrødre. I flere henseender har teatret været perfekt.
Om belysningen i tilskuerrummet fortæller Faber: »En Lysekrone, som den
over Kjøbenhavns Parterre, indrettet paa samme Maade som den, og - ikke
Tællelys, men smukke Glaslamper, hvori Luen kan efter Behag formindskes
eller formeres, gspillerne.« Lysekronen synes at have været oplyst med olielam
per (lampeglasset var en ganske ny opfindelse,21 hvilket endnu ikke var tilfæl
det på Det kgl. Teater. Når Faber siger, at lysekronen var indrettet på samme
måde som kronen »over Kjøbenhavns Parterre« hentyder det til noget andet.
På Det kgl. Teater havde man netop ved begyndelsen af sæsonen 1800-1801
fået en ny belysning på tilskuerpladsen, som beskrives således i Fyens Stifts
Journal for den 22. oktober 1800: »Iblandt de skeete Forandringer med
Hovedstadens Theater er ogsaa den: at Lysekronen over Parterret ikke mere
som forhen, bliver omgivet af noget grønt Skiørt,22 som derved vel udbredte et
behageligt Tusmørke for Tilskuerne, medens der spilledes paa Theatret, men
skadede meget ved den pludselige Lysstraale, naar det gik op igien, men nu er
Lysningen hele Tiden ganske blottet, og ved en blik Skierm meddeeler en
ualmindelig stærk Lysning paa Theatret.« Det var altså en udnyttelse af kronen
som en slags projektør, idet den hang oppe under loftet tæt ved en blankpudset
reflexplade - formodentlig skraatstillet - som kastede genskæret ned mod sce
nen; men denne anordning havde flere ulemper, f.ex. »at de arme Mennesker i
Galleriet maae blive blinde af al den Lysning,« hedder det et andet sted, hvor
det også påtales, »at Dunsterne ikke mere kan trække op i Loftet og Qvalmen
paa Parterret er uudstaaelig.« Og en sådan projektør-indretning har man altså
også haft på Sortebrødre. - Først i 1818 gik Det kgl. Teater over til brugen af
argandiske lamper.22,1
Der var mere ved teatret i Næstved, som tiltalte pastor Faber: »Lamperne
staae foran Orchestret ved Rideauen. Der findes også Soufflørens Aflukke,
således anbragt, at man ikke nogensteds fra kan see hans puddrede eller
upuddrede Hoved, en Ting, der vist er saare uundværlig, men som jeg - til
Skuespillernes og Bestyrelsens Hæder være det anmærket - paa det Nestvedske
Theater, næsten aldrig har hørt, var der.« Da der intet specielt siges om »lam
perne« i rampen, er det tænkeligt, at disse har været af den for datiden normale
type: kasser med flydende talg, med flydende væger - et princip, som i mindre
målestok kendes fra de såkaldte »natlamper«.
Om dekorationerne skriver Faber i sit noget kringlede, ikke umiddelbart
forståelige sprog: »Tæppet og Dekorationerne ere smukke. Blandt de flere
udmærker sig en Stue, hvorom jeg kan sige, at, i det mindste efter min indivi20

duelle Følelse, ingen har saaledes taget sig ud af de, jeg har seet, endog langt
prægtigere, eller saa gandske har overrasket mig. Sceneforandringerne gaae
temmelig ordentlig, og man arbejder paa, at kunne foretage dem med endnu
større Hurtighed.« Det skal her bemærkes, at sceneskift dengang hyppigt fore
gik for åbent tæppe, og det kunde være særdeles vigtigt, at de foregik i en vis
fart. Faber har øjensynlig haft en lille samtale med Wedel Jarlsberg (eller hans
maskinmester) om sagen. I det hele taget har den gode præst erkyndiget sig
grundigt om teatrets indretning, - og måske kigget om bag kulisserne: »For
Skuespillerne ere to Værelser med Varme til Paaklædning, og ved Indgangen
en Forfriskningssal, saa at her findes alle de Behageligheder, den Kjøbenhavnske Skuespiller og Komediegjænger har tilforn anseet som udelukkende for
sig.«25 På Kretz’s tegning ser vi ingen skorsten på kirkebygningen; ligesom
brandtaxationerne ikke nævner nogen; derimod ser vi en på den mindre nord
fløjsbygning, lige op til kirkebygningen, og hvis vi ellers tør antage, at tilskuer
pladsen har ligget i den østre ende af kirkebygningen, må jo skuespillergarde
roberne »med Varme« have ligget i den vestre ende, altså nær ved denne skor
sten, der i øvrigt nævnes i en brandtaxation fra 1828.
Men vi kan komme endnu lidt nærmere til Wedel Jarlsbergs teater, og også
nok danne os et indtryk af dets størrelse, som kun antydes af pastor Faber. I
1807 spillede Wedel Jarlsberg med sit selskab i Helsingør og København - i
hvert fald i årets første halvdel. Derefter meldte han sig til tjeneste i Landevær
net - hvor han også havde gjort tjeneste i 1801 - og indtog atter posten som
major og kompagnichef. Og da må han i hvert fald i praxis have lagt sin teaterledelse på hylden. Sit privilegium havde han endnu, og fik det også fornyet i
1811 ;24 han påtænkte da at bygge et teater i København, men det blev ikke til
noget.
Sortebrødregaard havde han da forlængst solgt, nemlig den 5. juli 1810, da
ejendommen blev udbudt til salg ved auktion. Konditionerne, som var under
tegnede af Wedel Jarlsberg, fulgte de gængse regler ved sådanne lejligheder,
men indeholder dog nogle bestemmelser, som kan interessere os. Det hedder i
konditionernes 1. post: » 1, Opraabes Sortebrødre med tilliggende Hauger Væn
ger og 2 Vænge Huuse, samt alt Nagelfast i Gaarden, som tilhører Bygningen,
Theater Indretninger i Laden og dertil hørende allene undtagne, ligeledes føl
ger alle Kakkelovne med Kiøbet paa 2tk nær.« - Hvorfor disse »Theater Ind
retninger« ikke kan følge med i købet forstår vi, når vi ser den 12. post i kon
ditionerne: »Da Sælgeren agter at lade holde Auction over sine Effecter, men
det venskabelige Sælskabs Klub haver endel af samme i leje, hvilken Lejetid
først til M/oWfdag ophører, saa nødes Sælgeren til at forbeholde sig endnu til2]

ladelse at afbetjene sig af Klubbens nu beboede Værelser 3 a 4 Uger efter
Michels Flyttctiid i fald han ikke forinden faaer Auctionen afholdt.«
Dette tyder på, at Wedel Jarlsberg efter selv at have indstillet sin teaterdrift
udlejede lokaler (og næppe teatret alene) til Det Venskabelige Selskab i
Næstved. Dette selskab var stiftet den 3. december 1798, og dets medlemmer
var delt i tre kategorier: Virkelige, Overordentlige og Converserende. Og i
lovenes § 3 hedder det: »Ethvert af disse Medlemmer er berettiget til at samle
sig i Selskabets leiede Værelser, saavel Dag som Aften, i den Hensigt som Sel
skabets Indretning og Contracten med Verten medfører.« Lovene vidner om
en vis strenghed hvad angår indvælgelsen af medlemmer (som sker ved ballottering), men på den anden side må der også blandt de brave Næstved-borgerc
have hersket en for den tid bemærkelsesværdig liberalitet, - en tid, hvor man
ellers endnu de fleste steder (og navnlig i provinsen) fandt det under godtfolks
værdighed at omgåes skuespillere; i den Epilog, hvormed Wedel Jarlsberg den
30. april 1804 sluttede sæsonen i Næstved siger han efter at have omtalt den
almindelige fordom mod skuespillere og især skuespillerinder: »Ved uanmodet
at indlemme Skuespillerne i deres Selskab har Klubben i Nestved gjort Kunsten
og dem en Compliment.«26 Dette vidner om, at der bestod en forbindelse mel
lem kammerherren på Sortebrødre og Det Venskabelige Selskab før der var
tale om et lejemål. Selskabet blev da hjemløst i 1810, men den 30. januar
1811 erhvervede det af sin præsident, gehejmekonferensråd Rudolph v. Bielke
(indtil 1808 amtmand over Præstø amt) gården nr. 143 og huset nr. 240 i
Næstved for tilsammen 7200 rd.27 - Men hvad blev der af teaterindretningen
og effekterne? Forgæves søger man i auktionsprotokollerne efter den bebudede
auktion. Mon Wedel Jarlsberg ikke har formået Det Venskabelige Selskab til
at overtage det hele og flytte det med sig? Selskabet spillede selv komedie, og
havde forøvrigt i 1847, da det boede på hjørnet af Graabrødrestræde og Axeltorv, et godt teater med tilhørende mange dekorationer, kostumer og dramatisk
bibliotek.28
Hvor længe Wedel Jarlsberg selv benyttede teatret på Sortebrødregaard,
veed vi ikke nøjagtigt, men i Fattigkassens regnskaber for 1806 finder vi hans
sidste indbetaling anført således:
»Inkommen, af de paa Sortebrødre, Ved S.T. H Baron Wædel, under 31
May og 19dl Oct. 1806 givne 2dt Skuespil Littra E 5 3.2.8.«29
Dette indebærer ikke, hverken at der kun blev givet to forestillinger i 1806,
eller at den sidste forestilling fandt sted den 19. oktober, - det betyder kun, at
Wedel Jarlsberg også i den sæson har opfyldt lovens krav om at betale enten en
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procentdel af indtægterne eller indtægten af et par forestillinger til Fattigkas
sen.
Sortebrødregaards videre historie skal vi siden komme ind på, her skal vi
kun lige notere, at i de første 17 år efter, at Den Ostenfeldtske Stiftelse i
182 3 havde købt ejendommen, var man nødt til at udleje dele af anlægget, da
der endnu ikke var penge nok til at sætte stiftelsen i virksomhed. Og den 3 1.
marts 1826 sluttede man kontrakt med major Christian Castenschiold som
chef for 4. eskadron af det sjællandske Landseneer Regiment om en del af
nordfløjen, og vi kommer da muligvis lidt nærmere til vort teater:
1.
Directionen [for Stiftelsen] overlader Hr. Majoren til Afbenyttelse til
Munderings Kammer den store Sahl paa Sortebrødre imod aarlig Leje 30 ,bd
Sedler, som betales med 1 5 rbd til hver Paaske og Michaeli Flyttetid.
2.
Til bemeldte Sahl har Majoren og de af hans Folk som have Forretninger
paa Munderings Kamret Adgang af den Trappe der gaaer op fra Porten under
Sahlen.
3.
Paa Gangen ud til Gaarden maae ej pudses da det kan foranledige, at der
bliver slaget Ruder ind.
4.
I Forstuen ud til Haugen kan derimod pudses Munderings og Armatur
Sager.
5.
Alle Vinduer og Vindues Ruder i sidstmeldte Forstue og Sahlen holder Hr.
Majoren i forsvarlig Stand og istandsætter hvad Ruder der maatte gaae i Styk
ker...30
I en brandtaxation fra 1828, da Sortebrødregaard i anledning af foretagne
forandringer blev omtaxeret, finder vi nordfløjen beskrevet således :
»B. Det Nordre Huus 11 Fag 12 al: 9 Tommer Dybd, Grundmuur til alle
Sider og Teglhængt, 3 Etage Høy, hvoraf den nederste Etage er tAesenin Etage,
engelske Vinduer og hollandske Dørre, indstukne Laase og Messing Beslag
indrettet til Værelser, Kamre og Kiøkkener, hvoraf alle Værelserne ere deels
gibsede og deels betrukne, en jern Bielæggerovn og en Skorsteen, tilligemed en
Brønd i Kiøkkenet med Pompeværk...
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C. Et Ditto Huus i Nord 20 Fag 12/4 al: dyb, Grundmuur til alle Sider og
Teglhængt, 2dt Etage-høy med Port i den Østre Ende til Indkiørscl og indrettet
til Lade og Loe...«31
Denne beskrivelse stemmer meget vel med Kretz’s tegning og med lejekon
trakten fra 1826. Vi bemærker, at mens det første hus i nordfløjen i 1784 blev
optalt til 7 fag, angives det nu at være på 1 1 fag, og samtidig noteres nu vest
fløjen til 29 fag, mod 33 i 1784. Optællingen må være foregået ude fra, og på
grund af bygningernes sammenbygning i hjørnet har det ikke været så nemt at
se, hvor den ene fløj holdt op og den anden begyndte.
Vi må gå ud fra, at klosterkirken i sin tid har haft bygningens fulde højde,
men at man på et eller andet tidspunkt - muligt allerede på Birgitte Gøyes tid
- har indlagt en etageadskillelse; ja, måske samtidig med, at man sløjfede klo
stergangen imod gården. Og det er da muligt, at teatret - ligesom Hofteatret
på Christiansborg blev indrettet oven over de kongelige stalde - er blevet
anbragt på 1. sal. Men selv om dette skulle være tilfældet, har der i kirkebyg
ningen kunnet blive plads til et passende højt teaterlokale. I det tilfælde har det
været en praktisk foranstaltning, at man - som det fremgår af lejekontrakten
fra 1826 - har haft en korridor ved siden af teatret (et træk vi finder såvel i
Hofteatret som senere i Rønne Theater); den måtte i så fald nok være indrettet
af Wedel Jarlsberg, thi efter hans tid, da man havde en lo her, ville indretnin
gen af en sådan korridor være meningsløs, hvorimod man vel næppe sløjfede
den, når den først var der - hvis den ikke lige var i vejen.
En anden mulighed foreligger imidlertid også. Teatret kan jo nemlig have
fyldt hele bygningen, altså også stueetagen, og etageadskillelsen være indlagt
senere, f.ex. ved den af Ostenfeldts Stiftelse foretagne forandring i midten af
1820’erne, for hvilken vi ikke har nogen klar redegørelse. I så fald kan det
tænkes, at det nævnte gang mod gården er en tilbageværende rest af logeværket
i denne side, mens den omtalte »Forstue ud til Haugen« kunne være en rest af
logeværkets anden halvdel. Imod denne antagelse taler den omstændighed, at
regnskaberne efter Stiftelsens overtagelse af Sortebrødregaard ikke på noget
tidspunkt melder om andet end reparationer, og i hvert fald slet ikke rummer så
store udgiftsposter, at indlæggelsen af etageadskillelse kunne være includeret
heri. Men arbejdet kunne naturligvis være foretaget i frøken Kaas’ ejertid. (Se
ndf. p. 32 f.).
Faber fortæller ikke, hvor mange tilskuere, teatret kunne rumme, men det
må have været et for tiden og byen ganske stort teater (Næstved havde i 1801
1785 indbyggere). Længden af huset opgives i 1784 til 3 5 alen, ca. 22 meter,
bredden til 12/4 alen, godt 7,5 meter (selv om man her skal trække en betyde24

lig murtykkelse fra). Antager vi, at teatret har været indrettet efter tidens skik som havde sine rødder i barokken - således at det var delt i to lige store dele,
een for publikum og een for scenens folk, kan vi få en vis forestilling om teatret.
Forsalen måtte svare til størrelsen af garderoben bag scenen; afsætter man nu
ca. 2,5 meter til hvert af disse formål, får man ca. 17 meter at fordele mellem
scene og tilskuerrum, altså ca. 8,5 meter til hver; scenedybden er meget ordent
lig, medens der fra tilskuerpladsen går et mindre stykke til orkestret; hvor man
ge mand, der var i orkestret, veed vi ikke, Faber taler kun om »et Orchester,
der imellem ikke er saa slet besat, og anføres af Hr. L assen, Stadsorganistens
Vikarius, en Mand med musikalsk Talent.«32
Teatret må have virket langt og smalt, og Faber siger da også, at »denne
Deel af Huset, hvis det var nogle Alen bredere, vilde maaskee i Henseende til
Papirpragt og Trækvind vige for det Kjøbenhavnske...« - Holder vi os til den
første hypothèse om, at teatret var indrettet på 1. sal, med en korridor ved
siden af teatret, har denne selv om den måske ikke var mere end 1,5 meter
bred, tillige med murtykkelsen spist adskilligt af bygningens totale bredde; i
vestfløjen (hovedbygningen) var murene ca. 1 alen tykke, og de har næppe
været tyndere i kirkebygningen, hvilket vil sige, at korridor og mur har taget
ca. 2,7 5 meter fra bredden. Tilbage bliver et teaterrum på ca. 4,7 5 meters
bredde - næsten uhyggelig trangt.
Og netop dette bevirker, at man måske tør hælde til den anden hypothèse at teatret har udfyldt hele bygningen, og at måske korridoren har været en rest
af logerne. Helsingør Theater (opført 1817, nu overflyttet til Købstadmuseet
»Den gamle By« i Aarhus) er ca. 33 meter langt og 10 meter bredt (indven
digt mål), - altså under alle omstændigheder væsentlig større end Sortebrødreteatret. Og de fleste (nu forsvundne) danske provinsteatre fra den tid, hvis mål
vi kender fra brandtaxationer, var af udstrækning omtrent som teatret i Hel
singør. Men Øresunds Klubbens sal i samme by, hvor der også af og til blev
spillet teater, bl.a. af Wedel Jarlbergs selskab, var 18 meter lang og 9 meter
bred.33
Gennem et teaters repertoire kan man undertiden danne sig en forestilling
om de tekniske krav, der stilledes til det. Men fra Næstved får vi kun ringe
efterretninger om forestillinger på Sortebrødreteatret. Fattigregnskaberne for
1803 melder intet om forestillinger på teatret, skønt pastor Faber skriver, at
for »Tilladelsen til med dette Personale at kunne opføre Skuespil, betaler Kam
merherre W ed el 50 Rd. til Fattigkassen.«34 Men det kan jo tænkes, at Faber
har været mindre vel orienteret, thi beløbet kommer under ingen omstændig
heder til at passe. Fattigkassens regnskaber for 1804 oplyser, at »Af to paa
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Sortebrødre opførte Skuespil er betalt, efter attesteret Specifikation, Lit1 H ... 5 5
[rdl.]«55 ; vi får ikke noget at vide om, hvad man har spillet. I 1805 afgives
intet til Fattigkassen, og notatet fra 1806 (se side 22) fortæller kun om beløbet.
En mager oplysning er det også, vi finder i I versens Fyenske Avis for 9. marts
1804, hvor det hedder: »Paa det Wedel Jarlsbergske Theater ved Nestved
blev nyelig givet et Stykke, hvis Emne var en Klosterintrige fra Middelalderen,
som var lokaliseret, ikke allene til Danmark, men netop til det Sortebrødrekloster, i hvis forrige Kirke nu Theatret er. Ncppe havde de gode Sortebrødre
troet, at de skulde blive udlete i deres egen Kirke.« Man tør formode, at
Wedel Jarlsberg selv har bearbejdet stykket. Fra Faber får vi enkelte oplysnin
ger om skuespillerne i selskabet og de roller, de har udmærket sig i, og herudfra
såvelsom ud fra anmeldelser i Odense Theaterblad af de forestillinger, selskabet
gav i Odense i vinteren 1804-05, kan vi opstille en lille repertoireliste; i
Odense Theaterblad anføres nemlig i flere tilfælde, om det pågældende stykke
tidligere er givet i Næstved. Vor liste bliver da således:
Holberg: Barselstuen (Komedie i 5 akter)
O. J. Samsøe: Dyveke (Sørgespil i 5 akter)
H. G. Sveistrup: Silketørklædet (Idyl i 1 akt, opført 3 gange på Det kgl.
Teater 1798-99)
T. Holcroft: Den forladte Datter (Komedie i 5 akter, oversat og lokaliseret
af Enevold de Falsen)
J. F. Jtinger: Ægtefolkene fra Landet (Lystspil i 3 akter, oversat af D. F.
Staal)
Aug. v. Kotzebue: Epigrammet (Komedie i 4 akter, frit oversat af N. T.
Bruun)
Aug. v. Kotzebue: Indianerne i England (Lystspil i 3 akter, oversat af S.
Sønnichsen)
Aug. v. Kotzebue: Korsikanerne (Skuespil i 4 akter, oversat af N. T. Bruun)
Aug. v. Kotzebue: Skumlerne (Skuespil i 5 akter, oversat af A. B. Bentzon)
Aug. v. Kotzebue: Borgemesterfamilien (Komedie i 4 akter, frit oversat af
N. T. Bruun)
G. E. Lessing: Emilie Galotti (Tragedie i 5 akter, oversat af Charlotte
Dorothea Biehl)
P. A. Monsigny: Bødkeren (Syngestykke i 1 akt, text af Nie. Audinot,
oversat af H. Gram)
Louis B. Picard: De lystige Passagerer (Komedie i 5 akter, oversat med
forandringer af N. T. Bruun)
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F. Reynolds: Landsbyetheatret (Skuespil i 5 akter, oversat af Enevold de
Falsen).
Endelig nævner Faber forskellige roller i skuespillet »Klosteroffrene«, der
ikke som de øvrige her nævnte kendes fra Det kgl. Teaters repertoire; det er
måske titlen på det lokaliserede stykke med en klosterintrige, som nævnes i den
Fyenske Avis. - Stykkerne hører ellers alle til tidens standardrepertoire.
Men der er en anden ting at bemærke: De fleste af dem stiller beskedne
krav i teknisk henseende, ja, adskillige fordrer end ikke dekorationsskift. Mest
krævende i den retning har nok Samsøes »Dyveke« været, idet handlingen ud
spilles i ikke mindre end fire forskellige gemakker: »Dyvekes Værelse«, »Frue
Anne Møenstrups Værelse«, »Dronningens Gemak« og »Slotsherrens Værel
se« ; men det er ikke utænkeligt, at man har klaret sig ved blot at skifte bag
tæppe, og ladet kulisser og soffitter være - en fremgangsmåde, der ikke var
ualmindelig, heller ikke på større teatre; på Det kgl. Teater var det længe
praxis, i hvert fald i hele sidste halvdel af det 18. århundrede, og forskellige
regissøroptegnelser i Helsingør Theaters rollearkiv (stammende fra Det drama
tiske Selskab, nu i »Den gamle By«) viser systemet i anvendelse på et mindre
teater. Det hedder f.ex. i optegnelserne fra 1795 til P. A. Heibergs 5-akts
komedie »Heckingborn«, som også stod på det Wedel Jarlsbergske selskabs
repertoire (i hvert fald i Odense): » Ide A ct... Støkket begynder med den blaae
nedgaaende Stue, med Baggrund til den røde Stue, hvorpaa er hengt blaae
Setstøkker... 2den Act, 1 Scene... Den røde Stue med en opreet Seng, som er
et Fag større end den blaae Stue i første Act.... I 6te Scene gaar den blaa Stue
ned Ligesom i første Act, dog med Forskiæld, at den store blaae Valse gaar
ned med indtil at Sengen kan tages bort og de 2 blaae set Støkker, henges atter
paa den røde Bag-Grund. Da trekkes den Blaae Valse meget Langsom op, og
da viser sig en Bag Grund med aabne Døer - / Nota! Imellem Anden og 3de
Act gaar den blaae Stue op, og den røde Stue tages og bort, da viser sig den
staaende blaa Stue som for ud er sat bag ved den røde Stue, hvor udi er anbragt
en Camin - / 3 A ct... Den staaende Blaa Stue, Acten igiennem - ...4 Act:
Den ned gaaende Blaae Stue med paa hengt set Støkker paa den røde Bag
grund som bliver opsat imellem 3de og 4 A ct - / Nota! imellem 4re og 5te
Act opsettes den Hvide Side af den røde Stue med paahengt hvide set Støkker
paa den røde Stue Baggrund hvorpaa er fast giort 2de Rekker, derpaa er hengt
Jagt Redskaber. / 5 A ct... Denne Act begynder med den blaae Stue og ned
gaaende Store Valse, som gaar op...«56
Ud fra den Wedel Jarlsbergske repertoireliste kan vi skønne, at man ikke
bandt an med, hvad man kunne kalde større udstyrsstykker. Teatret har næppe
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magtet det. Et par bemærkninger hos Faber og i Odense Theaterblad vidner
imidlertid om, at han ingenlunde negligerede udstyret - og således måtte det
vel også være med en mand, som byggede et elegant udstyret teater. Faber
roser, som vi har set, fortæppet og dekorationerne, især en stuedekoration (se
side 20 f.), og bemærker senere i sin opregning af personalet: »Hr. L a u ritsen
spiller ubetydelige Tiennerroller, men er en god Theatermaler.« Og i forbin
delse med en omtale af selskabets første forestillinger i Odense hedder det bl.a.
i Odense Theaterblad: »Da dette Theater, medens sammes Existens paa Sortebrødregaard ved Nestved, har vundet saamegen offentlig Hæder, endogsaa i
Henseende til Decoration og de Spillendes passende Costume, saa vil Directionen sikkert tilgive, at vi, blot for at gjøre Vedkommende opmærksom paa at
vedligeholde dette Theatrets, og derved dets egen Ære, tillige i denne Hen
seende for Fremtiden tilføre nogle Anmerkninger...«57
Nogen tid senere hedder det i samme blad i en generel omtale af selskabets
forestillinger, at man må rose »det rigtige Costume, der i det Hele sæd vanligen
paa det omhyggeligste iagttages ; og de gode og smukke Dekorationer, der altid
saare godt svarer til Scenens Fordring; - tvende Fordele der ligesaavelsom
adskillige andre gode Indretninger og Foranstaltninger, skyldes en indsigtsfuld
Directions nøiagtige og priisværdige Omhu.«58 - Der har ikke været tale om,
at Wedel Jarlsberg førte dekorationer med sig fra Næstved til Odense (og
siden til Helsingør og København), så meget mere som teatrene var af meget
forskellig størrelse, hvorimod kostumerne højst tænkeligt har været medbragte.
Gennem pastor Fabers artikel, men ikke mindst gennem Odense Theaterblad kender vi Wedel Jarlsbergs personale og dets evner. Den førende dame i
selskabet var jomfru Helene Hammer (Faber skriver »Zelene Hammer Mar
to« !) »der egentlig spiller Madam Preislers Roller...; en Skuespillerinde, der
paa Scenen forener Mangfoldighed, Ynde, Konst og Natur, der virkelig forstaaer at spille. Til de Skuespillerinder, jeg henved en Snees Aar har sect paa
offentlige og private Skuepladse, har Naturen neppe været rundere med at
skjænke Madam Preislers Talent, end til hende,« skriver Faber.59 Jfr. Hammer
havde en tid været ved Fr. Schwarz’s kgl. privilegerede Provincialtheater, hvil
ket i og for sig også fortæller noget om hendes talent. Hun blev højt prist for
sit spil i titelrollen i Samsøes »Dyveke«; det skete, at hun tillige spillede en
anden hovedrolle i samme stykke, Fru Anne Møenstrup, som heldigt nok ikke
er på scenen samtidig med Dyveke. I den franske komedie »De lystige Passa
gerer« spillede hun skuespillerinden Madame Saint-Hilaire, og det hedder i
Odense Theaterblad, at fremstillingen bar »aldeles fransk Præg«. Om hendes
fremstilling af en af de kvindelige hovedroller i Kotzebues »Corsikanerne«,
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Ottilia, hedder det, at hun »stadfæster det som engang er sagt om hende: hun
er født for Kunsten og er paa Vejen til at fortiene Navn af Thalias sande Dat
ter.«40 I øvrigt var et af hendes specialer - herreroller! - Jfr. Hammer vendte i
sommeren 1819 tilbage til Odense, hvor hun sammen med medlemmer af Det
dramatiske Selskab opførte bl.a. »Den pantsatte Bondedreng«; H. C. Ander
sen traf hende og hun benyttede ham som postillon d’amour; han fandt hende
»lastefuld i en stor Grad«.41
En anden dame i Wedel Jarlsbergs selskab var jomfru Rumbricht, der var
født 1783 i Dresden og kun talte et mådeligt dansk.42 Hun havde tidligere
optrådt i tyske selskaber, og senest før hun kom til Wedel Jarlsberg været hos
Johan Reitzenstcin og dernæst hos Henrik Miiller; med ham var hun kommet
til Næstved. Faber siger om hende, at hun har »ret godt... vant sig til at tale
Dansk, spiller ogsaa Elskerinder; men bedre ædle Mødre, og nogle Mandfolkerollcr, hvilke hun giver med en sjelden Fiinhed og Anstand.... I hendes Spil,
Stillinger og Figur, sees god Opdragelse og Værdighed.«45 I »De lystige Pas
sagerer« spillede hun skuespilleren Saint-Hilairc (på Det kgl. Teater spillet af
Frydendahl): »Jfr. Rumbricht vilde ingen have antaget for at være et Fruentim
mer, hvis hendes Navn ikke havde staaet paa Affichen, hendes tydske Accent
var i denne Rolle ikke saa stødende, som ellers, og hun gav Rollen, efter vor
Overbeviisning, godt og med Raskhed.«44
Blandt de mandlige kræfter var hr. Meier, der ligesom hr. Holst havde
været korist og elev ved Det kgl. Teater. Meier var komiker: »Knudsens og
Gielstrups Roller komme ikke hos ham i urette Hænder.«45 - Men sin bedste
erhvervelse til personalet gjorde Wedel Jarlsberg i 1804, da han knyttede
Joachim Daniel Preisler (175 5-1809) til selskabet. Sandsynligvis har han
kendt ham fra gamle dage i København. Preisler havde i sin ungdom været en
fejret charmør på Det kgl. Teater og næppe så ringe en skuespiller, som Robert
Neiiendam i sin artikel i Dansk Biografisk Leksikon vil gøre ham til, måske
heller ikke så genial, som Edvard Brandes forestiller sig ham.46 Trods hans
uordentlige økonomi og udsvævende levned værdsatte teaterdirektionen ham,
og i 1788 blev han sammen med sine kolleger Michael Rosing og Peter Saabye af direktionen udsendt på en stor studierejse til Tyskland, Frankrig og
Østrig, om hvilken han efter hjemkomsten udgav en »Reise-Jornal«, som inde
holder mangfoldige og meget kyndige oplysninger om datidens nyeste euro
pæiske teater.47 Fire år senere forlod han sin hustru, den berømte skuespiller
inde, og flygtede fra København efter en pinlig skandale,48 ledsaget af en ung
danserinde, jfr. Fredelund. I en årrække strejfede han om i Tyskland - hvor
han indgik et nyt ægteskab - og optrådte enkelte gange i private selskaber 49 29

indtil han af sær nåde den 31. oktober 1800 blev ansat ved Det kgl. Teater
som sufflør. Denne post tilfredsstillede på ingen måde Preisler, og da en til
tagende øjensvaghed efterhånden hindrede ham i at fungere som sufflør, blev
han afskediget i 1802.50 I 1804 dukker han så op i Wedel Jarlsbergs selskab.
Han optrådte især i sine gamle glansroller fra tiden på Det kgl. Teater, men
han var ikke længere ung og adræt - de unge elskerroller ville ikke rigtig lykkes
for den 50-årige. Teaterhistorikerne, der ikke altid er så venlige, ynder at nøjes
med at citere de nedsablende anmeldelser; om Preislers optræden i den gamle
glansrolle, Grev Almaviva i »Barberen i Sevilla« hedder det i Odense Theaterblad: »...uagtet godt nok maskeret havde han ikke Smidighed nok i Lemmer
ne til nu at spille den unge elskende Greves Rolle, han var saa hæs, at han den
Aften ikke kunde synge selv, og Hr. Petersen, som sang bag ved ham i Coulissen, begyndte for tidlig, saa at og denne Illusion tabte sig.«51 Dette sted citeres
ofte. Men i kritiken forekommer også andre bemærkninger, som vidner om, at
man nu og da anede den fordums glans ; for exempel omtales hans spil i Kotze
bues »Armod og Høimodighed« (opført på Komediehuset i Odense 20.
februar 1805) således: »Ikke mindre brav var Major Plum, en Rolle hvori Hr.
Preisler fik en for Publikum behagelig Ledighed til at vise, at det heller ikke
fattes ham paa Talent for blide, ædle, godmodige og melankolske Gamles Rol
ler. Den heldige Fysiognomie, der i hver en Replik ledsagede Rollens Ord med
et særdeles charakteristisk Minespil; den høistnaturlige Afvexling i Tone og
Action, som giorde, at man ingensteds fandt Rollen prækende eller Beskrivel
serne for langvarige; de træffende og kiendelige Overgange, hvoraf denne
Rolle har adskillige, og af hvilke Anm. især med Fornøielse erindrer sig den i
første Act, hvor de Ord, Peter Plum lader falde om Majorens afdøde Kone,
paa eengang bringer denne ud af sin ganske muntre Stemning; den blide
Melancholie, der var udbredt over hele Charakteren fra først til sidst - Alt
dette henrev Tilskueren og var nok især det, der skaffede Stykkets pathetiske
og rørende Halvdel et ligesaa udeelt Bifald, som de tre komiske Personer paa
den anden Side forskaffede deres muntre Halvdeel.«52 Også i et andet af
Kotzebues skuespil, »Eremiten paa Formentera« fejrede Preisler en triumf i
titelrollen: »Af alle de Roller, vi endnu have seet spille af ham her, er ingen,
efter vor ærlige Overbeviisning, lykkes ham bedre, eller har givet større Beviis
paa Kunstfølelse end denne. Den Afvexling af Følelser af ulykkelig Mand,
sørgende Fader, deeltagende Ven, endelig igjen lykkelig Fader, gav han med
mesterlig Styrke og Sandhed.«53 Meget kunne jo tyde på, at Preisler på sine
ældre dage især har mestret det rørende. Han døde i fattigdom i 1809.
Personalet bestod i 1 803-04 af sex damer, syv herrer og et barn, og vel var
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det nok ikke genier, der betrådte scenen på Sortcbrødregaard, men man bør
også vogte sig for - som nogle teaterhistorikere - at fremstille selskabets præ
stationer som talentløshedens apoteose, og man bør navnlig vogte sig for at
fremstille datidens sceneforhold som noget komisk. Man kan nok hos Wedel
Jarlsberg tale om »teatermani«, men hans kærlighed til teatret var ingenlunde
ulykkelig, selv om den bidrog til hans økonomiske ruin.
Teaterinteressen drev ham fra det noget beskedne Næstved til det sikkert
livligere Odense, som havde et udmærket - omend allerede noget forfaldent komediehus, opført 1795 på den tidligere Sortebrødre Kirkegaard, også kaldet
Sortebrødre Torv (Sortebrødrene ligefrem forfølger vor helt). I Ivcrsens Fyenske Avis for den 4. december 1804 finder vi i oversigten over »Beltpassagen
indtil 2den Decbr.«: »Fra Sielland til Fyen: Baron Wedel Jarlsberg,... det
Nestvedske Skuespillerselskab...«, og den 10. i samme måned gav selskabet sin
første forestilling i Odense. Sæsonen varede til 1. april 1805, da selskabet
rejste tilbage til Næstved. Sæsonen var gået godt, og i løbet af sommeren
1805 købte Wedel Jarlsberg komediehuset i Odense, hvortil han og hans sel
skab så vendte tilbage i november og sluttede sæsonen her den 17. marts 1806.
Den 31. oktober 1806 blev hans privilegium udvidet til også at omfatte
Helsingør,54 efter at Fr. Schwarz havde renonceret på at udnytte sit privile
gium. Nu spillede han en vinter igennem i Øresunds Klubbens sal i Helsingør;
men samtidig begyndte hans selskab at give forestillinger i København, første
gang 1. november 1806; rigtignok gjaldt hans bevilling ikke København, som
netop udtrykkelig var undtaget, men selskabet blev engageret af en forening,
»som hidtil har ønsket Adgang til den Kongel. Skueplads, men tildeels har fun
det Bekostningen for betydelig. Men denne Tilladelse gives kun paa den Betin
gelse, at det skal være et sluttet Selskab, der spilles for, og at der ikke spilles
offentligen og for egen Regning.«55 Forestillingerne blev givet på et teater i
Landemærket i København, tilhørende Det holsteenske dramatiske Selskab.56
- Den 30. juli 1807 fik Wedel Jarlsberg endelig tilladelse til på et privat teater
i København at give offentlige forestillinger i juni, juli og august, »som de
Maaneder i hvilke det Kongelige Theater er lukket,« en bevilling, som fornye
des for 10 år den 9. april 1811.57 Men Wedel Jarlsberg fik ikke megen for
nøjelse af bevillingen. Som vi ved, trådte han i 1807 ind i Landeværnet, og i
1810 solgte han såvel Sortebrødregaard som Komediehuset i Odense, der
havde ligget øde hen fra foråret 1806 til efteråret 1809, da den tyske teater
direktør Görbing Franck lejede det af ham for at give tyske forestillinger. Og
den 1 3. april 1810 skødede han Komediehuset til Görbing Franck for 12.000
rdl. Da denne siden hen kom bagud med afdragene, overtog Wedel Jarlsberg
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på ny det odenseanske teater den 7. oktober 1818; men nu havde han ikke
mere noget skuespillerselskab, så han lejede det ud, idet han lod sin prokurator i
Odense, Skeel, bestyre det hele for sig. Det gik ikke godt; indtægterne svig
tede, prokuratoren undlod at betale skatterne, ogi 1824 gjorde fogden udlæg i
bygningerne, som den 2 5. september dette år blev stillet til offentlig auktion og
købt af byens eligerede borgere. Teatereventyret var forbi.
Sine sidste år tilbragte Wedel Jarlsberg på en lille gård uden for Næstved,
Søgaard i Rislev sogn, der oprindelig havde hørt under godset Ravnstrup, som
han havde solgt i 1804. Tiden gik med dels at drive landbrug, dels at føre en
grov polemik med kreditorer og prokuratorer i Næstved, mod hvem han i
182 5 udgav et »Frivilligt Skriftemaal til sine Landsmænd«, som fik prokura
tor Rye til at true med injuriesøgsmål. I april 1826 udsendte Wedel Jarlsberg
så sit sidste dramatiske arbejde - et læsedrama! - med titlen »Den juridiske
Tartuffe, eller Det juridiske Snigmord«. Det lykkedes ham dog at holde skin
det på næsen, indtil han døde den 3 1. august 1831. Hans pengesager var i den
største uorden, og da det indviklede bo endelig blev sluttet den 11. oktober
1834, skete det med indførelsen i skifteprotokollen af bemærkningen: »Da
Boets Udgift saaledes betydeligt overstiger Indtægten, er Boet fallit, og der
bliver intet at arve.«58 Kreditorerne fik ca. 5% af deres tilgodehavende.
***
Som vi har set, blev Sortebrødregaard den 5. juli 1810 solgt af Wedel
Jarlsberg ved auktion. Højstbydende blev »Forpagter Peter Svendsen paa Jom
fruens Egede « med 30.000 rdl., som dog viste sig at være kommissionær for
Hendes nåde, stiftsdame i Vallø, frøken Christiane Kaas (1 7 8 4 -1 8 5 6 ),59 der
ligesom sin søster, lensgrevinde Henriette Danneskiold Samsøe var en driftig
dame. I næsten 40 år ejede hun herregården Grevensvænge, som hun drev med
stor energi, og på Sortebrødregaards jorder fortsatte hun et af Wedel Jarlsberg
anlagt brændevinsbrænderi. Men hun beboede aldrig Sortebrødregaard.
I foråret 1822 tilbød frøken Kaas Den Ostenfeldtske Stiftelse, der efter
stifteren, malermester Chr. Ostenfeldts død i 1818 endnu ikke var trådt i virk
somhed, at købe Sortebrødregaards hovedbygning og have til brug for Stiftel
sen. Det var i dennes fundats bestemt, at byfogden i Næstved skulle have sæde
i dens direktion, og byfoged var på dette tidspunkt etatsråd M. S. Schønheyder (1782-1835); til ham skrev frøken Kaas den 9. juni 1822 i fortsæt
telse af tidligere drøftelser:
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Gisselfelde d. 9. J uny 1822.
I Anledning af vores sidste Samtale, tillader De Hr. Etatsraad at jeg ulei
liger Dem med dette Brev. Villig er jeg til at sælge Sortebrødre med alle de der
til liggende Bygninger tilligemed Haugerne og saamegen Jord, at det i Alt
udgjør 3 Tønder Land, for den Summa 12000 rbd. Men da ingen af Bygnin
gerne bliver mig forbeholdt og jeg i en lang Rægge af Aar ey ønsker at bygge
Bopæl til Møllen,60 saa ville det være mig forbeholden imod 150 rbd aarlig
Leje at benytte den Bopæl, economiske Bygninger og Hauge, som jeg nu efter
Contract har afstaaet. For ikke at blive udsat for Opsigelse, maatte jeg bede
mig Contracten saaledes, at den for 4 Aar var uopsigelig fra begge Sider.
Naar frøken Kaas her taler om beboelse, er det ikke for hende selv, men for
mølleren og forskellige andre folk, som hun har indlogeret på Sortebrødre.
Samtidig med dette sendte hun et mere privat brev til Schønheyder :
Gisselfelde d. 9. 2 uny 1822.
Efter Deres Tilladelse, gode Hr. Etatsraad, har jeg tilskrevet Dem indlagte
Brev i Anledning af Sortebrødre. Jeg kjender Deres forekommende Godhed og
behøver derfor ey at bede Dem indrette Alt saa heldig som mulig. Meget vig
tigt var det for mig hvis jeg om etpar Maaneder kunde faae 2000 rbd udbetalt,
eller om mulig 500 rbd i denne Termin og 10.000 rbd i l l . December. Sikkert
tror jeg med en ringe Bekostning kan Lejen meget forøges af Sortebrødre og da
Ladelængen [d.v.s. nordfløjen] er en saa solid Bygning ville det langt fra kunne
koste 6000 at indrette den til 4 Enker, altsaa sparede Stiftelsen herved en bety
delig Summa paa Overslaget. At den Enke som bebor Storks Huus vedblev der
at faae Bopæl, ønskede jeg gjerne.... Min Søster har meget paalagt mig at hilse
Dem og sige at hun haabede vist De og Deres gode Kone opfylde Deres ven
skabelige Løfte at glæde Jette og Danneskjold med Deres Nærværelse her paa
Tirsdag middag.61
Sagen har altså været drøftet mundtligt mellem frøken Kaas og Schøn
heyder på et tidligere tidspunkt, og den 24. april 1822 havde murermester J.
C. Krag af Næstved givet et overslag »Paa en forandring ved Sortebrødre Gaar
den i Nestved efter vedlagte Tegning Litr: £.«, der dog kun synes at omfatte
vestfløjen (fig. 7).62 Derfor gør frøken Kaas opmærksom på den mulige udnyt
telse af nordfløjen. Stiftelsens direktion fandt imidlertid hendes krav på
12.000 rbd. for højt, den betænkte sig, og først den 26. august 182 3 under
skrev hun på Grevensvænge skødet, som blev tinglæst den 8. oktober s.a. :
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Fig. 7. Blyantsudkast til forandring af vestfløjen og ct stykke af nordfløjen paa Sortebrødregaard 1822. Landsarkivet
for Sjælland. Se texten side 33.

Jeg sælger og overdrager til den Ostenfeldtske Stiftelse Sortebrødre Hoved
bygning, den derved beliggende Lade [nordfløjen] og Stald Længe, et for tiden
af Storchs Enke beboet Huus, og overdrager saaledes til bemeldte Stiftelse alle
Sortebrødre Gaard vedkommende Bygninger ingen undtagen, uden den paa
Marken staaende hollandske Mølle og Brændeviinsbrænderiet ved Aaen med
de dertil hørende og tæt ved samme liggende Bygninger, hvilke tvende sidstmeldte Ejendomme ikke vedkommer dette Salg.
Fremdeles følger med i Kiøbet de ved Sortebrødre Gaard beliggende Hauger
(den til Brændeviinsbrænderiet udlagte Hauge ikke herunder indbefattet) de
omkring Gaarden beliggende Parker [d.v.s. fiskedamme] og det derved væren
de Gaards rum...
Med Bygningerne følger alle deri værende Kakkelovne og Muur og Nagel
faste Appertinentier, aldt hvad Navn nævnes kan.
Møller Henningsen forbeholdes den Boepæl han har nu paa Sortebrødregaard
i 3 år, mod at jeg betaler Stiftelsen aarlig i Leje 1 50 ,d Sedler, bemeldte Møller
Henningsen har nu et Stykke af Haugen i Brug, et lige saa stort og godt Stykke
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af Haugen maa han beholde i bemeldte 3 Aar, men det overlades Stiftelsens
Direction at bestemme hvor samme skal anviises ham.
Kiøbesummen er bestemt til 11500 Rhd Sedler...63
Der skulle imidlertid gå adskillige år, før Stiftelsen fuldt ud kunne anvende
sin ejendom. Et par enker (der skulle iflg. fundatsen være 12) flyttede ganske
vist ind, men man havde ingenlunde midler endnu til at ombygge Sortebrødregaard sådan, at der kunne blive 12 enkeboliger, overensstemmende med testa
tors forskrifter. Og stadig lejede man ud. Møllerens lejlighed blev således i
1827 lejet ud til løjtnant Fraas, vistnok identisk med tidligere forvalter Chri
stian Fraas, som engang havde været præsident for Det venskabelige Selskab.
Det må være gået til agters for ham; i 1829 vedtager direktionen at yde ham 4
rbd. om året for at vedligeholde posten i gården, ogi 1831 var han bagud med
lejen. I 1836 døde han, og direktionen vedtog, da der stadig skyldtes husleje,
at forunde hans enke »Henstand med Restancen, 12', af hendes skyldige Huusleie indtil Michaelis 1835, indtil S' Hansdag 1836, og Henstand indtil videre
med den for Huusleie til Stiftelsen skyldige Restance fra Michaelis 1835 til
Paaske-Flyttedag 1836, 30r. - Da hendes Leieret er udløbet sidstmeldte Flyt
tedag, men hun endnu ikke har kunnet finde Beboelses Ledighed, og Directionen ei kan finde det passende, at lade denne gamle og fattige Enke udsætte af
Huset og desuden er bekiendt med, at hendes Omstændigheder ikke tillade
hende at fornye Leien, saa besluttedes ligel. paa hendes derom giorte Begiering
at tillade hende, indtil videre, og saalænge Directionen ei har andet Brug for
hendes iboende Ledighed, at afbenytte samme gratis.«64 Man kan ikke nægte,
at direktionen handlede smukt og næstekærligt. Men samtidig havde man i
nogen grad forsømt bygningerne. Ganske vist foretog man hvert år en inspek
tion af dem, hvorefter man vedtog de mest nødtørftige reparationer, men den
gennemgribende reparation, der var nødvendig, tog man ikke fat på. Hoved
fløjen i vest var i 1828 blevet en del ombygget til Stiftelsens formål, men det
var også det hele. Nordfløjen gjorde man ikke meget ved. Da det Titchenske
skuespillerselskab i 1832 gæstede Næstved, noterede skuespiller W . S. Pødenphant i sin dagbog: »Denne Gang spillede vi i Ruinerne af Sortebrødre Klo
ster.«65 Ved direktionens møde den 14. juni 1836 blev det vedtaget, »at de
meest fornødne Reparationer paa Tag og Mure, Lemme og Døre ved Bygnin
ger, Ladelænge [nordfløjen] og Udlænge [i syd] skal besørges i den dertil
beqvemme Aarstid.«66
Men på det tidspunkt havde man allerede taget noget mere drastisk under
overvejelse. Byen havde i 1834 fået sin første arkitekt, Georg Kretz
(1810-57), som efter uddannelse på Akademiet havde slået sig ned her. Med
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ham trådte man i forbindelse. Den bekendte tegning (fig. 1) skal stamme fra
182 5; dette er heller ikke umuligt, for så vidt som Kretz allerede 9 år gammel i
november 1819 fik plads i Akademiets Ornamentskole og siden 182 5 udstil
lede sine tegninger, rigtignok mest af ornamental karakter, og han kan også
have besøgt Næstved som 15-årig; det er dog mere sandsynligt, at tegningen
skal dateres noget senere - måske 1835. Denne tegning hører vi første gang
om i 1840, da Sortebrødregaard var nedrevet og Den Ostenfeldtske Stiftelses
nye bygning under opførelse, da direktionen på sit møde den 6. august vedtog
at udbetale 1 5 rdl. til arkitekt Kretz »for en Copie af Haandtegningen og [skal
vel egentlig være : af] en Prospect af de forhen staaende Bygninger paa Sorte
brødre.«67 - I 1835 vedtog direktionen den 2 3. maj at anmode Kretz, »som
har forfattet en Grundtegning over Sortebrødre saaledes som det nu er indret
tet,« om at fremstille et udkast til, »hvorledes de havende Bygninger paa det
beqvemmeste og meest oeconomisk kunne indrettes til Beboelse for 12 Enker
overensstemmende med Fundatsen«, og ved direktionsmødet den 13. novem
ber samme år havde han så indleveret et udkast »til den indre forandring af
Sortebrødres Bygninger, saaledes at der kunde blive Plads til 12 Enker.«68 Det
må være denne tegning, som nu findes mellem Stiftelsens papirer på Lands
arkivet for Sjælland (hvor de rigtignok for et par år siden blev fundet som
omslag om en anden sag) og som her meddeles som fig. 8. Vi får - selv om det
kun er et brudstykke af bygningen, vi ser - en fornemmelse af de gamle byg
ningers soliditet. Man besluttede at bede Kretz om et overslag, og den 12. juni
1836 indleverede han da et »Overslag over Sorte Brødre Gaards Hovedbyg
ning, indrettet til Boelig for 6 Enker, og den nordre Sidebygning ligeledes for
6 Enker, saaledes at Enhver faaer 1 Dagligværelse, 1 Soveværelse, Kjøkken,
Spisekammer, Pigekammer og Victualiekjælder, samt Brændehuus i den søndre
Sidebygning, hvor ogsaa Priveterne blive at indrette. I Kjælder Etagen et
Vadskehuus med Rullestue til fælleds Brug, og en Boelig bestaaende af 1
Værelse med Kjøkken for en Opsynsmand. Den nordre Bygning indrettet til
Munderings-Kammer 3dc Etager høi, Alt efter vedlagde Tegning.«69 Når den
del af nordfløjen, der havde været lejet ud til munderingskammer, forudsættes
stadig at skulle fungere som sådant, hænger det sammen med, at direktionen
året før havde besluttet at forlænge lejemålet, fordi Stiftelsens finanser ikke
tillod, at man mistede denne indtægt. Den mindste af overslagets poster er da
også den, som angår denne del af komplexet; vægge og lofter skal pudses og
nogle skillerum opføres, ligesom man vil indlægge et etageskillerum og nogle
nye trapper.70
Imidlertid må direktionen ikke have haft fuld tillid til den 26-årige arkitekt,
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Pig. 8. Udkast til forandring af Sortchrodrcgaards vestfløj og et stykke af nordfløjen, 183 5; antagelig af G. Kretz.
Kælderetagen nederst, derefter stueetage og 1. sal. Landsarkivet for Sjælland.

for da den et helt år senere, den 14. juni 1837, holdt sit næste møde, afleve
rede et af dens medlemmer, pastor Thomsen, til den ny tiltrådte byfoged, etats
råd C. A. Bluhmc (den senere konseilspræsident) »de af H' K ret\ forfattede
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Tegninger og Overslag til Sortebrødre, samt en af Etatsraad Koch senere forfat
tet Tegning til samme, indeholdende nogle Forandringer til førstnævnte. H’
Pastoren lovede at levere en Gienpart af en samme medfulgt Skrivelse til ham
fra H r Etatsraad Koch.«71 Der skulle dog gå mere end to år, før pastor Thom
sen gav Kochs brev fra sig - og det blev i en ganske særlig anledning.
Jørgen Hansen Koch (1787-1860) indtog som bygningsinspektør en frem
trædende stilling, når det gjaldt mere eller mindre offentligt byggeri72 og det
var derfor naturligt at henvende sig til ham, når man ville have et arbejde
bedømt. Det ser ud til, at han samvittighedsfuldt har gennemgået Kretz’s
udkast, og en tegning har han også sendt, - den er desværre ikke bevaret. I sit
brev til pastor Thomsen skriver hofbygmesteren :

Herved tillader jeg mig at sende Dem de mig overleverede Tegninger med
tilhørende Beregninger over de paatænkte Indretninger ved Sortebrødre Gaar
den ved Nestved, og vedlægger jeg Plantegning over nogen Forandring ved
Indretningen, hvis Hensigtsmæssighed jeg henstiller til Deres Velærværdigheds
nærmere Bedømmelse.
Det, der herved formeentlig ville opnaaes, var, at flere af de staaende Skille
rum bleve afbenyttede, ligesom og at de nuværende Vinduesaabninger forbleve
uforandrede. De øvrige Fortrin, nemlig: 1) at Kjøkkenet ved Boligen N. 1
blev ved Dagligstuen, at Pigekammeret blev ved Kjøkkenet og at der for Dag
ligstuen blev lagt en Forstue, 2): At Kjøkkenet ved Boligen N. 3 fik Spisekam
mer ved selve Kjøkkenet istedetfor paa Gangen samt et lyst Pigekammer; 3) at
Pigekammeret ved Boligen N. 7 blev ved Kjøkkenet og Dagligstuen i Forbin
delse med dette; 4) At Dagligstuen ved Boligen N 9 blev i Forbindelse med
Kjøkkenet, ligesom og at Pigekammeret blev lyst og tilligemed Spisekammeret
beliggende ved Kjøkkenet istedetfor paa Gangen, hvor ogsaa en Forstue blev
anbragt, samt endelig 5, at 12 Kjælderrum istedetfor 10, nemlig 1 til hver
Bolig bleve anbragte. - Og formener jeg, at Architect K re t\herefter vil kunne
lade Haandværkerne foretage de fornødne Forandringer med Hensyn til Byg
ningen ligesom og at han godt vil kunne forestaae Udførelsen af dette Arbeide
til Deres Velærværdigheds Tilfredshed.
Kjøbenhavn d. 20. April 1837.
Ærbødigst
Koch15
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Fit;. 9. Udkast til ny hovedbygning forden Ostenfeldtske Stiftelse i Næstved. Antagelig af G. Kretz. Landsarkivet for
Sjælland. Se texten side 40.

Men der skete stadig ingenting. Man manglede penge, og overvejede også
nøje, om det ikke var muligt på en billigere måde at gøre Sortebrødre anvende
lig for Stiftelsen. Så ved direktionsmødet den 17. maj 1839 besluttede man »at
lade forfærdige et Overslag af en Bygmester i en af de nærliggende Kiøbstæder
over Bygningens Indretning til 12 Enker eller Lemmer saaledes at enhver
erholder en Dagligstue, et mindre Værelse til Sovekammer, et Kjøkken og et
Spisekammer med et lidet Aflukke enten i Kjøkkenet eller paa et andet
beqvemt Sted til en Pige.«74 Sammenligner vi disse intentioner med J. H.
Kochs, kan vi jo nok se, at det er tjenestepigen, det går ud over. Mens han taler
om at gøre pigeværelserne lyse, nøjes direktionen med at anvise pigerne »et
lidet aflukke« !
H vem nu end den bygmester i »en af de nærliggende Kiøbstæder« end var,
saa dukker i hvert fald ingen anden end Kretz op ved direktionsmødet den 5.
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september 1839 med et nyt overslag og tegning til bygningens indretning.
»Da man fandt, at Bygningen fik et uregelmæssigt Udseende ved den affattede
Tegning, vedtog man at Lade forfatte Tegning og Overslag til en aldeles ny
Bygning; hvorhos man vilde sælge de gamle Bygninger til Nedbrydelse.«75
Allerede den 23. oktober kunne arkitekt Kretz fremlægge udkast til en helt
ny bygning, som skulle lægges nordvest for den existerende vestfløj; det er
sandsynligt, at det er denne tegning, der nu findes i Stiftelsens arkiv i Lands
arkivet for Sjælland, og som her gengives som fig. 9. Krctz var imidlertid ikke
heldig med sine anstrengelser, thi »Directionen fandt at man ikke vilde opføre
en ny Bygning paa en anden Plads, men derimod vedtog man at lade circulere
blandt Directionens Medlemmer til skrivtligt votum, enten at følge den forhen
af Hr. K ret\ indleverede Plan til en Forandring af den gamle Hovedbygning
eller at nedrive den nustaaende Hovedbygning og derimod igjen opføre en ny
Bygning paa samme Grund. Hs Excellence Grev Danneskjold modtog derfor
Hr. K r e t\Planer og Overslag for at afgive sit votum.« Da man på ny samledes
den 4. november, viste det sig, at tre af direktionens medlemmer havde stemt
for Kretz’s seneste forslag om en ny bygning nordvest for vestfløjen, mens tre
andre havde stemt for en ny bygning på vestfløjens plads, mens eet medlem
havde stemt for at bevare de existerende bygninger og - såfremt de alligevel
ikke kunne anvendes - da at opføre en ny bygning et helt andet sted og at
finde anden anvendelse af de gamle. »Directionen vedtog, at afholde Licitation
snarest mueligt, hvorved deels opraabes den vestre Bygnings Istandsættelse
efter K ret\ Overslag og Tegning, og deels Nedrivelse af denne Bygning og
Opførelse af en ny paa samme Sted.... Efter Pastor Thomsens Ønske vedtog
man som et 3l Alternativ ved Licitationen tillige at opraabe Opførelsen af en
ny Bygning paa en Plads nordvest for de nu staaende Bygninger, og til den
Ende anmode K ret\ om ligeledes at forfatte et Overslag til en saadan Bygning
med Kjælder, Brønd og nødvendige Udhuse.«76
Det var ved denne lejlighed, at pastor Thomsen mødte op med en genpart
af hofbygmester Kochs skrivelse af 20. april 1837. Sognepræsten ved Set.
Mortens Kirke, Peter Andreas Thomsen (1796-185 3) kastede sig nu ud i en
energisk kamp for at bevare resterne af det gamle Sortebrødre Kloster, og
skrev i et indlæg den 4. november 1839, hvormed han fremlagde etatsråd
Kochs brev, bl.a., at heraf »behageligt vil sees, at det Hr. Etatsraaden fornemmeligen har tilsigtet, synes at være, at flere af de staaende Skillerum bleve
afbenyttede, og at de nuværende Vinduesaabninger forbleve uforandrede....
Ikke blot Hovedbygningen og den søndre Længde skulde bevares, men ogsaa
den nordre Længde, som en Beskyttelse for Hovedbygningen, og at den hele
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Gaard skulde blive i sin oprindelige Form, hvilket forekommer mig at være det
rigtige Princip, naar man vil afbenytte en gammel Bygning til en ny Bestem
melse. - Maatte imidlertid et saadant Arrangement af den ældre Bygning enten
ikke kunne blive hensigtssvarende, eller koste Saameget, at man næsten for det
Samme kunde opføre en aldeles ny Bygning, da formener jeg, at en saadan ny
Bygning burde anlægges paa den nordvestlige Plads for den gamle Byg
ning...« Thomsen er ikke meget for at ændre de gamle bygninger, »deels fordi
de ere for gode dertil, og deels fordi jeg troer, at man ved at lade dem staae,
muligvis, siden kan drage større Udbytte, end der kan opnaaes i Øjeblikket ved
at lade dem nedrive.«77
Den 30. december fandt licitationen sted og den 6. januar 1840 samledes
direktionen for at tage stilling til de indkomne bud, og da stemmetallene faldt
ud ligesom sidst, vedtog man at lade det kgl. danske kancelli afgøre, hvilken
løsning der skulle vælges, idet man til kancelliet tillige ville indsende de moti
verede vota. Denne indsendelse blev noget forsinket, fordi en af Næstveds
håndværkere, murermester Hermansen, efter licitationen kom med et under
bud, så at en ny licitation måtte afholdes den 24. januar.
Men den 30. januar skrev byfogden, justitsråd D. T. Lawaetz til kancelliet i
sin fremstilling af hele sagsforløbet bl.a., at man i sin tid havde ment, »at
Hovedbygningen paa Sortebrødre ved en liden Tilbygning kunde erholde den
fornødne Indretning for at modtage alle 12 Lemmer, og den nordre Sidebyg
ning, der blot bestaar af 4KMure uden nogen Indretning indvendig, desuden er
meget forfalden, saa at der paa flere Steder findes Revner i M uren...«78 Byens repræsentanter i direktionen vil have en ny bygning, og giver os derved
- i deres votum af 8. januar - et par oplysninger om bygningerne; de finder
nemlig, at »Det vil langtfra kunne blive saa beqvemt for Enkerne naar Indret
ningerne til disse skulde foretages i den gamle Bygning; thi ikke alene blev
Værelserne, efter Inddelingen i Tegningen, kun smalle, derimod dybe og dertil
mørke, formedelst de store Fordybninger ved de tykke Muurpillcr,... men det
ufordeelagtigste derved kommer til, at der i underste Etage er en Højde af
omtrent 5 Alen til Loftet, der om Vinteren ville medtage maaske næsten den
dobbelte Ildebrændsel for Beboerne...«79
Disse bemærkninger fik byfogden til at anmode Kretz om en udtalelse, og
den kom til at lyde således :
Efter Herr Justitsraad Lawæt\ Anmodning har jeg Dags Dato maalt Fu
Etages Høide, paa Sortebrødre Hovedbygning, som er 5 Al: 3 to,n, og 2dtn
Etage 3 Alen 22 lomhøi, hvilket stemmer med Tegningen.
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Ligeledes tillader jeg mig efter Herr Justitsraadens Anmodning at bemærke:
at da Bjælkerne i nævnte Hovedbygning ligge tættere ved hinanden end man
nu bruger, saa har jeg, med Hensyn til den paatænkte Forandring, formeent at
kunne afbenytte de bedste Bjælker og aldeles borttage de overflødige eller de
der muligen ere forraadnede, hvilket er Aarsagen hvorfor der paa Overslaget
ikke findes anført nye Bjælker istedet for de der ere ubrugelige. Nestved d. 9dc Januar 1840.
Ærbødigst
KretT,80
Også pastor Thomsen afgav naturligvis sit votum, der er meget langt og
meget omstændeligt. Han søger - som det var at vente - ved alle midler at
redde de bestående bygninger, og nye argumenter føres frem :
a. Som bekendt ligger Sortebrødre Gaards nuværende Bygninger adskilligen
isolerede fra Byen, og paa Grund af Gadernes Beliggenhed vel en 6 a 700
Alen fra Byens Torv, Noget, der især beklages af de paa Stiftelsen boende
Enker, naar slet Føre eller Sneefog næsten gjør det umuligt for dem at komme
op til Byen. Testator har ogsaa i de Ord: »En til den Ende beqvem og Byen
Nestved saa nær som muligt liggende Grund...« cfr § 2 i Testamentet... tyde
ligvis udtrykt den Mening, at Forbindelsen med Byen skulde gjøres Stiftelsens
Lemmer saa beqvem som muligt... Testator har ogsaa i § 5 af Testamentet af
12. September 1802 antydet, at Bygningen skulde ligge paa »et tørt Sted«, og
da den nordvestligste Plads ikke alene er den høieste og tørreste Plads, men
ogsaa paa Grund af, at Sortebrødre ligger i Sydost, nærmest op imod Byen, vil
der fra denne Plads let kunne aabnes fri og uhindret Adgang til Byens brolagte
Gader, Noget, der vanskeligen vil opnaaes fra Sortebrødres fjernere og lavtlig
gende Bygninger....
b. Testator har ogsaa selv ønsket, at det skulde være en aldeles ny Byg
ning...
c. Sortebrødre Gaards ældre Bygninger ere... i Aaret 1828 d 2 3. Mai
omtaxerede og forsikkrede for den Summa 12.110 Rd Sølv, og, da der aldeles
ingen øieblikkelig Nødvendighed er for at nedrive dem, synes det dobbelt
betænkeligt at opoffre en saadan Bygning, hvoraf i det mindste den væsentlig
ste Deel er aldeles ubeskadiget....81
Pastor Thomsen stod på dette tidspunkt ikke helt alene. Både direktionens
præses, lensgreve Danneskiold Samsøe og byfoged Lawaetz mente, at det var
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billigst, at lade de gamle, solide bygninger stå, eventuelt i ombygget stand;
Lawaetz begrunder sit standpunkt med for det første, at »Hovedbygningen er
en solid Bygning, hvori Stiftelsens Lemmer kan faae en saadan Beboelses Leilighed, som er passende efter deres Stilling og efter testators Hensigt«, og for
det andet, at »det synes odiøst at nedrive en saadan Bygning, der har viist at
den kan staae og trodse Tiden, og med sin Alder har vundet en Slags Hellig
hed«; imidlertid når han under udformningen af sin skrivelse alligevel frem til,
at man bør bygge en ny bygning på den gamles sted, da en sådan kan være lige
så solid som en gammel, og af modargumenterne »bliver kun tilbage, som taler
mod Nedrivningen af den gamle, det odiøse som er forenet med Nedriveisen af
en gammel Bygning, men dette maae formeentlig ikke komme i Betragtning,
naar den nye Bygning er hensigtsmæssigere, hvortil kommer at de gamle Byg
ninger hverken har nogen udmærket smuk Form, eller nogen udmærket histo
risk Betydenhed. Af en Inscription paa den nordlige Bygning sees at den er
bygget i Aaret 1477.«82 Egentlig er Lawaetz den eneste, der fremfører be
grundelser for bevarelsen af de gamle bygninger, som i nogen grad viser frem
mod en senere tids ideer om bygningsfredning, thi pastor Thomsen ser - som
de øvrige direktionsmedlemmer - mest på det økonomiske.
Alligevel er Thomsen helten i denne sag. Thi efter at han havde læst de for
skellige vota, der var afsendt til Kancelliet, satte han sig ned og skrev endnu en
henvendelse - direkte til Kancelliet, og føjede til ved siden af sin underskrift:
»(i megen Hast!)«. Han ivrer stærkt for en ny bygning nordvest for den existerende hovedfløj, »Fordi man paa den ene Side derved undgaaer alt det Odieuse
og Urigtige, der maae erkjendes at være ved at nedrive en ikke alene ved sin
Ælde ærværdig, men ogsaa i det Væsentlige saa solid Bygning, at den i Tidens
Løb paa flere Maader vil kunne benyttes til andre Brug« og »Fordi man der
ved sparer en Bygning, der med sine ypperlige Steenmure og vistnok ogsaa
fortrinlige Tømmer, saavelsom om ikke mange dog nogle Prydelser af Værdie,
dog maae antages at være af mere Værdie end de 2110 Rbd., der er alt, hvad
man kan opnaae ved at nedrive den nu...«83
Men det hjalp altsammen ikke. Den 28. februar 1840 godkendte Kancelliet
nedrivningen af Sortebrødre Klosters bygninger og opførelsen af en ny byg
ning på vestfløjens plads i overensstemmelse med licitationen. Dette blev
bekendt ved direktionens møde den 28. marts, men allerede forinden havde
pastor Thomsen påny handlet.
Thi den 8. marts sendte han en skrivelse rundt til de øvrige medlemmer i
direktionen :
»Da jeg har erfaret, at der er Tale om at paabegynde Nedriveisen af Sorte43

brødre Gaards Bygninger, og de ærede Herrer, efter hvad jeg fra først af har
yttret, vel maae indsee, at det maa gjøre mig særdeles ondt, at denne ikke alene
efter min, men efter Flere kyndiges Formening værdifulde Bygning skulde
blive udslettet, forhaabes, at man ikke vil fortænke mig i, at jeg endnu gjør et
Forsøg paa om muligt at blive enige om at bevare den.«
Han foreslår nu, at man stiller bygningen til rådighed for »den høire Bor
gerskole« i Næstved, som man netop den 28. februar havde vedtaget at opret
te: »Tilstrækkeligen at udvikle, hvor passende den kunde være hertil, forbyder
Tidens Korthed mig, men jeg vil kun gjøre opmærksom paa, at man der ikke
alene vilde være fri for al Uroe af Vognkjørsel og anden Forstyrrelse, som ikke
kan undgaaes i selve Kjøbsteden, men at man i den vestre Længde af Bygnin
gerne vilde i underste Etage kunne faae alle dasserne samlede ved Siden af
hinanden og i øverste Etage have Bolig for Skolens samtlige Lærere, ligesom
ogsaa at man med Lethed vilde kunne arrangere Gymnastiklocale baade for
Vinter og Sommer og tillige være i Nærheden af Svømmeflaaden i Aaen.«
Pastoren er imidlertid ligesom Vilh. Lorenzen en smule usikker m.h.t. ver
denshjørnerne, idet han herefter kommer ind på, »at der... vel kunde blive
Raad til for den østre Længde med andre Agrementer at tilbyde en aarlig Leie
af 200 Rdl'. Landseneer Regimentet var da vel ogsaa at bevæge til at beholde
Munderingskamret og undgaae Uleiligheden med Flytningen heraf, ligesom
ogsaa Møllersvend Christensen vist vilde beholde sin Ledighed, og der vilde vel
ogsaa snart vise sig Brug for den anden ledige Ledighed og Laden, saa at der
vel kunde opnaaes ialt en aarlig Leie af 300 Rdl, der udgjør Renten af mere
end 7000 Rdlr.«
Pastor Thomsen fik imidlertid heller ikke denne gang held til at standse
skæbnen. Justitsråd Lawaetz mener, at selv om hr. pastoren kan have ret i
adskilligt, så har nu engang Kancelliet bifaldet direktionens forslag, - og ingen
vil vel vove at trodse landets øverste myndighed? - Thomsens embedsbroder,
pastor Petersen, begrunder sin afvisning af bygningsbevaringen med, »at det
vel neppe var rigtigt, at bevirke Stiftelsens tilkommende, mestendels vel gamle
og skrøbelige, Beboere at de faa uroligt Naboskab som en munter Skoleung
dom.« - De øvrige direktionsmedlemmer henholder sig dels til justitsråd
Lawaetz’s ord, dels til pastor Petersens.84
Bygningerne har ganske rigtigt været solide. Thi endnu den 28. marts 1840
var man ikke nået længere, end at man skulle tage stilling til adskillige spørgs
mål fra entreprenøren, murermester Petersen; »Tillige blev vedtaget, at de
Kakkelovne, som nu fandtes i Sortebrødre, ikke afbenyttes... Det tillades end
videre Entrepreneuren at Afpudsningen indvændig i Bygningen maa udsættes
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indtil 1. Nlart. 1841 saaledes at den da maa være fuldført...«8* Ingen steder
står der i papirerne noget om, hvad der blev af de to tavler på bygningerne,
som stammede fra middelalderen; rimeligvis er de bare blevet kastet bort, hvor
imod meget tyder på, at en del sten og tømmer fra de gamle bygninger er
blevet genanvendt, således som det var tænkt i overslagene.
For os er historien slut. De vanskeligheder, man løb ind i under opførelsen
af Stiftelsens nye bygning, er en anden (og spændende) historie, kun skal det
noteres, at man, da bygningen i eftersommeren 1840 var under tag, fandt at
den sank i det nordvestre hjørne, og af denne og flere grunde tilkaldte en af
etatsråd Kochs medarbejdere, arkitekt J. P. Jacobsen, til at syne huset; Kretz
var øjensynlig ikke dygtig nok. Og ved direktionsmødet den 6. august 1840
på rådhuset i Næstved, vedtog man, at »Pladen, som skal anbringes over
Døren, forgyldes i Inscriptionen, som Hr. Lund lovede at besørge, ligeledes
vilde man anbringe Aarstallet 1840 over Døren.«86
De middelalderlige klosterbygninger var tabt for stedse.
***
Vi har nu fulgt disse bygninger i de seneste årtier af deres existens, men har
også kastet et blik tilbage. Vi ser da, at klosteranlægget med mellemrum har
haft betydning for Næstved by. Først naturligvis i sin klostertid, skønt det
aldrig fik samme betydning og magt som det langt ældre benediktinerkloster,
Skovkloster (Herlufsholm). Sin næste betydningsfulde periode nåede Sortebrødreanlægget, da det blev Birgitte Gøycs bolig i et par år. Og endelig ser vi
så stedet i kort periode som samlingssted for byens teaterpublikum. Og det er
om den periode - stedets sidste storhedstid - vi har samlet vor opmærksom
hed. Det har interesse at se, at man i Næstved fik et af landets bedste teatre,
takket være Wedel Jarlsberg, og det har interesse at slå fast, at den tids pro
vinsteatre nok ikke var så ringe og så latterlige, som man ofte tror. Det var
muligt at skabe et godt teater i en lille by, og det var vel ulejligheden værd at
prøve at samle et skuespillerselskab, hvis præstationer folk gad se. Men fore
tagendets undergang blev på en måde også Sortebrødregaards undergang.
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Pottemageriet på Rødeled
Af Nils Hartmann
Danmarks ældste igangværende pottemageri ligger på Rødeled ved Præstø.
Pottemageriet, der drives a f tredje generation a f pottemagermesterfamilien
Knudsen, kanne i 1978 fejre sit 90-års jubilæum.
I foråret 1898 startede et noget særpræget flyttelæs fra Adelgade 116 i
Præstø på vej mod Rødeled ca. 1 km vest for byen. På vognlæsset var der for
uden nogle møbler og forskelligt husgeråd en del pottemagerværktøj, og mel
lem det hele stod en stor trætønde, hvori pottemagermester Hans Peter Knud
sens 4-årige søn Julius meget praktisk var emballeret. Så vidste man, hvor man
havde ham. Og der har formentlig været mere end nok at se til for både pottemagermesteren og hans hustru Dorthea, som nu efter næsten ti år i købstaden
flyttede uden for byen til det nybyggede pottemageri ved korsvejen på Røde
led.
Tre generationer pottemagere
Hans Peter Knudsen, der grundlagde pottemageriet på Rødeled, blev født
den 12. marts 1861 i Sigersted ved Ringsted. Hans far var deltidsansat ler
mand hos pottemager Strodl i Skotterup, og det har formentlig været faderen,
der mente, at det var en god og fornuftig idé, at sønnen Hans Peter kom i pot
temageriære. Det skete i 1876, og efter fem års læretid stod den unge Hans
Peter Knudsen med sit svendebrev. Han arbejdede i nogle år på værkstedet i
Skotterup, og under en tur til København i denne periode traf han Dorthea
Nielsen (født 1. november 1860) fra Mannerup. De to unge syntes godt om
hinanden, o g i 1886 stod brylluppet.
Allerede to år senere kom chancen for at blive selvstændig. Det kom Hans
Peter Knudsen for øre, at pottemager Dølners værksted på Adelgade i Præstø
(matr. nr. 34 af Præstø by) var til salg, og efter besigtigelse af den på det tids49
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Hans Peter Knudsen
i værkstedet på Rodeled.
1912.

punkt fallerede forretning, slog H. P. Knudsen til. Prisen var yderst rimelig, og
den unge pottemagerfamilie mente nok, at de kunne få til dagen og vejen, hvis
de begge tog fat i det lille værksted.
Det skulle hurtigt vise sig, at forventningerne kom til at slå til. Der var god
afsætning på H. P. Knudsens smukt dekorerede husholdningsting (hvoraf flere
er bevarede, og andre bl.a. er fundet som skår i murer Hans Nielsens have til
ejendommen Adelgade 116), og ved flid og nøjsomhed blev det efterhånden
muligt at lægge lidt penge til side til udvidelse af værkstedet. Det blev imidler
tid hurtigt klart, at der ikke kunne skabes de værksteds- og boligforhold i Adel
gade, som H. P. Knudsen havde behov for, og han begyndte derfor at se sig
om efter en grund, der egnede sig til opførelse af et nyt og mere tidsvarendc
pottemageri. Der var i den forbindelse især fem ting, som H. P. Knudsen
havde med i sine overvejelser. For det første ønskede han en grund, der var så
stor, at den gav mulighed for at opføre, hvad han i sine papirer betegnede som
en »lervarefabrik« med plads til en stor ovn samt gode oplags- og tørrerum.
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For det andet ønskede han, at der skulle indrettes »en rimelig god beboelse
samt værelser til såvel svende som lærlinge«.1 For det tredje skulle pottemage
riet ikke placeres for langt væk fra lergraven, der på dette tidspunkt lå ved
Faksinge Skov. For det fjerde var det vigtigt, at der var gode tilkørselsforhold
»for det bøgebrænde som er nødvendigt for opfyringen af en ovn af anseelig
størrelse«.1 Og for det femte skulle prisen være rimelig.
Samtidig med, at H. P. Knudsen kiggede på forskellige grunde, blev der
også tid til at besøge andre pottemagerier på Sjælland. Det skete dels for at få
gode ideer til indretningen af det nye pottemageri, dels for at få andre potte
magere til at være med til dannelsen af en forening, der kunne sikre nogenlunde
ensartede priser, og som ikke mindst kunne være med til at skabe nogle bedre
og mere faste retningslinjer for uddannelse af pottemagersvende. Snakken med
andre pottemagermestre bar frugt, og den 15. april 1894 tog Hans Peter
Knudsen, Præstø, pottemager Eifrig, Valby, og pottemager Hansen, Lillerød,
initiativ til dannelsen af »Dansk Pottemagermesterforening af 1894«.2 En for
ening, som H. P. Knudsen blev udnævnt til æresmedlem af ved 50-års jubilæet
i 1944. (Se jubilæumssangen side 52-53).
Det blev formentlig lergravens placering nær Faksinge Skov samt en meget
fordelagtig grundpris, der blev afgørende for, at H. P. Knudsen valgte at læg
ge sin nye virksomhed uden for Præstø.
Den 1 5. marts 1887 havde Landbrugsministeriet3 givet sin tilladelse til, at
et område beliggende vest for Præstø købstad kunne udlægges »til fri raadighed som over Hovedgaardsjord«. Dette område nær indkørselen til Vesterbro i
Præstø tiltalte H. P. Knudsen, og da det i 1894 ved lov blev besluttet, at der
skulle anlægges en jernbaneforbindelse mellem Næstved og Præstø, øjnede H.
P. Knudsen åbenbart mulighed for en placering ved et trafikalt knudepunkt:
Rødeled, ved den nye korsvej mellem Næstved og Præstø samt Fakse og Kal
vehave, og det igen i nærheden af, hvor man planlagde den nye jernbanesta
tion.
Handelen blev hurtigt sluttet, og i 1896 fik H. P. Knudsen skøde på Matr.
nr. 1 g af Nygaarden, Faksinge Overdrev, Præstø Landsogn. Senere er af par
cellen udstykket Matr. nr. 1 h og 1 /, sådan at arealet fra juni 1898 udgør
2861 kv.alen.
Af forskellige breve og optegnelser fra 1896 fremgår det, at H. P. Knudsen
har været ivrig efter at komme i gang med byggeriet, for straks efter at han har
købt grunden, retter han henvendelse til tømrermester Peter Chr. Petersen i
Enegaarde for at få tilbud på »opførelse af en lervarefabrik med beboelse og
udhuse«.1 Tilbuddet, der omfatter tømrer- og snedkerarbejde samt levering af
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nhi.: nyboders Pris . • .

er paa denne Daø Di £eret priser,

busker du den aandeløse Spænding,

mens i Tanken Di tilbage øaar.
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af den bløde Klum p ban Glæden henter,

naar du i din egen Odu derhjemme

mens ban form er den med sm idig baand.

skabte fine Ting i Keramik.

1 Ægyptens skønne Oldtidssager

tiden suandt, og mange af os ældes,

Krukker, Skaale oi bestandig ser,

ui fik ÎPedgang, og ui bar det godt.

og i Kina farocrigc Drager

Pore üngdomsoenner snart kan tælles,

straaler mod os paa det brændte £er.

og med Kræfterne det er lid t smaat.

bist paa Gufrats solbeskinte Sletter

FPen nor gamle Kærlighed til Saget

grauer Oldtidsforskere med 5lid.

brænder i os som en hellig Ild.

Kileskrift paa Tauler os beretter

Paar uor sidste Brænding ud er taget,

Æuentyret om en suunden Tid.

trpgt Di la r uor üngdom komme til.

Inka=Templet som en pragtfuld 6aue

Tuende IPænd paa denne Dag ui bylder,

ligger fo r os i en skøn Patur,

fo r det første: bansen, £illerød.

og dets Keramik som Runestaue

barn og Knudsen megen Tak Di skylder

Didner om en siælden fin Kultur-

fo r a lt godt, de for uort 5ag betød.

bellas Paser, lette, yndefulde,

Trofast uærned l om Standens Ære,

Danmarks Kæmpebøjes Potteskaar,

tog jer Tørn paa gammel nordisk Pis.

som ui nænsomt drager frem af IPulde,

Æresmedlem skal

taler om en Kunst, som ej forgaar.

bøjt Di løfter Glasset til jer Pris!

jer Titel uære,

busker du den første Gang, du børte
Drejeskiuens mumlende tPusik,

-

mens med Tommelfingre 10 du rørte
ued din £erklump, til den Sormen fik?
Resultatet uar ej af de smukke,
skæü og striuret, men du gao ej tabt,
for det uar din første lille Krukke,
og den baode Arbejdsglæden skabt.

53

mursten, kalk og cement m.m., lyder på ialt 4.475 kr. Murerarbejdet er ikke
med i tilbuddet, da dette arbejde skal udføres af H. P. Knudsen selv.
Allerede i efteråret 1896 starter byggeriet, hvori deltager tømrermester
Petersen og hans folk samt H. P. Knudsen assisteret af forskellige familiemed
lemmer. I maj 1897 står selve pottemageriet færdigt, og den 3. juni 1897 ting
lyses ejendommen.4
Der går dog over et halvt år, før tømrermester Petersen udskriver regning
på sin del af arbejdet. Regningen,5 der er dateret den 22. december 1897, afvi
ger på flere punkter fra det oprindelige tilbud. Der er bl.a. sparet 802 kr. ved
at bruge tagsten i stedet for skifer, og der er sparet 120 kr. ved at anvende
skovtræ. Men der er også tilføjelser. Ovnen er gjort større end først planlagt,
hvilket giver en fordyrelse på 368 kr. Et ekstra svendekammer samt forskellige
ændringer på loftet løber op i næsten 140 kr., og et halvtagshus og skure, der
ifølge regningen er færdiggjort i september 1897, kommer til at koste 76 kr.
Den endelige regning, der betales kontant, beløber sig til ialt 4.406 kr. 98 øre.
Landbrugsministeriets godkendelse af udstykningen følger året efter. Af
skrivelse6 dateret den 28. marts 1898 fra Byfoged- og Birkedommerembedet i
Præstø fremgår det, at »saavel Landbrugsministeriet som Præstø Amt approbe
rer udstykningen til hr. H. P. Knudsen af Matr. nr. 1 g af Faksinge Overdrev
Nygaard, Præstø Landsogn«.
Prioriteringen af det nye byggeri er ikke sket lige med det samme. Først den
27. juni 1906 besigtiger en taxationsmand fra Kreditforeningen af Grundejere
i de Danske Østifter ejendommen.7 Gennem sagfører Søren Dambæk, Præstø,
tilbyder kreditforeningen et lån på 4.500 kr. Af denne kapital skal årligt beta
les 4,58%, hvoraf 4% er rente og 0,58% er afdrag. Kreditforeningens panteobligationer indbringer ved salg i København 4.365 kr. 16 øre (se opgørelse
fra sagfører Søren Dambæk på næste side).
Ifølge H. P. Knudsens optegnelser bestod arbejdsstyrken ved århundrede
skiftet foruden mester selv af en svend og en ældre medhjælper. Den første lær
ling Knud Knudsen, der var søn af H. P. Knudsens broder, blev ansat i 1908,
og i 1910 kom den 16-årige søn Julius (»Julie«) i lære. I 1912 ansættes Dor
theas brodersøn Ejler Nielsen som lærling, og herefter fortsatte pottemageriet i
en lang årrække med at ansætte en lærling hvert andet eller hvert tredje år. Det
var i pottemageriets første år almindeligt, at man tog familiemedlemmer i lære,
og efter læretidens udløb er mange fortsat som svende i nogle år. Tyske svende
på valsen kiggede ofte ind på Rødeled, der havde et godt ry, hvilket bl.a. ses
af, at flere af de tyske svende har opholdt sig på pottemageriet i op til et år.
I en periode omkring 1. verdenskrig beskæftigede pottemageriet så mange
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mennesker, at det kneb med indkvarteringsforholdenc. På loftet findes to væ
relser, som i mange år tjente som logi for medarbejderne: ét værelse var til rå
dighed for to svende og et blev delt af ældste- og yngstclærlingen. Med en
arbejdsstyrke på omkring 12 mand var det i en periode nødvendigt at finde
logi uden for pottemageriet. Flere af de tilrejsende svende måtte derfor bo hos
naboerne.
Julius Knudsen (født den 7. februar 1894 og gift den 6. maj 1922 med
Hedvig Jensine Pedersen, født den 1 5. marts 1895) kom som tidligere nævnt i
lære hos sin far i 1910. Efter læretidens udløb var han i en kort periode beskæf
tiget hos pottemager Stochholm i Ringe på Fyn, hvorfra han som svend kom til
Kähler i Næstved, hvor han var i knapt to år indtil 1917. Herefter tog Julius
Knudsen hjem til Rødeled og arbejdede som svend, indtil han ved sin faders
død den 2 1. marts 1950 overtog pottemageriet. På det tidspunkt beskæftigede
man ud over Julius Knudsen én svend og én lærling. Den sidste lærling Poul
Pedersen blev udlært i 1957, og herefter blev pottemageriet videreført af Julius
Knudsen og dennes søn Hans Jørgen Knudsen (født den 9. april 1926).
Hans Jørgen Knudsen startede i 1940 som lærling på Rødeled, men i 1941
»sendte« faderen ham til Lolland Falsters Lervarefabrik i Nykøbing F., hvor
56

han blev udlært. Fra 1945-47 arbejdede Hans Jørgen Knudsen som svend hos
sin farmors brodersøn Ejler Nielsen i Lindelse på Langeland. Herfra kom han
efter endt militærtjeneste til Rødeled, hvor han har arbejdet siden - dog af
brudt af en 3-års periode fra slutningen af 50’erne til først i 60'erne, hvor han
var beskæftiget som svend på Nymølle i Ravnholm ved København. Efter
Julius Knudsens død den 2. marts 1977 har Hans Jørgen Knudsen drevet pot
temageriet på Rødeled alene.
Leret
Grundlaget for pottemageriet er naturligvis leret.
Det er ikke alle og enhver, der er i stand til at finde godt »pottcler«, som af
udseende kan forveksles med almindeligt og i pottemagersammenhæng ubruge
ligt 1er. Inden man tog moderne geologiske målinger i brug, var et af de sikre
ste kendetegn ifølge Julius Knudsen, at det gode 1er ofte var et udmærket gro
sted for padderokker. Et andet godt tegn var, at »godt pottelcr var sprødt«.
De gamle pottemagere kaldte ofte den slags 1er for »krøller«.
Da H. P. Knudsen startede i Præstø og senere efter udflytningen til Røde
led, blev det meste af det blåler, der skulle bruges, hentet hjem med hest og
vogn fra en lergrav ved Faksinge Skov. Da denne lergrav blev tømt, måtte blå
ler hentes på en mark mellem Bårse Runddel og Bårse by. Rødler hentede man
i nærheden af Faksinge grusgrav. Det var pottemageriets medhjælper - i flere
perioder ældre mænd, der var holdt op med deres »normale« arbejde - og yngstelærlingen, der stod for opgravning og hjemkørsel af 1er. Ofte var mester dog
selv med for at kontrollere, at lerkvaliteten var i orden, og ikke mindst var han
med for at sikre sig, at lerhullet blev omhyggelig lukket med græstørv for at
holde snavs og jord ude, inden hullet blev fyldt op af hensyn til den landmand,
der dyrkede jorden (Faksinge Skov og Bårse).
Når leret kom hjem til Rødeled blev det læsset af i gården og lagt ud på gul
vet i halvtagshuset i et lag på 15-25 cm’s tykkelse. Her blev leret vandet og
banket hårdt igennem med store trækøller. Herefter blev leret skåret ud i flager
på ca. 1 m2, der blev båret ind i lerkælderen - et sidelokale til selve pottemage
riet. I lerkælderen stakkede man leret op til en højde af knap 2 meter, og så
vandede og bankede man igen. Denne proces gentog sig flere gange med
10-12 dages mellemrum. I mellemtiden fik leret lov til at »sætte sig«, inden
det til slut blev skåret ud i tynde skiver, hvorfra man fjernede urenheder og
sten, inden leret blev kørt igennem den håndtrukne valse. Valsen, der stadig
findes på pottemageriet sammen med en række af de øvrige redskaber, man
brugte for 8 0 -9 0 år siden, vidner om, at det har været et fysisk meget anstren57
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gende arbejde at trække valsen - ikke mindst når man tænker på de store
mængder 1er, der er blevet brugt i pottemageriet.
Når leret havde været igennem valsen blev det »slået op«, dvs., at det blev
banket sammen til store blokke, der vejede ca. 2 5 kg. Disse blokke blev opbe
varet et køligt sted og overdækket med fugtige sække, indtil leret skulle »slås«
på værkstedet. Denne sidste proces, hvor mindre stykker af blokkene blev slået
hårdt mod hinanden, havde bl.a. til hensigt at få luften ud af leret.
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Lige inden drejningen blev leret håndæltet, så det var blødt og smidigt at
arbejde med.
I starten var der ikke elektricitet på Rødeled, så alle arbejdsfunktioner måtte
udføres med hånden. Omkring 1910 byggede H. P. Knudsen en vindmølle,
som gav trækkraft til æltemaskinerne, og det har naturligvis været en stor af
lastning. I 1935 kom der elektricitetsforsyning til Rødeled, og samme år blev
den store vindmølle revet ned. I den forbindelse fik man foretaget forskellige
ombygninger af pottemageriet, bl.a. blev den gamle ovn fra 1898 udvidet og
ombygget, så den ialt rummede 10 kbm.
Lergravningen i Faksinge Skov ophørte i årene omkring 1. verdenskrig.
Det var anlæggelsen af Næstved-Præstø banen i 1900, der gjorde det muligt at
få 1er af betydelig bedre kvalitet. Fra omkring 1920 er hovedparten af det 1er,
der er brugt i pottemageriet kommet fra Højslev på Skiveegnen. Indtil banens
ophør i 1961 modtog man på Rødeled 4 -5 jernbanevogne om året med hver
20 tons 1er. Kun i perioden under 2. verdenskrig måtte man igen ty til de
gamle lergrave, der i dag er tilgroede fordybninger i landskabet.

En arbejdsdag i pottemageriet omkring 1. verdenskrig
Nu afdøde pottemagermester Julius Knudsen, der kom i lære hos sin far i
1910, har fortalt følgende om forholdene i pottemageriet på Rødeled, som han
huskede dem kort før 1. verdenskrig:
»Vi startede arbejdet i værkstedet klokken seks om morgenen om sommeren
og klokken halvsyv om vinteren. Omkring en time før havde far selv vækket
både lærlinge og svende, og efter et hurtigt morgentoilette kom vi i tøjet og
ned i køkkenet, hvor vi fik vores morgenmad. Den bestod af byg- eller havre
grød, mælk, der om vinteren var varm, brød, ost og pølse. Kaffe kom først til
engang i 2 (Terne. Som yngstelærling gjaldt det om at få spist i en fart, for det
var hans pligt at sørge for, at der var petroleum i lamperne på værkstedet, og
lamperne skulle naturligvis være både tændt og pudsede, inden far og svendene
kom og skulle i gang med arbejdet.
Normalt startede arbejdet i værkstedet med, at de ting, der var drejet dagen
før, blev gået efter, så de ikke blev for tørre til den videre forarbejdning med
hankepåsætning, begitning osv. Hver især tog sine potter, og der blev »rettet«,
hvis nogle i nattens løb havde mistet faconen. Der blev også »vendt op og
ned«, så den fugtige del kom opad og kunne tørre, og skålene blev »dubleret«,
dvs., at de blev sat kant mod kant ovenpå hinanden på et brædt, så de kunne
tørre ensartet.
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Mens far og den ældste svend snakkede om, hvilke varer, der var brug for
at sætte i produktion, gik ældstelærlingen og den anden svend i gang med at
dreje nye ting op. Det kunne være fade, mælkeskåle, malerkrukker, bremerkrukker8, stjertpotter eller kander. Eller måske var der en større ordre på urte
potter, der skulle klares. En god svend kunne på en 12-13 timers arbejdsdag
klare 500-600 urtepotter, hvis han gjorde noget ved det.
H vis vi havde tyske svende på besøg, arbejdede de for det meste med i den
daglige produktion, men det hændte, at far gav dem lov til at fremstille mere
specielle ting, som de havde lært i Tyskland. Jeg husker bl.a., at vi har haft
tyskere, der har lavet øldunke og sulefade.
Så snart arbejdet startede i værkstedet, var det yngstelærlingens opgave at
sørge for, at der hele tiden var 1er til dagens arbejde. Allerede aftenen før skulle
lærlingen slå vand på en passende portion 1er, så det var godt gennemblødt.
Straks om morgenen skulle leret igennem æltemaskinen og formes i ruller med
en diameter på ca. 5 tommer og en længde på omkring 1 alen. Det var drøjt
arbejde, og mange af lærlingene kunne slet ikke klare at trække valsen. Husk,
de var jo kun 14-15 år gamle. Så ofte måtte medhjælperen tage et nap med
ved håndsvinget! Hvis der var meget travlt i værkstedet, kunne yngstclærling
også blive sat til at håndælte for far og svendene og dele ud i »kløse«. En
»kløs« er det udtryk, som en pottemager bruger om den mængde 1er, der skal
bruges til en bestemt potte. Det var ligeledes yngstelærlingens arbejde at frem
stille »trefødder« til brug i ovnen.
Når far havde skrevet op, hvad der manglede af varer på lageret, gik han
gerne en runde i værkstedet for at se, at alt gik rigtigt til. Samtidig fortalte han,
hvilke nye varer, der skulle sættes i produktion. Så blev klokken efterhånden
halvni, hvilket betød frokostpause for alle i værkstedet. I denne pause, der vare
de ca. 3 kvarter, blev drejeskiver og værktøj ikke rengjort, men mens dreje
skiven stod stille, blev der efter gammel skik slået et kors i det 1er, der sad på
skiven. Var der en ting på skiven, der ikke var helt færdig, blev der lagt en våd
svamp ned i. Det var gamle uskrevne regler, som alle rettede sig efter, og som
skulle holde sygdom og djævelskab ude fra værkstedet. I øvrigt er det en skik,
som vi stadig bibeholder. I mine unge dage var der straf for ikke at overholde
disse skikke. Det kostede en dram til alle på værkstedet, så det var sjældent
nogle glemte det.
Efter frokostpausen fortsatte arbejdet, og så startede far gerne med at deko
rere fade eller skåle, som var blevet afdrejet og begittet9 de foregående dage.
Han satte skålen på sin drejeskive og hornmalede10 f.eks. med grøn farve og
rødlers begitning, imens han lod skålen køre rundt på skiven. De særlige bølge60
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linjer i vores fade og skåle kom frem ved, at han lod kohornet med farven køre
op og ned. Mønsteret med bølgelinjerne har været brugt lige siden pottemage
riets start. Det er også noget som andre pottemagerier har brugt, men man kan
alligevel godt sige, at det særlige skift mellem grønne og hvide bølgelinjer og
regelmæssige rødlersringe er noget karakteristisk for Rødeled. Vi har i tidens
løb lavet i tusindvis af ting med denne dekoration.
Mens far dekorerede, kunne den ældste svend f.eks. gå i gang med at glase
re bremerkrukker, som i mange år var en af vore største artikler, men som så
meget andet, er den jo blevet afløst af det moderne plastik. Nåh, men svenden
lod altså yngstelærlingen hente brædder ind med bremerkrukker, der havde
stået til tørring. Foran glasurbordet blev brædderne anbragt i rækker på bukke.
Lærlingen rakte til, mens svenden glaserede med blyglasur fra et af de store
glasurfade. Selve glaseringen skete med en stor træslev. Det var et arbejde, der
krævede omhyggelighed, og svenden måtte se grundigt efter for at undgå fejl i
glaseringen. Fejl var ensbetydende med, at krukken kun kunne sælges som 2.
sortering. Efterhånden som brædderne med de nyglaserede krukker blev fyldt
op, stillede lærlingen dem til tørre i nærheden af ovnen. Var vejret tørt og,sol
rigt, blev krukkerne stillet til tørring i gården. Jeg kan huske, at vi på varme
sommerdage har haft op mod tusind krukker og potter stående i gården. Og så
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var der mere end nok at se til for de to lærlinge, som hele tiden skulle sørge for,
at krukkerne blev vendt, så de tørrede regelmæssigt og ikke revnede.
Klokken ca. 12 var middagen klar i køkkenet. Da alle var på kost hos os,
var der trængsel omkring bordet, og snakken gik altid livligt, til arbejdet blev
genoptaget klokken 13. Vi fortsatte formiddagens arbejde, eller det kunne
være, at der var nye opgaver, der trængte sig på. Måske blev en sat til at dreje
urtepotteskjulere eller fedtkrukker, tykmælksskåle eller barselspotter, eller andre
ting, som var sluppet op. Og sidst på dagen startede begitningen. Det kunne
også være, at lærlingene og medhjælperen skulle hente 1er eller brænde. Bræn
det fik vi fra Nysø, og det blev flækket og stakket i gården. Senere, når det var
tørret, sorterede vi det efter størrelse og satte så meget, som der var plads til
ind under halvtaget.
Efterhånden som de forskellige varer blev glaseret og dekoreret og var helt
tørre, blev de sat ind i ovnen. Det var ikke nogen let opgave at få de mange
ting placeret i den store brændeovn. I mange år var det overladt til far og den
ældste svend at klare dette arbejde. Lærlingene fik så til gengæld lov til at være
håndlangere, og ikke mindst skulle de sørge for, at der var, hvad der skulle
bruges af trefødder, bjælker og drænrør, sådan at alt kunne komme til at stå
korrekt. Da vi kun brændte 4 -5 brændinger om året, var det selvfølgelig
meget vigtigt, at brændingen lykkedes, og meget afhang af, hvordan potterne
blev placeret i den 10 kbm. store ovn«.

Fyldning af den gamle brændeovn
Den gamle brændeovn i pottemageriet på Rødeled eksisterer stadig, men
den har ikke været i brug siden december 1965, hvor den sidste brænding
fandt sted. Siden den tid er alle pottemageriets varer blevet brændt i en nyanskaffet elektrisk ovn.
Den gamle ovn havde plads til 10-15 forstel, dvs. de lag af potter, der blev
sat ind i ovnen. Antallet af forstel afhang naturligvis af, hvilke varer, der skulle
brændes. Jo større potter, jo færre forstel. Inderst i ovnen, hvor det var vanske
ligt at holde en konstant temperatur, anbragte man normalt urtepotter, planteskåle og andre uglaserede ting. De enkelte ting blev omhyggelig stablet ovenpå
hinanden, sådan at de stod godt fast. Mellem alle glaserede ting blev anbragt
trefødder og afstandsstøtter, for at undgå at de forskellige ting »smeltede sam
men«.
Følgende opstilling med 12 forstel blev benyttet ved den næstsidste bræn
ding i den gamle ovn. Denne brænding fandt sted i begyndelsen af september
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Julius Knudsen (th.) og Hans Jorgen Knudsen (tv.) hegiiter fade i pottemageriets gård. August 19 54.

måned 1965. Opstillingen, der startede med 1. forstel inderst i ovnen, så såle
des ud:
1. forstel: urtepotter, kanintrug, dueredcr;
2. forstel: 2 Vi liter bremerkrukker, urtepotteskjulcrc, store krus, løgsuppeter
riner, underfade nr. 6, askebægre;
3. forstel: bjælker med terriner, skåle nr. 6, låg, lågfade, underfade nr. 3,
bogstaver;
4. forstel: skåle nr. 4, 5 og 6 (anbragt på drænrør og bjælker). Ovenpå var
anbragt underfade nr. 6 og bogstaver;
Nicher: I ovnens nicher (siderne mellem de lodretstående fyrkanaler, som
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Pia opstillingen i den l’amie ovn ved Brændingen i september I 965. 2. forstel (tv.) og højre niche (th.).

ilden kom op ad) var anbragt: Højre side: urtepotter nr. 6 og 7,
store vaser. Venstre side: store vaser og brændevinsdunke;
7. forstel: fade nr. 4, flade fade nr. 3. Ovenpå var anbragt super store urte
potter, jydepotter;
6. forstel: 10 liter krukker, skåle nr. 1, skåle nr. 4, gryder nr. 2, lågfade, låg,
urtepotteskjulere, kalveskåle;
7. forstel: 6V2 liter krukker, skåle nr. 1. Ind imellem var anbragt skåle nr. 3,
store krus ;
8. forstel: på bjælker i 2 rækker var anbragt tykmælkskåle, »skrenglct op«11
små krus, lysestager, små kander, sparegrise;
9. forstel: på bjælker 3/2 liter krukker, skåle nr. 2, krus, lysestager, kander,
smørkrukker, gryder nr. 1, fade, frugtfade, underfade, frøskåle;
10. forstel: urtepotter nr. 10, småting på bjælker, kokotter, krus, kander,
smørskåle, lysestager;
11. forstel: urtepotter nr. 5, 414 liter bremerkrukker;
12. forstel: urtepotter nr. 5, 414, 314 og 3 tommer urtepotter.
Rundt om i ovnen var anbragt omkring 30 trekantede lerskår med glasur
prøver. Hver prøve var forsynet med et hul, så det var muligt at tage den ud,
når brændingen var ved at være overstået. Det skete for at undersøge, om
glasuren var gennemsmeltet. Prøverne i ovnen var anbragt ud for 6 små huller,
der var placeret forskellige steder på ovnen, og hvorfra det med en metaltråd
var muligt at udtage dem til kontrol.
Selve ovndøren blev muret op af ildfaste sten umiddelbart foran 12. forstel.
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Ovndøren er t il muret (tv.). Lem til udtagning af prøver (th.). Pøttemagermester Julius Knudsen umiddelbart forbræn
dingen i september 1965.

En brænding i den gamle ovn
Efter at ovndøren var tilmuret, startede den næsten 2 døgn lange brænding.
Der blev tændt op i de 4 fyrhuller - 2 på hver side af ovnen - og der blev
båret brænde ind i forskellige størrelser. Hvert fyrhul havde sin egen lille
»skorsten«, der sørgede for, at ilden fra fyrhullet kom op i hele ovnens højde.
Fra ovnens loft blev ilden tvunget ind i selve ovnen og ned mellem forstellene
til aftrækskanalerne i gulvet. De mange aftrækskanaler førte hen til den 20
meter høje skorsten.
Om brændingen, der startede den 2. september 1965, har pottemagcr Hans
Jørgen Knudsen gjort følgende notater:
»2. september
Kl. 10.00 Vejret tåget med let støvregn. Vi beslutter at starte brændingen lige
over middag.
Kl. 1 3.00 Der bliver gjort klar til optænding i fyrhullerne.
Kl. 14.00 Optænding med småpinde i de to forreste fyrhullcr. Små stykker
kløvet bøgebrænde lægges på, da der er godt med gløder.
Kl. 16.00 Optænding i de to bageste fyrhuller. Små knuder lægges på ilden i
de to forreste huller.
Kl. 18.00 God ild i alle fyrhuller.
Aftenen igennem fyres med kløvet brænde og små knuder.
Far passer fyringen fra kl. 24 til kl. 4.30 om morgenen, mens jeg
sover.
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Julius Knudsen fyrer i Bageste fvrhul (tv.). »lukit fyr« - rogen vælter op af den 20 m høje skorsten (th.). 3. september
1965.

3. september
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

5.00 Opklaring og frisk vind. Jeg afløser far. Fyrhullerne fyldes kvart op
med store stykker.
7.00 Medhjælpere kommer og bærer brænde ind. God ild.
11.00 Fyrhullerne fyldes halvt op med store knuder.
14.00 Kraftig fyring med knuder. Lemmene helt åbne. Mange gløder.
1 7.00 Lemmene delvis ned. Jeg overtager fyringen, mens far hviler sig.
19.00 Lemmene 3/4 nede. Kraftig fyring. Brænde på hver halve time.
23.00 Far kommer tilbage. Lemmene næsten helt nede. Kraftig fyring.
Lemmene lukkes i 1 5 min. to gange i timen. Dette fortsætter resten
af natten.

4. september
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
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7.00 1. prøve udtages. Glasuren ikke helt gennemsmcltet. Vi anslår, at
der mangler 4 timers fyring.
9.00 2. prøve udtages. Fyringen fortsætter.
10.00 Vi tager prøver hvert kvarter. Sidste fyring.
10.30 Prøverne gode. Fyringen ophører. Stadig gløder.
1 1.00 Nye prøver. Glasuren er gennemsmeltet.
12.00 Gløderne er forsvundet. Spjældene lukkes. Lemmen på skorsten
hikkes. Lemme på ovnen lukkes. Renselem fjernes. Al træk stand
ses.«

Julius Knudsen lukker lemmen på skorstenen (tv.)

på ovnen (th.). 4. september 1965.

Efter brændingen stod ovnen og svalede af i 4 døgn, mens alle, der havde
været med til brændingen, fik sig et velfortjent hvil. På 5. dagen oprandt så det
spændende øjeblik, hvor ovnen blev åbnet. I september 1965 - som ved alle
tidligere brændinger - var det mester selv, der fjernede de øverste sten i ovn
døren. 4 -5 lag sten blev taget ud, og så var det muligt at få de øverste urtepot
ter i 12. forstel ud til besigtigelse. Julius Knudsen studerede dem grundigt. Alt
tydede på en vellykket brænding.
I løbet af 5. dagen fjernede Hans Jørgen og Julius Knudsen 12. forstel og
en del af 11. forstel, mens 10. forstel og en del af 9. forstel kom til syne. Først
de følgende dage blev resten af den stadig meget varme ovn tømt. De forskel
lige ting blev anbragt på lageret, efter at Julius Knudsen personligt havde
»klingret« de største krukker, fade og dunke. Dvs., at han slog på dem for at
undersøge, om der evt. var revner i varerne. Efter hver brænding var der nem
lig altid nogle potter, der var revnet eller på anden måde mislykket. Julius
Knudsen har fortalt, at det engang i 30’erne skete, at en hel brænding var
næsten totalt ødelagt. Det var naturligvis en alvorlig sag, når 3 -4 måneders
arbejde var lige til lossepladsen. Normalt lå svindet i den gamle ovn på
10-15%, men en del af de beskadigede ting kunne repareres og sælges til ned
sat pris som 2. sortering.
Salg af varer
Så snart en brænding var overstået, gjaldt det naturligvis om at få solgt
varerne.
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Fra starten i Præstø i 1888 og frem til midt i 30'erne tog H. P. Knudsen
selv af sted på salgsturc til gartnere, købmænd og til større gårde og godser. De
fleste varer blev solgt til en stykpris, men der var dog også ting som f.cks. urte
potter og bremerkrukker, der solgtes snesevis. Normalt tog H. P. Knudsen af
sted to gange om året for at samle ordrer ind. Første tur foregik i marts-april,
og på denne tur drejede det sig især om salg af bremerkrukker og andre ting,
der skulle bruges i syltesæsonen. På den anden tur i juni-juli blev bestilte varer
fra 1. tur afleveret, og der blev taget imod bestilling på andre varer, som skulle
leveres, inden vinteren satte ind. Turene foregik de første år med hestevogn, og
i 1926 anskaffede pottemageriet sin første lastvogn. Fra begyndelsen af 30’erne begyndte Julius Knudsen at tage med på turene, og nogle år senere fik han
sine egne ruter til Vordingborg, Lundby, Kalvehave, Jungshoved, Fakse og
Rønnede. Disse ture startede tidligt om morgenen og sluttede normalt først,
når det blev aften. De varer, som Julius Knudsen regnede med at sælge på
turen, var pakket ned i halm på ladet af pottemageriets lille Opel Blitz last
vogn, der var i funktion lige til 1967. I øvrigt blev der optaget ordrer på
turene, hvor der i løbet af en dag blev besøgt 2 5 -30 handlende m.fl.
En stor del af produktionen på Rødeled er i årenes løb blevet sendt til
København og solgt i en forretning i Læderstræde. Omkring århundredeskiftet
blev varerne sendt med paketbåden fra Præstø til København, men dette
ophørte dog nogle år efter jernbanens start.
Det har altid været og er stadig pottemageriets salgspolitik, at der ikke
annonceres. »Hvis vores varer er så dårlige, at vi må annoncere for at sælge
dem, er der noget galt med kvaliteten«, sagde H. P. Knudsen, og dette salgs
motto er siden blevet fulgt.
Arbejdende museumsværksted
I dag hedder pottemagermesteren på Rødeled som tidligere nævnt Hans
Jørgen Knudsen. Selv om der selvfølgelig er sket fornyelser i tidens løb, så
fremstiller han stadig de samme varer, som hans farfar og hans far producerede.
Nogle af de mest efterspurgte ting i dag er spyttebakker, dørslag, vandøser,
mælkefade, buede krukker og barselsspande. Alt sammen varer, som også var
med i pottemageriets lagerliste fra år 1896.
Hans Jørgen Knudsen lever af og for de gamle traditioner. Indendørs er der
kun sket få og små forandringer, siden pottemageriet startede på Rødeled.
Bortset fra elektriciteten, der kom i 1935, og den elektriske ovn, der afløste
den brændefyrede i 1966, er lokaler og værksteder uændrede. Og der værnes
om de gamle redskaber. Den gamle glasurmølle, leræltemaskinen, glasurfadene,
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Pottemagermester Julius Knudsen drejer en krukke. 1976.
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På grund af omfartsvejens
lyksalighed
(hvad kunne vi ikke have fået for de penge)
POTTEMAGERSVEND
(ungkarl, sidst i 50’eme, godt udslidt, gigtplaget, ko
lerisk, desperat, kvindekær)
søger arbejde ved hvad som helst m/k.
Henvendelse

Det gamle Pottemageri, Fristaden
Rødeled
Præsto Avis den 2 1. september 1978.

de gamle drejeskiver og mange af de gamle brugsting, som i tidens løb er frem
stillet på pottemageriet, står i dag fremme og fortæller om et håndværk, som er
ved at uddø.
Hans Jørgen Knudsen bestræber sig på, at pottemageriet skal fungere som et
arbejdende museum. For ham er håndværket det vigtigste, selv om han i dag
må erkende, at værkstedet kunne drives meget mere rationelt, men det ville
kræve indkøb af moderne maskiner, og det ville igen betyde forandringer af
pottemageriets indretning. »Gik jeg hen og lavede dette her om til et moderne
keramikværksted, ville jeg ødelægge stedets ånd«, siger Hans Jørgen Knudsen.
»Mit nuværende arbejde ville blive forandret til noget, som jeg ikke ønsker, og
som jeg ikke er tilhænger af. Derfor er det også min hensigt at lade pottemage
riet fortsætte stort set uforandret. Og jeg vil samtidig værne om de gamle ting,
som er bevaret her. Det er bl.a. på den baggrund, at jeg har indrettet et lille
»museum« ved den gamle ovn og på 1. sal«.
I 1978 var Hans Jørgen Knudsen - som det også vil fremgå af annoncen,
der er gengivet på denne side - ved at miste en smule af optimismen, da en ny
omfartsvej, der leder trafikken uden om Rødeled, blev åbnet. Med velvilje fra
Præstø kommune og Storstrøms amtskommune, er der nu opsat skilte, der viser
hen til »Det gamle pottemageri«, og med den interesse, der er for gammelt
lertøj, for gamle traditioner og for at se et arbejdende værksted, er troen på
fremtiden trods alt til stede. Der er god grund til at håbe, at pottemageriet vil
ikke blot leve, men også overleve 100 års jubilæet i 1988.
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Noter
Denne artikel bygger i stor udstrækning på forfatterens mange besøg på pottemageriet og samtaler
med Julius og Hans Jørgen Knudsen i tiden fra omkring 1950. Oplysningerne om lergravning og -tilbe
redning, arbejdsforhold omkring århundredeskiftet m.m. bygger på samtaler med Julius Knudsen i 1965
og 1966. Disse samtaler blev nedskrevet med henblik på senere offentliggørelse, hvilket bl.a. er sket i
Præstø Avis den 26. juni 1965 og den 2. august 1966. Forfatteren overværede i august og september
måned 1965 den næstsidste brænding i den gamle ovn.
1. Håndskrevet anmodning om udarbejdelse af tilbud på »Lervarefabrik« (1 896). Udateret.
2. Vedtægter og love m.m. for Dansk Pottemagermestcrforening af 1894.
3. Oplysning fra Rigsarkivet.
4. Skøde på ejendommen matr. nr. 1 g af Nygaarden, Faksinge Overdrev, Præstø Landsogn.
5. Håndskrevet regning fra tømrermester Peter Chr. Petersen, Enegaarde. Dateret 22/12 1897.
6. Håndskrevet brev fra Byfoged- og Birkedommerembedet i Præstø. Dateret 28/3 1898.
7. Taxationsforretning fra Kreditforeningen af Grundejere i Danske Østifter.
8. Syltekrukker (»lige op og ned«) med en kraftig kant.
9. Overtrukket med en anden lerart. Den opløste lerart påføres, når den drejede potte er »læderhård«.
10. Malede med kohorn i hvis afskårne spids er indsat et kort rør af en gåsefjer. Til hornmaling
bruges enten glasur eller lerfarve.
1 1. Sat på højkant.
Derudover er benyttet breve, optegnelser, attester m.m. fra familien Knudsens personlige arkiv.
Litteratur i øvrigt: Reijo Vakkala. Keramikbogen. Faglig bistand: Hans Jørgen Knudsen. Gyldendal,
1973.
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Litteratur om Præstø amt 1978
helingen - I årbog for Dansk Skolehistorie 1978, der samtidig er festskrift til professor
Roar Skovmand og udgives af Selskabet for dansk Skolehistorie har dr. Pæd. Vagn SkovgaardPetersen skrevet en artikel om den national-liberale skolemand, Martin Hammerich, der var ejer
aflselingen 1866-81.
Hyllebolt kirke - I anledning af 100-året for kirkens opførelse har menighedsrådet udgivet
et smukt lille jubilæumsskrift. Det er underdirektør Ejgil Betzer-Petersen, der har forfattet det,
og han fortæller om tilblivelsen af kirken, især på grundlag af dokumenter i Vemmetofte klo
sters arkiv. Skriftet er prydet af mange gode billeder.
Agerdyrkningens tilstand 1803 - Rosenkilde og Baggers Forlag har fået den fortræffelige
ide at udsende professor Gr. Begtrups værk fra 1803 »Beskrivelse over agerdyrkningens til
stand i Danmark« i fotolitografisk genoptryk. I bindet om Sjælland og Møn findes et stort stof
om det gamle Præstø amt. Indledningsvis gives en fortræffelig oversigt over hartkorns- og tien
de-beregningerne. Specielt nævnes forholdene i Lundby, Sdr. Mern, Sageby, Tågeby og Mag
leby på Møn. Jordbundsforholdene i de gamle Tryggevælde, Vordingborg og Møns amter
beskrives. Man ser forslaget om anlæggelse af en kanal ad Susåen til Karrebæksminde, der som
bekendt blev realiseret, og man læser om »Det patriotiske Selskab« i Næstved. Der er omtale
af amtets herregårde og det nedlagte Vordingborg Rytterdistrikt, hvor specielt selvejerne i
Bakkebølle og Risby bliver nævnt. Blandt præster, der har gavnet landbruget ved udgivelse af
skrifter, nævnes Vedel i Everdrup og Faber i Stavreby, mens Homann i Hammer har vist bøn
derne et godt eksempel. I bind 2 fortælles om den nymodens dyrkning af roer og kløver på
Jungshoved, om moderne landbrugsmaskiner på Bækkeskov, om kalkunhold på Tybjerggårds
gods, hørdyrkning til Køngvæverierne og meget meget mere.
Keramik - Nationalmuseet har ved museumsinspektør Niels-Knud Liebgott udgivet den
smukke og velillustrerede bog »Keramik fra vikingetid og middelalder«. En del af de omtalte
og gengivne genstande stammer fra Præstø amt, nemlig fra lokaliteterne Næstved, Vording
borg, Stege, Ebbelnæs og Grønsund Borgvold. De er tildels lokalt tilvirkede.
Vor Frue skole, Næstved - I »Heraldisk Tidsskrift«, bd. 4, nr. 37 marts 1978 bringer
heraldikeren, major Otto H. M. Haxthausen en lille artikel om skolens våbenmærke og dets
betydning.
Næstved Museum - i det lille præsentationshæfte »Museer i Vestsjælland«, udgivet af Vest
sjællands Museumsråd, findes også en omtale af Næstved museum.
Storstrømsamtet - har udgivet et lille hæfte »Vi er alle i samme amt«, smukt og meget vel
tilrettelagt. Det fortæller om, hvilke aktiviteter amtet udfolder, og hvad det betyder for borger
ne.
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Beskrivelse 184/ - J. M. Thieles »Kortfattet Beskrivelse af den danske Stat«, som den var
dengang, er påny udgivet. Det er i fotografisk offset-tryk og er besørget af den dygtige lokal
historiske skribent Rich. G. Nielsen for Forlaget Pennalhuset i Præstø. Der bringes kort omtale
af amtets købstæder med daværende indbyggertal og seværdigheder samt af Susåen med den
Næsbyholmske Kanal.
Museumsundervisning i Næst ved - I en nydelig lille bog, udgivet af museumslektoraterne i
Holbæk, Næstved og Roskilde, skriver museumsinspektør F. Michelsen, Næstved, om sit
museums anvendelse i gymnasie-undervisningen. Han redegør for de erfaringer, der er gjort
siden 1940’erne med grundbogen »Det gamle Næstved«, som blev udarbejdet til formålet.
Hylleholt skole - der startede i 1878 med 64 elever i 2 klasser, fejrede sit 100-års jubilæum
ved bl.a. at udsende en kavalkade i ord og billeder om de 100 år. Sprælsk og levende er ord,
der passer til skriftets tekst og billeder. Og det er en fornøjelse at gøre rejsen med gennem de
100 år og opleve et pust af det rige liv, der har udfoldet sig der.
Skolehistorie - I serien Foreløbige Arkivregistraturer har Rigsarkivet udgivet »Skolehisto
riske arkivalier i Rigsarkivet« ved arkivar Ebba Waaben. Der lukkes hermed op for et stort og
righoldigt lokalt, skolehistorisk stof, der befinder sig i arkiver fra Kultusministeriet, Undervis
ningsministeriet, Danske Kancelli, Rentekammeret, diverse privatarkiver m.m. Fra Præstø amt
kan noteres materiale om Fakse, Herlufsholm, Mandemark, Møn (Stege lærde skole og naviga
tionsskolen), Næstved med Næstved Gymnasium, Raunstrup Lejrskole, Store-Heddinge,
Tryggevælde og Vordingborg Latinskole.
Artikler i Historisk Samfunds årbøger - Som en forløber for det igangværende arbejde med
udsendelsen af en »Dansk Lokalbibliografi« har hovedredaktionen udsendt »Stedregister til
Dansk Tidsskrift Index 191 5-70«. Hermed er der åbnet adgang til en hurtig oversigt over,
hvad der i danske tidsskrifter faktisk findes af litteratur om bestemte lokaliteter. Stedregisteret
er praktisk og moderne, idet det er ordnet efter ny-inddelingen i 1970 af amter og primærkom
muner og er forsynet med de fastlagte kommunc-kode-numre. Præstø amt er godt repræsente
ret, og Historisk Samfunds årbog er omfattet af registeret.
Himlingøje - De seneste undersøgelser af Himlingøje-gravpladserne fra yngre romersk jern
alder fandt sted i 1977 og udførtes i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Køge Museum.
Resultaterne heraf fremlægges i en artikel i årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 1978 af
museumsfolkene Ulla Lund Hansen, København, og Helge Nielsen, Køge.
Østsjælland - Forlagsboghandler A . Kirkeskov, Lyderslev, havde sat sig som mål at udgive
1 5 hæfter à 40 sider om sognene i Østsjælland - sognene mellem hovedvej 2 og Stevns klint.
Det var en lokalhistorisk bedrift, at han nåede mere end de 1 5 hæfter, inden døden indhentede
ham. Det blev til 2 1 hæfter ialt, men halvdelen af Sdr. Dalby og hele Tureby sogn kom allige
vel til at mangle. Med henvisning til omtale af de 17 første hæfter i årbøgerne 1968,
1969-70, 1971-72, 1973-74 og 197 5 runder vi nu af med hæfterne 18-2 1. Som i de fore
gående hæfter er forfatterne lokale folk. 5 af egnens præster er med og lokalhistorikeren Hjal
mar Olsen har trukket et stort læs. Beskrivelsen omfatter slutningen af Roholte sogn, Kongsted,
0 . Egede, Karise og Alslev sogne samt noget af Sdr. Dalby sogn. Vi læser om kirker, skoler,
herregårde, institutioner og virksomheder. Ikke mindre end 152 bøndergårde præsenteres i
tekst og billeder, og udgør en meget vigtig del af Østsjællands-værket. Det er næsten udsolgt,
men det, der endnu er at få, forhandles i Store-Heddinge boghandel.
Bondebygninger i Præstø amt - Forlaget Forum står for en nyudgivelse af Axel Steensbergs
prægtige bog »Gamle danske Bøndergårde«. Det kan ikke forbigås, at der også er godt stof
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om Præstø amt. Det finder man i afsnittet »Byggeskik øst for Storebælt«, hvor de generelle
oplysninger om byggeskikken gives. Samtidig gives der henvisninger til hver af de landbygnin
ger, der er medtaget i den serie af billeder landet rundt, der bringes med forklarende tekst.
Præstø amt er repræsenteret med landbygninger fra Brødebæk, Ny Borre, Nyord, Pebringe,
Sandvig og Ashøje.
Stevnsbogen 1978 - Årsskriftet for Stevns Ungdomsskole rummer som sædvanligt beretnin
gen om året, der gik. I denne årbog bemærker man især afskedstalen for forstanderparret Inger
og Helge Markvardsen, der forlod skolen efter at have ledet den i 2 5 år.
Fattighuse i Præstø amt - Nationalmuseet har udsendt Ingeborg Christmas-Møllers bog »På
Fattighuset«. Heri bringes illustrationer med omtale af den Plcsscn’ske skole i Vallensved, der
senere blev fattighus, af Øbjerggårds hospital i Køng og af kommunehuset i Ulse. Bogen slut
ter med materiale til en undervisningsopgave, hvor livsvilkårene for herremand, bondemand og
fattigmand sammenlignes. Det er bondefamilien fra Pebringegården ved Karise med materiale
om beboerne, bohavet og besætningen, der er brugt som eksempel.
Birkedommer E. S. M. Holm i Præstø og kvaksalverne - Årbogen »Folk og Kultur«, der udgi
ves af Dansk Folkemindesamling bringer en artikel af Birgitte Rørbye, der særlig beskæftiger sig
med de sager om »Løsgængeri med Kvaksalveri, Hekseri m.m.«, der omtales i birkedomme
rens bog fra 1883 med titlen »Fra en Forhørsvirksomhed«. Vi får et nøje indblik i troen på
hekseri og trolddomskunster på Præstø-egnen og får en beskrivelse af de »kloge« folk her.
Landsbybilleder - fra Sydsjælland og Møn omkring år 1900 er et undervisningshæfte, der er
udgivet af Amtscentralen for Undervisningsmidler i Næstved. Det er livet i landsbyerne i det
gamle Præstø amt hos håndværkerne, på mejeriet, i bondegården, skolen, møllen o.s.v., der er
beskrevet med eksempler og vist i billeder fra hele området og tilrettelagt for undervisningen i
den lokale historie i skolerne. Stoffet er skrevet og tilrettelagt af museumsinspektør F. Michel
sen, skoleinspektør A . Strange Nielsen, amtsskolekonsulcnt J. Ingemann Pedersen og amtscentra
lens leder Niels Schou.
Bødlen i Ty velse - kalkmaleriet af en bøddel ca. 1 3 50 i Tyvelsc kirke er brugt som illustra
tion i en artikel om bødlen i middelalderen i Skalk» nr. 1, 1978.
Sø- og d-navne i Præstø amt - Med bogen »Danske sø- og ånavne«, bd. 3 af John Rousgaard
Sørensen fortsætter Institut for Navneforskning udgivelsen af værket om de danske søer og
vandløb. Det bind, der omfatter navne med begyndelsesbogstaverne H til J, foreligger nu. Som
søer er medtaget alle navngivne vandområder helt ned til de mindste damme. Også de små
vandløb helt ned til bække, der måske nu er udtørrede eller rørlagte, er med. Vi får forklaret,
hvad navnene betyder, og hvor de er omtalt i tidens løb. Det gamle Præstø amt er i dette bind
repræsenteret med 19 navne på søer og 60 navne på vandløb.
Gadenavne - Institut for Navneforskning udgav for nogle år siden »Dansk gadenavneskik«
ved Bent Jørgensen. Da den undgik vor opmærksomhed dengang, medtager vi den nu. Enhver,
der vil sætte sig ind i navngivningen af vore gader i købstæderne, kan ikke undvære denne bog.
Selv om stoffet fortrinsvis er hentet fra København, Nakskov, Ålborg og Ribe, så har alle byer
så meget fælles navnestof, at bogen har bred interesse.
Antikvariske studier 2 - udg. af Fredningsstyrelsen 1978 - rummer efterfølgende 3 artikler
fra det gamle Præstø amt:
Himlingøje - udgravninger og fund gennem tiderne nævnes. Der gives derefter en udførlig
beretning om de seneste udgravninger i 1977-78, hvor rige gravgaver blev fremdraget, bl.a.
offergaver i form af smykker og brugsgenstande, som nøje beskrives og dateres. Der opregnes
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12 sikre gravlæggelser fra yngre romersk jernalder. Fundene placeres i sammenhæng med den
europæiske historie, og Himlingøje-cgnen udpeges som skandinavisk handelscentrum. Artiklen
skyldes Mogens Schon Jørgensen, Ulla Lund Hansen, J. Balslev Jørgensen, Tove Hatting og Helge
Nielsen.
Stegeborg - udgravningerne i årene 1976-77 har skaffet en betydelig viden frem om det
ellers så ukendte anselige borganlæg i Stege. Fundamentrester, pæleværker, voldgrave, borg
brønd m.m. giver generelle og lokale oplysninger om middelalderens bcfæstningsanlæg. Man
har konstateret 3 byggeperioder, nemlig ca. 1267, 1307-12 og ca. 1 370. Borgen blev stor
met og ødelagt 1 5 34 og ikke senere genopbygget. Stoffet bringes som 2 artikler og er ledsaget
af fine opmålingskort. Det er Jens Bekniose og Svend Nielsen, der har skrevet om de arkæologi
ske udgravninger, mens Thomas S. Bartholin har redegjort for de dendrokronologiske (tids
bestemmelse ved årringe i træ) dateringer.

Historisk Samfund for Præstø Amt
Årsberetning 1978
Af flere årsager har man i det forløbne år måttet indskrænke antallet af arrangementer til 3 :
en foredragsaften og 2 udflugter.
15. marts afholdtes på Statsseminariet i Vordingborg et foredragsmøde, hvor fhv. lands
arkivar Harald Jørgensen fortalte om: Tre berømte topografer: Resen, Pontoppidan og Trap.
Efter foredraget, som var ret godt besøgt, fandt der en diskussion sted mellem Harald Jørgen
sen og flere af tilhørerne.
Søndag den 1 1. juni var der forsommerudflugt. O. 100 deltagense blev transporteret i bus
ser til Fyn, hvor medlemmer af styrelsen gennemgik Danehofslottet i Nyborg. Der kørtes vide
re til Tåsinge, hvor frokosten indtoges i det idylliske Troense. Valdemarsslot forevistes af slots
fogden og hans medhjælper, og man fortsatte derefter over Siø til Langeland. Her kørte man
langsomt gennem gaderne i det indre af Rudkøbing, og deltagerne kunne her som andetsteds
på turen støtte sig til en duplikeret beskrivelse af det, man så. Der blev gjort ophold ved Trane
kær slot, hvor der er indrettet cafeteria i den tidligere herskabsstald, og der var lejlighed til at
gå en tur i parken. Fra Lohals sejledes til Korsør, og deltagerne sattes af langs den rute, hvor
man om morgenen var stået på. Udflugten blev begunstiget af vejret og gennemførtes planmæs
sigt.
Efterårsturen den 23. september gik til Herlufsholm, hvor F. Michelsen gennemgik kirken.
Derefter foreviste rektor Gert Olsen festsalen og det naturhistoriske museum.
Den påfølgende generalforsamling var henlagt til »Den gamle Borgmcstergaard« i
Næstved. Efter formandens beretning udspandt der sig en livlig debat om foreningens interne
forhold. F. Michelsen, Else Porsbo og Henning Poulsen genvalgtes til styrelsen, ligesom også
revisorerne Ernst Hansen og Le vin Hansen samt revisorsuppleanten Juul Nielsen modtog
genvalg.
Det var hensigten i løbet af vinteren at afholde foredragsmøde på centralsygehuset i Næs
tved, hvor overlæge dr. med. Carsten Smidt også skulle forevise det medicinalske museum,
men arrangementet måtte desværre udskydes.
Medlemstallet holder sig nogenlunde konstant på ca. 8 50, men der arbejdes fortsat med
planer om en ny indsats for at bevare dette tal og om muligt sætte det i vejret.
F. Michelsen
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Næstved Museum 1978
Ledelse og nyindretning
Efter o. 30 år som museets leder trådte F. Michelsen i oktober tilbage og efterfulgtes af den
29-årige Palle Birk Hansen, der er uddannet som middelalderarkæolog. F. Michelsen fortsæt
ter dog til udgangen af 1979 som leder af annekset i Boderne, hvor Kähler-museet og den
udvidede Holmegaard-glassamling er under indretning. På grund af forskellige omstændig
heder kan den nye museumsafdeling først åbnes til juni 1979. Kählersamlingen har, efter endt
nummerering, vist sig at omfatte ca. 5.000 stykker.

Samlingerne
Blandt de indgåede gaver skal nævnes et flisebord med håndværksmotiver, tegnet og
brændt af Jens Thirslund, ca. 25 stk. Kähler-keramik, en tegning af Svend Hammershøi og et
lille portræt, malet af L. A. Ring. Der indkøbtes bl.a. et hovedvandsæg af Næstved-mesteren
Stockhausen og en stor krukke af Svend Hammershøi.

Undersøgelser, formidling og besøg
Stud. mag. Richard Frederiksen fra Nationalmuseets 2. afdeling foretog et par mindre
undersøgelser for museet: ved Munkesøen i Næstved og ved »Vadestedet« over for Set. Jørgensgårdens kirkeruin i Aderup. - I forbindelse med registrering af Kählersamlingen foregår
stadig undersøgelser af produktionen på det gamle keramikerværksted. 3 arbejdsløse HK-medlemmer foretog en gennemgang af lokale blade i perioden 1917-ca. 1950 og skrev ud, hvad
der var anført om Kähler.
Af udstillinger skal nævnes »Civile uniformer«, der gav lejlighed til at vise, hvad museet
kan præstere på dette område. Vi deltog sammen med andre sjællandske museer i en udstilling
»Dansk Fajance« i Holbæk, og sammesteds vistes et udvalg af Næstved Museums Kählerkeramik.
Besøget, der sidste år sank til ca. 10.000, blev i år endnu mindre på grund af registrerings
arbejdet, som ikke levnede megen tid til opsætning af særudstillinger.
F. Michelsen
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Sydsjællands Museum
Museets virksomhed i 1978
Blandt en række arkæologiske rekognosceringer i Storstrømsamtets nordlige del:
Undersøgelse af en tidlig jernaldergravplads »Bøgebjerg« ved Rødstofte.
Stenalderbrandgruber på Knudshoved.
Afsluttende undersøgelse af jagtstationen »Vindebjerg« på Knudshoved ved W. Armfeldt.
Bistand til Skibshistorisk Laboratoriums undersøgelse i Vordingborg Nordhavn.
Desuden er der registreret nogle privatsamlinger på Møn og i Sydsjælland.
Indleveret som danefæ til Nationalmuseet: en ornamenteret benspatel fra undersøisk sten
alderboplads i Dybsø Fjord og et Vikingetidsspænde af bronze fra Ålebæk på Møn.
Foruden en stor mængde opsamlede flintredskaber fra registrerede stenaldcrbopladser i Syd
sjælland kan der af nyerhvervelser fremhæves: et par sølvhovedvandsæg, en række damask
vævede duge og servietter fra Køng Væverier i Vintersbøjle, samt et mostpressetrug med støder
fra Vestenbæk.
Desuden er der indkommet en række tekstiler, håndværktøj og landbrugsredskaber.
Besøgstal:
Museet har i 1978 haft 1 1.280 besøgende, heraf 2.793 skolebørn.
Planlægning:
Der er udarbejdet museumsbeskrivelse til brug for den videre planlægning.
Birgitte B. Henriksen
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Stevns Museum
Årsberetning for 1978
Museet åbnede i maj måned med en kunstudstilling: Klude, klip og form, hvor Brigitte
Kolcrus, Mette Hedegård, Astrid Kraa og Asta Nielsen viste deres værker i tekstiler og Anders
Tinsbo sine i metalskulptur. I juli kom Ester Nielsen med en udstilling om plantefarvning.
Vor forårsudflugt, som der efterhånden er skabt tradition for, gik til Lübeck. Der var 50
deltagere i denne vellykkede tur.
Angående museumsbygningen kan vi nu glæde os over, at taget synes tæt, efter de omfat
tende reparationer af vinduesindfatningerne. Indvendig er vi nu i gang med istandsættelse og
omordning af dragtrummene. Der bliver opsat nye montrer og lavet ny belysning, der er bedre
og samtidig skåner de lysfølsomme tekstiler. Foruden de faste montrer i dragtrummene, som er
bestilt, har vi anskaffet 4 nye montrer igen i år.
Rytterskolen i Lille Heddinge har fungeret efter hensigten, idet der har været afholdt
møder, studiekredse og halvårlige lysbilledforedrag om kunst. Niels Larsen Stevns samlingen
er i årets løb blevet udvidet med 3 billeder af kunstneren. Niels Larsen Stevns fonden er blevet
støttet kraftigt af Sparekassen SDS.
Af gaver har Stevns Museum som sædvanlig modtaget en mængde i form af museumsgen
stande. En særlig storslået gave, som vi har modtaget sammen med Stevns Lokalhistoriske
Arkiv, er et udmærket fotografiapparat. SDS Store-Heddinge har foræret museet et større
beløb. Vi bringer alle giverne vor bedste tak.
Besøgstallet har igen slået rekord, idet der har været 15.15 5 besøgende. Stevns Museums
forenings medlemstal er vokset med 30% til 708.
Kiosksalget er forøget væsentligt, så vi har måttet momsregistreres fra dette regnskabsår.
Henning Poulsen
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Grundtvigs Mindestuer, Udby
Beretning 1978
I besøgstallet er noteret en nedgang, der dog ikke er så stor, at det giver anledning til be
kymring.
Adgangsvejen til museet er blevet lagt om for at mindske generne for præstegårdens beboe
re. - Den skiltnings-sag, som man har arbejdet med i årtier, er endelig gået i orden. Et kultur
mindeskilt med henvisning til Mindestuerne er ved Amtsvejvæsenets foranstaltning blevet
opsat ved hovedvej 2. - Museets forsikringsproblemer er ikke blevet løst. I nær kontakt med
Amtsmusæumsrådet arbejder man videre med sagen.
Den 8/9 1978 fejredes 50 års-dagen for museets indvielse ved et offentligt møde i præste
gården. Formanden for bestyrelsen holdt foredrag om Grundtvigs liv og virke.
På bestyrelsesmødet i september vedtoges efter oplæg fra det nedsatte arbejdsudvalg at rette
henvendelse til en række institutioner og foreninger, der måtte forventes at have interesse i at
markere 200 års-dagen for Grundtvigs fødsel i september 1983. Henvendelsens formål er at få
stiftet en bredt sammensat jubilæumskomité, der kan forberede og koordinere aktiviteterne i
mindeåret. Henvendelsen udsendes i februar, og der sigtes mod et stiftende møde i april.
I anledning af det tilstundende mindeår har bestyrelsen besluttet at gennemføre en nyindret
ning af museet. Den største af stuerne tænkes indrettet som »Grundtvigs arbejdsværelse«. Til
dette formål har man allerede Grundtvigs skrivebord, hans skrivepult, hans bibel med egen
hændige tilskrifter samt en række bøger, Grundtvig har ejet eller selv har udgivet i de år, han
var ansat i Udby. - Grundtvigs store bogreol, den såk. »Føniks-reol«, der i en årrække har
været deponeret i Grundtvigs-Biblioteket, Vartov, flyttes tilbage til museet.
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Næstved By- og Egnshistoriske Arkiv
Årsberetning 1978
Arkivet kan atter se tilbage på et travlt år, hvor mange betydelige sager er kommet i hus.
Arkivets medarbejdere har som i de foregående år holdt registrerings- og arkiveringsmøder 2.
og 4. tirsdag aften hver måned. Fra 1. september 1978 ansattes undertegnede som arkivar
samtidigt med førtidspensionering som skoleinspektør og efter at have ledet arkivet i de godt
14 år, det havde bestået.
Årets sommer-ekskursion d. 6. juni for medarbejdere og ægtefæller gik til Fladså og Mogen
strup, også Fakse-arkivets medarbejdere deltog.
I efteråret var arkivet med til at tilrettelægge en landsbyundersøgelse for Planstyrelsen.
Undersøgelsen blev foretaget af »Institut for europæisk Folkelivsforskning« ved lektor Palle
Christiansen, og landsbyerne Dysted, Gødstrup og Toksværd i Holmegård kommune blev de
udvalgte undersøgelses-objekter.
Af de 148 afleveringer, som er indgået i årets løb kan nævnes sager fra: Nævningeudvalget
i Næsby-Tyvelse; Everdrup Gymnastikforening; Snesere Gymnastikforening; Næstelsø Gym
nastikforening; Everdrup-Sncsere Idrætsforening; Snesere Brugsforening; Snesere Teglværk;
Brandsynsbog for Appenæs; Fensmark Forsamlingshus; »Julens Glæde« i Toksværd; Vejlø
Børnebibliotek; Vejlø Sygcplejeforening; Næst vedkredsens radikale Venstre; Foreningen
»Jyden«; Toksværd Samlingshus; Toksværd Kontrolforening; Amtsforeningen af Sygeplejevirksomheder; Ravnstrup og Omegns Tyreholdsforening; Toksværd Sangforening; Biblioteks
foreningen for Præstø Amt; Foreningen 4. Dragonregiment; Vester-Egesborg Brugsforening;
Lokomotivførerforeningen; Keramisk Forbund; Foreningen »Borger-Enigheden« ; Social
demokratiet i Næstved; Næstved Turistforening; Sydsjællands Landboforening; Våbenbrødre
nes Stiftelse; Minigolfbanen i Karrebæksminde; Arbejdernes Brændselsforening; Den kommu
nale Forening i Næstved.
Af de indgåede personarkiver kan nævnes: Købmand Ejler Damgaard; gårdejer Lars P.
Nielsen, Boserup; forstander M. K. Hansen, Toksværd; postbud Johs. Andersen, Herlufmagle; købmand Hans Henrich Witte, Næstved; gårdejer Alfr. Johansen, Gødstrup; parcellist
Laur. Christensen, Kagstrup; Carl Davidsen, Holløse; gårdejer N. J. Jensen, Toksværd; dele
af folketingsmand, gårdejer Hans Hansen-Menstrups håndbibliotek.
Talt op bliver det til 104 bind protokoller, 32 læg, 599 billeder, 311 stk. småtryk samt 57
bind lokalhistorisk litteratur.
Arkivet bringer hermed en tak for disse og mange flere sager, som det er uoverkommeligt at
nævne her, og efterlyser endnu flere ting fra Næstved, Holmegård, Suså og Fladså kommuner.
A . Strange Nielsen
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Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv
Årsberetning 1978
Tilgangen af arkivalier har i året 1978 været normalt, og arbejdsudvalget har haft mulighed
for at følge med hvad angår materialets registrering.
Arkivets kartoteker bliver stadig justerede, og vi har kunnet tage supplerende registrerings
opgaver op, opgaver som hidtil har måttet vente på grund af manglende tid.
Den ugentlige registreringsaften afløses successivt af 2 månedlige hvilket tildels står i forbin
delse med, at arbejdsudvalget i årets løb er udvidet med 2 medlemmer.
Der er anskaffet kopier af folketællingslisterne for årene 1860-1890, således at arkivets
beholdning af folketællingslister herefter omfatter alle tilgængelige folketællingslister for perio
den 1787-1890.
Der er i året registreret 99 afleveringer repræsenterende
3 51 billeder og negativer
2 12 prospektkort
4 skudsmålsbøger
1 slægtstavle
1 5 foreningsprotokoller
19 virksomhedsprotokoller
9 bind lokalhistorisk litteratur
6 bind faglitteratur
1 bind personalhistorie
17 hæfter af arkivfaglige tidsskrifter
45 stk. lokale periodica
1 kort
3 lokalhistoriske manuskripter
2 11 andre stykker eller pakker arkivalsk materiale
895 stk. ialt.
hvoraf kan nævnes:
Modtagelsesprotokol for Borup Andelsmejeri 1895-99.
Faxe Vandrerhjems første gæsteprotokol 1937.
Fra fhv. gårdejer Hans Petersen, Faxe Ladeplads: hans beretning om Vibede og Vemme
tofte byer. 2 bind.
Fæstebrev af 19/3 1768 fra greve Mokke, Bregentved til Olle Poulsen, Olstrup, Karise s.
Af skibstømrer Ebbe Henriksen: 32 fotos af nybygninger m.v. fra Kofoeds og Boeberg og
Olsens bådeværfter i Faxe Ladeplads.
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Af tømrer Ib Arnoldi, Faxe Ladeplads: Medlemsprotokol og hovedbøger for Dansk Skibs
tømrerforbund, Faxe Ladeplads afd.
Forhandlingsprotokol m.v. for Livsforsikringsforeningen for heste for Karise-Alselv sogne.
1937-65.
Vedr. Karise Folkehøjskole: Forhandlingsprotokol 1869-1902 og materialer vedrørende
forstanderne Leopold Buddc og K. A. Knudsen.
Privatarkiv for mekaniker Niels P. Jensen, Kongsted s.
Røde-Kors Sygeplejeforening, Vester Egede. Forhandlingsprotokol 1932-47, årsberetnin
ger, regnskaber m.v.
Publikumsbesøget i arkivets åbningstid er stigende, og vi har haft den glæde at kunne yde
flere amatørforskere bistand til deres undersøgelser. Heriblandt kan nævnes fhv. gårdejer Hans
Petersen, Faxe Ladeplads, der har udarbejdet sin slægtsgårds historie samt slægtshistorie for
sine forældre.
Først på året arrangerede vi en foredragsaften, hvor dr. pæd. Vagn Skovgaard-Petersen for
talte om skolen i lokalsamfundet.
I forbindelse med Hylleholts skoles 100-års jubilæum den 18/5 1978 deltog arkivet i en
udstilling på skolen, ligesom vi bidrog med materiale til redaktørerne af skolens jubilæums
skrift.
Arkivet var aktivt involveret i Hylleholt kirkes 100-års jubilæum den 8/9 1978, idet
Hylleholt menighedsråd havde overdraget underskrevne arkivleder at udarbejde et jubilæums
skrift.
LO i Faxe arrangerede i efteråret en udstilling om arbejder-bevægelsen og arkivet bidrog
med en lokalpræget afdeling med en del materiale tilbage fra omkring 1870.
Den årlige udflugt med Næstved-arkivct var arrangeret af Næstved og gik til »Fladsågård«, hvor deltagerne blev modtaget af godsejer Gasmann og frue, som fortalte om gårdens
historie. Der var lejlighed til at se hovedbygningens indre, parken og nogle af de smukkeste og
mest karakteristiske partier af Mogenstrup-åsen, som ligger indenfor gårdens område. Senere
vistes en lokalhistorisk film.
Ved årsmødet fratrådte arkivets formand siden starten, bankdirektør F. A. Harz, efter eget
ønske, og civilingeniør Finn Fischer-Rasmussen, Rønncde, indvalgtes i styrelsen. På et følgen
de styrelsesmøde konstituerede styrelsen sig med gårdejer Johs. Jensen, Pebringe, som formand
og overlærer Alice Aasbjcrg som kasserer.
Arkivet kan fortsat glæde sig over et særdeles godt samarbejde med landets øvrige arkiver
og retter en oprigtig tak til Fakse og Rønncde kommuner og de lokale pengeinstitutter, uden
hvis bistand vort arbejde ikke kunne gennemføres.
E jgil B e t^ r - P edersen
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Salg af tidligere publikationer
Følgende årbøger m. v. kan købes ved henvendelse til Nils Hartmann, Appenæs gi. skole, 4700
Næstved. T lf (03) 80 00 60:
1933
1934
1935
1936
1942
1945

1946
1949
1951
1952
1954
1955

1956
1957
1958
1959
1961
1962

1963
1964
1965
1966

1914
1915
1916
1919
1925
1926

1927
1928
1929
1930
1931
1932

1967
1968

1969--70
1971--72

1975

1976

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

1977

1978-79

Pris pr. bd. 40,00 kr.

19 73-74

Pris pr. bd. 20,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 1 5,00 kr.)

Pris pr. bd. 24,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 18,00 kr.)

Jobs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil 1930: 20,00 kr. (1 5,00 kr.).
F. Vestergaard: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt: 38,50 kr. (29,00 kr.).
Peder Ditlev Faber: Svend Poulsen. Bonde i Sjælland: 10,00 kr. (7,50 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 (12 50-1265).
Hæfte 2 (1266-1290). Begge hæfter: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase. Træk af Petersværfts tidlige historie: 40,00 kr.
(35,00 kr.).
Nils Hartmann: Pottemageriet på Rødeled: 20,00 kr. (1 5,00 kr.).
Alle priser er ekskl. forsendelsesomkostninger.
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