Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker,
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Drejer det sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDFfilen kun er til rent personlig brug.

Historisk Samfund for Præstø Amt

Historisk
Samfund
for Præstø Amt

Årbog 1985

Årbog 1985
udgivet af Historisk Samfund
for Præstø Amt.
Ansvarlig redaktør:
Nils Hartmann,
Appenæs gi. skole,
Gavnøvej 155,
4700 Næstved
Tlf. (03) 80 00 60.
Ekspedition:
Niels Juul Nielsen,
Skelbyvej 42,
4160 Herlufmagle.
Eftertryk af årbogens artikler må
kun ske efter skriftlig tilladelse fra
forfatterne.
ISSN 0107-6808
Grafisk tilrettelægning:
Michael Larsen.
Bogen er sat med Baskerville
og trykt i Næstved Tidendes
Bogtrykkeri.

Indhold

F. Michelsen:
Næstved 1870. Da banen kom til b y e n ...........

7

Beruh. Mortensen:
Morten Andersens hus
på Herluflille M ark.........................................

81

Erling Petersen:
Blandt småkårsfolk i Sydsjælland................... 91
F Vestergaard:
Træk af andelsbevægelsens udvikling
i Langebæk kommunes 3 sogne:
Kalvehave, Mern og Øster Egesborg............... 107
H. P. Hansen og Henning Poulsen:
Skolekridtproduktionen ved Stevns K lint__

125

A. Strange Nielsen:

Litteratur om Præstø amt 1984........................ 131
Historisk Samfund for Præstø A m t................ 139
Salg af publikationer........................................ 143

F. Michelsen:

N æ stv ed 1870
Da banen kom til byen

Forord

Næstveds historie i perioden 1870—
1938 har hidtil ikke været behandlet
udførligt. Rasmus Nielsens på liere
måder fortjenstfulde »Næstved
Købstads Historie« (1925-32) går
generelt kun til ca. 1870, selv om
emner som kirkerne og skolevæse
net og til en vis grad havnevæsenet
blev ført à jour til 1930’erne. I Otto
Smiths »Næstved 1135-1935« (1935)
giver H. O. Borre en oversigt over
tiden 1870-1935, især koncentreret
om de enkelte institutioner, virk
somheder og foreninger. Men en
systematisk, dokumenteret frem
stilling savnes.
Da også perioden ca. 1814-1870
(som kunne kaldes »Fra kanalen til
banen«) på flere måder er util
strækkeligt behandlet, var det nød
vendigt at begynde tiden efter 1870
med en udførlig skildring af Næs
tved i dette år. Dernæst er det tan
ken i ret store træk at føre de for
skellige sider af udviklingen frem
til 1938 og om muligt slutte frem
stillingen med en status for dette
år, da en helt ny udvikling tog sin
begyndelse.
På grundlag af folketællingsli
sterne fra 1870 er det forsøgt at teg
ne et billede af befolkningens sam

mensætning og beskæftigelse, og
resultatet er sammenholdt med
oplysninger fra brandtaksationen
af 1867 og skattelisten fra 1870. Af
de andre kilder, der er udvalgt, kan
nævnes de lokale aviser, herunder
annoncestoffet, som giver mange
træk fra dagliglivet i købstaden.
Der skal her bringes en tak til
personalet ved Rigsarkivet, Lands
arkivet for Sjælland og her på stedet
Stads- og havneingeniørens arkiv,
Næstved by- og egnshistoriske Ar
kiv, Næstved Museum og Næstved
Bibliotek for velvilje. Kulturelt Ud
valg gjorde det muligt for mig at fo
retage rejser til arkiverne i Kø
benhavn.
Historisk Samfund for Præstø
Amt har velvilligt påtaget sig at ud
give skildringen af Næstved 1870,
der en stærkt ændret og udvidet
gengivelse af en række artikler, som
fremkom i »Ugebladet« 1982-83.
F.M.

Fra banen
til kanalen
Næstved 1870 - 1938

Som adskillige andre danske køb
stæder1 - Odense, Ribe, Varde,
Holstebro og Sæby - ligger Næs
tved ved en å. Men noget særligt for
denne by var placeringen ved det
store Sandbjerg, den nordligste
udløber af Mogenstrup ås, som er
en istidsdannelse. Næstved, der
har sin oprindelse i vikingetiden,
udviklede sig som købstad i mid
delalderen. Gennem århundreder
ne formåede menneskene kun i
ringe grad at øve indflydelse på de
forhold, naturen havde skabt.
Sandbjerget, som strakte sig fra
Østergade mod Ringstedgade, af
spærrede byen mod øst, og Susåen
dannede skel mellem købstaden
Næstved og landsbyen Lille Næs
tved, hvortil der kun var adgang
over Storebro.
Men sidst i 1860’erne skete der
noget afgørende. Samtidig med an
læggelsen af den sydsjællandske
jernbane, fra Roskilde til Masnedsund, blev Sandbjerget gennem
skåret, så man kunne få en vejfor
bindelse fra byen til stationsbyg
ningen, der stod færdig i 1870 ved
banens åbning.
Langt kraftigere greb man ind
mod naturen i årene 1935-382.

Susåen i Næstved blev overdækket
og kunne således indgå i gadenet
tet, hvorved skellet til Lille Næstved
udviskedes. Der gravedes endvide
re havnebassiner, og Susåens løb
mod Karrebæk fjord erstattedes
med en kanal. Gennem et nyt sejl
løb fra Karrebæksminde fik man
mulighed for at komme ind til
byen med ret store skibe, så pram 
farten fra udhavnen nu blev over
flødig.
Mens åbningen af banen i 1870
fik en ret begrænset betydning for
Næstved, blev havne- og kanalprojektet helt afgørende for udviklin
gen i årene efter 1938.

9

Næstved i 1870
Byen mellem
sandbakkeme, åen
og skoven

Næstveds afgrænsning og
omgivelser
I I860’erne havde købstaden stort
set den afgrænsning og det gade
net, der fandtes i 1670’erne, og som
man - meget unøjagtigt - kan se
gengivet i Resens Atlas3. Første ud
gave af Trap Danmark har et smukt
bykort, vel det første pålidelige

over Næstved (1859)' , og ligheden
mellem de to byplaner er stor trods
den varierende udførelse. Efter lov
af 1863 fastsattes bygrænsen lidt
nordligere, og i 1865 udarbejdedes
et matrikelskort med nye num re5'.
Men uden for købstadsjorden lå
markjorden, og et lille »Kort over
Nestved Kjøbstads Jorder« (Traps

R esen s A tla s.
K obberstikkene over byer og slotte, som P eder H a n s e n R esen lod udfore til A tla s D a n icu s, fo re lå i
16 7(yerrie.

10

M ed sta tsstø tte blev d er optaget originale g r u n d p la n e r over byerne tilJ . P. Traps D a n m a r k , der u d ko m
1 8 ^ 8 -6 0 . D e blev reproduceret i litografisk tryk a f E m . B æ re n tzen .

forste udgave) viser, at byens områ
de strakte sig langt mod øst. Man
træffer her lokaliteter som Kilde
mark, Haugaards Mark, Skytte
mark, Engelse Mark, Galgemar
ken, Enghaven og (ved Susåen)
Svdhaven. Fra Maglemølle til en
den af Skvttemarken var der 5000
alen - godt tre km.
Man benvttede i 1870 de samme

hovedfærdselsårer som på Resens
tid. Fra Slagelsevej gennem Lille
Næstved nåede den rejsende frem
til Storebro og Brotorvet og kunne
ad Brogade, Kindhestegade og
Ringstedgade komme til Ringstedvejen. Den, der skulle mod Præstø
eller Vordingborg, drejede af gen
nem Lille Brogade (Farvergade) til
Kjødtorvet (Set. Peders KirkeIl

Kort over kø b sta d - og m arkjorden.

plads), byens gamle centrum, og
fortsatte ad Købmagergade og Rid
dergade ud gennem Østergade?".
Herfra gik landevejene mod Vor
dingborg og Præstø. Fra Ringsted12

gade via Hjultorvet og Axeltorv,
»Torvet«, var der forbindelse til
Kjødtorvet. Havnen lå ved Susåen i
købstadområdets sydspids.
Ad Astien eller gennem Råd-

H o v e d p å brevpapir, reproduceret a f N . S ch m id ts lithografiske In s titu t og u d g ivet a f E m il F ix ’s Forlag
(b o g h a n d elen g r u n d la g t 1865).
N æ stv e d o. 1870, set f r a Sandbjerget. T.v.f. Set. Peders K irke sk im te s P eder S yvs H u s , den g a m le la 
tin sk o le b y g n in g T.h.f. træ erne ses W u lfs G ård (n u A x e lh u s), L øveapoteket og bagsiden a f det nye r å d 
hus. B illed et viser sto r o veren sstem m else m ed et fo to g ra fi, gen g ivet i »B illed er f r a det n u fo r s v u n d n e
N æ stved « , sid e 3. P rivateje.

mandshaven kunne man komme
til Herlufsholm, og Skyttemarksvej
og Kildemarksvej eksisterede som
markveje.
De fire byporte, som må have
været enkle i deres opbygning, var
blevet nedrevet i 1851, men benæv
nelserne anvendtes stadig i 1870.
Ringstedport
fandtes
mellem
Grønnegade og vore dages Farimagsvej, Østerport ved afslutnin
gen af Østergade, Broporten ved
Storebro og Mølleporten for enden
af Møllegade.
Af byens 25 gader, »for den stør
re Deel smalle og bugtede«7', var
kun en - Nygade - blevet til inden
for de senere år. Ellers var det for
tiden, som prægede den gamle by.
Nogle nu forsvundne gadenavne
fandtes stadig i 1870: Kjødtorvet,
Gaasegade (Set. Mortensgade) og
Helligtrefoldighedsgade (Vinhus

gade), mens Lille Brogade også
kaldtes med det nye navn Farver
gade.
I 1870 hørte Amtssygehuset med
til købstaden, mens den Ostenfeldtske Stiftelse, kirkegården og
den nybyggede banegård lå uden
for bygrænsen.
Selv om Sandbjerget nu var gen
nemskåret, kunne sandbankerne
over husene »sees i næsten alle
Byens Gader«*’. Siden begyndelsen
af århundredet var oven for ride
huset rejst militære bygninger ved
Grønnegade op ad Sandbjerget,
men ellers lå de store sandområder
for en stor del ubebyggede hen, og
det højeste punkt, svarende til
Munkebakken, har formentlig ra
get ca. 20-30 m op over Næstved.
Den, der ulejligede sig herop, hav
de en herlig udsigt over Susåens
løb og skovene ved Herlufsholm.
13

U dsigt over A xello ru s sydøstside.
I b a g g ru n d e n ses t.v . Sandbjerget, t.h. L illem ollen og Storem ollen. M id t i billedet N a n d r u p s køb
m a n d sg å rd . U ken d t fo to g ra f. M .
M a g lem ø lle set f r a Lille N æ s tv e d o. 1870. F o t.J . F. B usck. M .
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Et karakteristisk træk ved vore
gamle købstæder var møllerne,
hvoraf der fandtes flere ved Næs
tved. Siden 1862 var mølleriet et frit
erhverv9. Vandmøllen Maglemølle, der tilhørte Herlufsholm, lå lige
nord for bygrænsen, tæt ved Mølle
gade; den var i 1870 meget forfal
den. I købstadens nordvesthjørne
ved Ringstedgade fandtes såvel en
dampmølle som en vejrmølle. Af
de øvrige vejrmøller var Lillemølle
beliggende i byens sydende, på
bakken nord for kirkegården og
Præstøvej, mens Storemølle lå
uden for bygrænsen, o. ved vore
dages Hans Hornemansvej. Ende
lig fandtes Sortebrødremøllen ved
det nuværende Niels Juelsvej. Alle
disse møller har for længst mistet
deres betydning og er forsvundne.
Mod nord afgrænsedes Næstved
af Herlufsholm Hovedgårds jo r
der, og vest for Susåen lå Lille Næs
tved bys område. Holsted mod øst
hørte ligeledes til Herlufsholm
sogn, og mod sydøst fandtes Røn
nebæk sogn. Næstved var forenet
med et landdistrikt, som bestod af
landsbyerne Aaderup og Grimstrup med et hartkorn på ca. 125 td.
ager og eng, mens byens areal ud
gjorde 670 td. land, hvoraf 605 var
udskiftede."’
Siden 1805 hørte Karrebæksmin
de til Næstved og var fra 1814 i sø
forbindelse med Næstved gennem
kanalen i Longshavetangen.11

Anlæggelsen af den
sydsjællandske jernbane
Allerede i 1844 fik Industriforenin
gen i København eneret på byg

ning af jernbaner fra hovedstaden
til Korsør, Kalundborg og over
Rønnede til en havn ved Sjællands
sydskyst12. Koncessionen overdro
ges til Det sjællandskejernbaneselskab, der gik i gang med opgaven.
Strækningen til Roskilde åbnedes
1847, og 1856 førtes vestbanen frem
til Korsør. Det kneb med at skaffe
kapital til de kostbare anlæg, og
trods henvendelser i København
fra befolkningsgrupper på Sjæl
land og Lolland-Falster trak det ud
med sydbaneanlægget, der - bort
set fra det lokale - ville betyde bed
re forbindelse med udlandet.
1864-65 fremsatte civilingeniør
Kröhnke i Glückstadt (Holsten)
forslag om en bane, som over
Køge, Næstved og Vordingborg
skulle føres frem til det nuværende
Rødbvhavn. Via København skulle
der være forbindelse til Sverige og
Norge, og fra Lolland til Holsten.
Det lykkedes ikke at gennemføre
Kröhnkes projekt, men i 1868 fik
Det sjællandske Jernbaneselskab
koncession på en bane til Masnedsund (og en på Falster).
Der var usikkerhed om linjefø
ringen, men forløbet blev Roskilde
- København - Næstved - Vording
borg - Masnedsund. Banen finansieredes med et beløb svarende til 7
millioner i aktier og 4 millioner i
prioritetslån.
Anlæggelsesarbejdet begyndte 3.
oktober 1868, og allerede to år se
nere kunne den 90 km lange stræk
ning tages i brug - en imponerende
indsats.
I forbindelse med banebyggeriet
fandt der ekspropriationer sted, og
undertiden opnåedes der frivillige
15

K o r tfr a Traps 2. u d g a ve, 3 bind, 1872 (sid e 462). L itografisk tryk.
K ortet a n g iv e r d en n ye bygræ nse f r a 1863. J e r n b a n e v e je n e r fø rt ig en n em f r a Set. M o rten s K irke til s ta 
tio n en , og en m in d re vej u d g ra v e t f r a K ru m p o rt m o d nordøst (» H u lvejen « ),
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overenskomster mellem selskabet
og grundejerne.13
Gennem de lokale blade - Næs
tved Avis og Næstved Tidende kan man fra byen her følge arbej
det i de to år.” Der var stor interes
se for baneanlægget i Næstved, og
»Den kommunale Forening« ind
bød samtlige skattevdere til drøf
telse af sagen. Da banen måtte læg
ges øst om byen, var det nødven
digt at gennemgrave Sandbjerget
fra Set. Mortens Kirke mod nord
øst. Med det svaj, Jernbanevejen
fik, drejede det sig om en strækning
på mere end 450 m, og jernbane
selskabet påtog sig for 15.000 rdl.
(30.000 kr. ) at udføre gravearbejdet
for bven. Som det kan ses den dag i
dag, blev vejen ikke plan. - De
sandmasser, der fjernedes, fandt
anvendelse ved den store dæmning
nord for byen15.
Anlæggelsen af den sydsjælland
ske jernbane begyndte ved Næs
tved, hvor terrænet var ret bakket.
Jernbaneselskabet havde overladt
arbejdet til den engelske ingeniør

Mr. Rowan jun., og der oprettedes
bl.a. et kontor i Næstved, på hjør
net af Store Brogade og Helligtretoldigsgade, hvor ingeniør Jastrau
holdt til16. Gennem en lang række
annoncer17’ indhentedes tilbud på
materiale og udførelse af arbejde
på stenkister, broer og viadukter,
boliger for banepersonalet, luk
ningsindretninger til overkørsler
o.a. Allerede først i oktober ankom
dampskibet »Pioneer« til Karre
bæksminde med to transportbåde,
ladede med arbejdsmateriel og
jernbaneskinner.18
Så snart anlægsarbejdet begynd
te, kom et stort antal arbejdere,
bl.a. svenske, til Næstved, men på
grund af manglende materiel kun
ne entreprenørerne kun beskæftige
et mindre antal. Det gav anledning
til, at nogle danske arbejdere over
faldt og forulempede en dansk ar
bejdsformand, så man måtte tilkal
de en lille afdeling politibetjente
fra København for at holde orden.
Senere ansattes i forbindelse med
jernbanearbejdet fire politiassi
17

stenter, hvoraf en skulle bo på Hol
me Kro19. Ved folketællingen 1. fe
bruar 1870 var over 50 jernbanear
bejdere indlogeret i Næstved20.
Stationen i Næstved, der som de
øvrige ved banen var opført under
ledelse af arkitekt C. Abrahams,
betegnes som »en særdeles smuk
to=Etages Bygning«, og der fandtes
desuden et »Vare- og Cisternehuus«, hvortil vandet kom fra et bas
sin noget borte; det havde været
besværligt at skaffe vand ved sta
tionen21.
Man havde bestilt nye vogne til
banens åbning, men de leveredes
ikke22, og der blev ingen festlig ind
vielse med kongelige personer.
Den alvorlige udenrigspolitiske si
tuation (den fransk-tvske krig) har
vel også spillet en rolle. Kun højere
embedsmænd og ministre deltog i
et par prøvekørsler omkring 1. ok
tober 1870, og nogen folkefest var
der ikke. Men Næstved havde fået
gennem brudt Sandbjerget, og der
var nu jernbaneforbindelse til Kø
benhavn og Vordingborg.
Byen og dens bygninger
I sin »Indenlandske Rejse« fra 1803
giver L. M. Wedel den karakteristik
af Næstved, at den, med sine røde
tegltage og grønne områder, ligner
»et Fad Krebs bestrøet med Petersi
lie«. Selv om der siden da var sket
enkelte forandringer, gjaldt sam
menligningen stort set i 1870. Der
var idyl ved Susåen, hvor haverne
gik ned til vandet, selv om gasvær
kets bygninger fra 1862 varslede om
kommende industrialisering. Og
byens profil domineredes stadig af
de to kirkers smukke omrids.231
18

Den gamle købstad Næstved
havde 1870 bygninger af vidt for
skellig alder. De ældste partier af
kirkerne gik tilbage til 1200-årene,
mens det nye rådhus kun var 14 og
gasværket 8 år gammelt, så der var
tale om en spredning på 600 år.21
Fra middelalderens slutning stam
mede et antal munkestenshuse,
som bidrog til at give bven dens
særpræg, men bindingsværkshuse
ne dominerede. Under nedgangen
efter svenskekrigene og frem til sid
ste del af 1700-tallet havde der kun i
mindre omfang været tale om for
nyelse, men derefter rejstes nve
huse, nu også grundmurede, sam
tidig med, at indbyggertallet var i
vækst. Brandtaksationerne25 viser,
at adskillige bygninger ændredes,
og grundm ur og bindingsværk fo
rekommer ofte i samme ejendom.
Det store flertal af husene var be
skedne, og bebyggelsen fremviste
ikke de store kontraster som i vore
dage, men havde et mere harm o
nisk præg.
Bortset fra Set. Mortens Kirke,
der havde været truet med nedriv
ning og i 1850’erne blev reddet ved
en gennemgående restaurering,
stod de middelalderlige murstensbyg
ninger stort set i den skikkelse, de
havde fået gennem årene, med æn
drede døre og vinduer og ofte over
pudsede.26 Set. Peders Kirke havde
de skæmmende kortilbygninger,
man allerede havde rejst ved mid
delalderens slutning, og som skjul
te den oprindelige, smukke afslut
ning mod øst. Rådhuset nord; for
Set. Peders havde som nævnt fået
en afløser, men den gamle bvgning
var bevaret. På sydsiden af pladsen

P eder S y v s H u s (d en tidligere la tin sko le) og koret a f Set. P eders K irke.
T.v. et hjorne a f M ester H a n s e s G aard, d er sa m m e n m e d den g a m le la tin skolebygning ru m m e d e f r i 
skolen. Set. P eders K irke h a r sine p u d se d e v in d u e s in d fa tn in g e r og de sen m id d ela ld erlig e tilbygninger,
som f o r s v a n d t ved re staureringen i 1880'erne. F o t.J . F. B usch. M .

var husrækken endnu ubrudt. Mod
øst fandtes - til 1881 - latinskolebvgningen, kaldet Peder Svvs Hus
efter den bekendte sprogforsker,
som havde været rektor her. Mo
gens Tuessøns Stenboder og Hr.
Henrik Gotschalks Stenhus fortsat
te rækken. Kompagnihuset havde
glatte gavle - de nuværende trap
pegavle blev til i 1920’erne. »Helliggeistes Hospital« i Ringstedgade
(Helligåndshuset) dannede med et
par nvere bindingsværkshuse ram 
men om fattiggård og militærho
spital. Apostelhuset i Riddergade,
en bindingsværksbygning fra begyn
delsen af 1500-årene, havde for
længst mistet sin anden etage, men
ellers var det meste af bygningen i
behold.

Af renæssancehuse i bindingsværk11
med udskåret bygningstømmer fra
o. 1600 fandtes Apostelhusets nabo
»Ridderhuset«, der endnu var ret
velbevaret.
På hjørnet af Kirkestræde og
Kjødtorvet var der tre sammenbyg
gede ejendomme, som siden er
blevet istandsat, og Vinhusgades
nordside rumm ede også eksemp
ler på stilen. Men i 1869 havde man
nedbrudt facaden af det formentlig
smukkeste af disse renæssancehu
se. Det lå på Axeltorv, hvor nu
Georg Christensens boghandel
findes.
Også fra 1600-tallet var der værdi
fulde huse. I Østergade fandtes (til
1947) en bygning fra ca. 1650 med
udskårne englehoveder og vræng19

A xelto ru s vestlig e hjørne i 1 8 6 0 ’erne.
Trods fo rsk e lle n i h u sen es a ld e r h a r bebyggelsen et h a rm o n isk præ g. T v . H a n s H o m e m a n s g å rd f r a
1668, i m id te n W u lfs g å r d (n u hotel A x e lh u s) i sin oprindelige, s m u k k e u d fo rm n in g f r a 1784. Til højre
herfor et b in d in g sv æ rk sh u s f r a o. 1600. U ken d t fo to g ra f. M .

masker, uden tvivl skåret af Abel
Schrøder den Yngre. Han havde
også udsmykket bygningstømme
ret i Hans Hornemans gård, en sta
telig toetages ejendom på hjørnet
af Axeltorv og Kirkestræde (opført
1668, nedrevet 1899).
Admiral O. Judichær havde i be
gyndelsen af 1700-årene helt ændret
Gjøernes gamle adelsgård mod
Kjødtorvet og opført den lange
bindingsværksfløj ud mod Pølse
strædet, med svalegang til gårdsi
den. (Den blev nedrevet i 1950’erne, men er nu genrejst i »Den gam
le By« i Århus).
Så er der husene fra nyere tid. I
1784 havde borgmester Ewald Wulf
opført det nuværende »Axelhus« til
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minde om sin fader guldsmeden
Jonas Wulf. Der var grundm ur
mod gaden, men o. 1890 mistede
denne smukke rokokofacade sit
særpræg ved en ombygning. Fra
omtrent samme tid som »Axelhus«
er Bryggergården i Ringstedgade,
der dog har mistet sin frontispice
(forsidegavl). Ved havnen fandtes
der til 1860’erne toldkontor i »det
gule pakhus«.
Østsiden af Riddergade var den
gang - som nu - det smukkeste ga
departi i byen med vekslende gam
le og nyere huse. Efter en klassici
stisk bygning (det tidligere bog
trykkeri) kom Apostelhuset med to
kønne kviste og Ridderhuset, den
gang begge overkalkede. Så fulgte

R id d erg a d es ostside.
Set. M o rten s k irk e tå rn d a n n e r en m a r k a n t a fs lu tn in g p å h u sræ kken , d er begynder m e d den kla ssicisti
ske b yg n in g (tid lig ere trykkeri). S å fo lg e r A p o stelh u se t og » R id d erh u set« , begge f o r re staureringen i
18SO’erne, » d et rode p a k h u s « f r a 1845 og en sa m tid ig senem p ireb yg n in g . E t s m u k t gadebillede. F o t.J .
F. B usch. M .

»det røde pakhus« fra 1845 og et fint
beboelseshus fra omtrent samme
tid. Endelig dannede Set. Mortens
tårn afslutningen på bygningsræk
ken, som man så den fra hjørnet
af Købmagergade.
Siden 1799 var der som nævnt
opført bygninger for militæret på
Sandbjerget ved Grønnegade. Ri
dehuset fra dette år havde endnu i
1870 sit tegltag med den høje rejs
ning, og i 1850’erne var fægtesalsbygningen blevet rejst ud mod
Grønnegade. Højere oppe på ter
rænet lå to bygninger fra begyndel
sen af 1800-tallet: »Gamle Kaserne«
og stalden.
Præstø Amts Sygehus fra 1817 var
en lang, gulkalket murstensbyg
ning, som midtpå prydedes af en

stor frontispice. Kun en lille stump
af denne ejendom er endnu beva
ret.
Det gamle sortebrodrekloster
blev 1840 nedrevet for at give plads
til den Ostenfeldtske Stiftelse, der
var tegnet af arkitekt Georg Kretz i
Næstved. Vi ved ikke, om det
smukke hus i Købmagergade (nr.
8), som fører tanken hen på Thor
valdsens Museum, er tegnet af Bindesbøll. Men bvens stolthed, det
nye Raad-, Thing- og Arresthuus
på Hjultorvet skyldes ham. Bindesboll havde også tegnet facade til
Løveapoteket. Desværre har råd
huset (nu retsbygningen) mistet
sine karakteristiske kviste og snoe
de søjler, og Løveapotekets facade
er også ændret.
J

1
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K a ttebjerg o. 1870. D en lille p ig e er fo to g ra fe n s datter. F o t.J . F. B usch. M .

K o b m a g erg a d e set m o d Set. P eders K irke 1 8 6 0 ’erne. M a n ser kor p a rtie t m e d de se n m id d ela ld erlig e t il
føjelser. F o t.J . H enschel. M .
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Af de gamle købmandsgårde kan
man stadig se Wittuséns m onu
mentale ejendom i Brogade (nu
sæde for Bygningsinspektoratet).
Sanders gård uden for Ringstedport (Wilh. Smith) måtte for nogle
år siden vige for et kompleks med
det uhistoriske navn »Nørreport«.
I 1855 havde Hotel Vinhuset fået
en ny fløj mod Vinhusgade, et tid
ligt og heldigt eksempel på efterlig
ning af renæssancen. Ti år senere
opførtes et tilsvarende gavlparti
ved hotellets sydende, og hertil
flyttedes posthuset, som havde haft
lokaler i en bindingsværksbvgning

på Axeltorv (senere kaldet »Fixhus«).
Det skal til slut nævnes, at der si
den 1784 havde ligget en militær
vagtbygning på Axeltorv skråt over
for Skomagerrækken.
Ved siden af de interessante og
værdifulde ejendomme fandtes det
store antal af mindre fremtræden
de huse, ofte beskedne i størrelse,
men undertiden kønne i deres en
kelhed. Mange var dog dårlige bo
liger. Set med vore øjne var den
gamle købstad med sine brolagte
gader en idyllisk by, ikke mindst på
grund af Susåen.
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Befolkningsforhold

Indbyggertallet m.m.
Det kan være tungt med mange tal,
men de dækker over kendsgernin
ger og er derfor nødvendige.28
Siden 1769, da kun 1404 indbvggere registreredes i Næstved, var
folketallet, gennem 100 år, tredob
let og udgjorde i 1870 4267 menne
sker, fordelt på 840 familier; hertil
kommer 382 beboere i landdistrik
terne Aaderup og Grimstrup. I de
følgende 100 år, indtil kommune
sammenlægningen i 1970, voksede
indbyggerantallet til mere end
25.000, blev altså godt fem
doblet29. Mens der fra 1769 til 1870
er tale om en jævn vækst, som fort
sætter til 1938, medførte fuldendel
sen af havne- og kanalanlægget i
dette år som nævnt en stærk frem
gang i den nærmest følgende tid.
Af de 4267 indbyggere i 1870 var
2288 mænd og 1979 kvinder. For
købstæderne som helhed var kvin
derne i overtal, og det særlige for
hold i Næstved må skyldes, at man
havde garnisonen. I militærbverne
Fredericia og Nyborg er situatio
nen en tilsvarende30.
For året 1870 var i Næstved med
tilhørende landdistrikt antallet af
ægteviedc par 37, fødte 145, heraf
24

75 drenge og 70 piger, døde 83, her
af 50 mænd og 33 kvinder. For åre
ne 1867-70 er fødselstallet jævnt sti
gende, unægtelig helt forskelligt fra
forholdet i vore dage.
Indbyggertallets vækst i Næstved
1769 til 1870 var omtrent af samme
omfang som i de andre danske
købstæder. Byen stod som nr.
17-18 i rækken, både ved periodens
begyndelse og afslutning.31
Lokale beboere og tilflyttere
Rent umiddelbart kunne man an
tage, at den fastboende voksne be
folkning i en købstad som Næstved
i 1870 fortrinsvis bestod af perso
ner, der var født og opvokset på
stedet. Men sådan forholder det sig
imidlertid ikke. En optælling*2 vi
ser, at af et samlet antal på 2311 fast
boende var 899 født i selve Næstved
eller inden for en omkreds på en
mil (ca. 71/ km) om byen, 805 på det
øvrige Sjælland, 185 i København,
268 i resten af Kongeriget, 100 i
Hertugdømmerne og 54 i udlan
det. Kun 40% stammede altså fra
selve byen og dens nærmeste om
egn, mens dog 75% var født i køb
stæder eller landdistrikter på Sjæl
land. Det relativt store tal fra Her

tugdømmerne (Slesvig og Holsten)
hænger i nogen grad sammen
med, at 4. dragonregiment, hvis
bcfalingsmænd for en del var af
tysk oprindelse, 1852-64 havde væ
ret stationeret på Gottorp, men nu
var vendt tilbage til Næstved. En
del kongetro holstenere foretrak
efter krigen at bo i Kongeriget. 2.
dragonregiment, hvis menige var
holstenere, havde holdt til i Næs
tved mellem de to slesvigske krige,
men var nu ophævet.
Familiebegrebet
Betegnelsen »Familie« i folketæl
lingslisterne er et meget varierende
begreb, spændende fra en enkelt
person til husstanden med »Tyen
de«, både egentlige tjenestefolk og
hjælpere, samt faglige medarbej
dere. Ca. 700 eller omkring %af by
ens befolkning har som tjeneste
folk, svende, lærlinge og arbejdsfolk levet under patriarkalske for
hold. Postholder Lunstein i Kind
hestegade havde 23 personer boen
de. Foruden den egentlige familie
fandtes 2 tjenestepiger, 3 smede, 3
diligencekuske, 8 ekstrakuske og 2
arbejdskarle. Kun en enkelt dili
gencekusk boede for sig selv.
I øvrigt havde adskillige familier
logerende, i begyndelsen af 1870
bl.a. over 50 jernbanearbejdere,
som dog forsvandt efter sydbanens
fuldendelse samme år. Dertil kom
mer o. 65 dragoner (rekrutter), der
ikke havde bopæl på Statskaser
nen.
Fordelingen af arbejdet
Inden for den enkelte familie var
husfaderen som regel forsørgeren,

der havde erhvervsarbejde, mens
husmoderen varetog hjemmets
opgaver. Men ca. 80 husmodre be
stred desuden et særligt erhverv.
Ofte var det enlige forsørgere, un
dertiden enker, men også gifte
kvinder kunne have et arbejde ude
eller hjemme. Der var f.eks. ledere
af privatskoler, lærerinder, et par
jordem ødre, en asylmoder og en
marketenderske. Ca. 25 var beskæf
tigede ved handel (bl.a. med dametøj) og o. 15 ved håndarbejde (især
finere syning). Ganske enkelte stod
som ledere af en erhvervsvirksom
hed (bager, brændevinsbrænder,
hjul- og karetmager), men med en
mandlig bestyrer. Den største
gruppe ernærede sig som syersker,
vaskekoner og arbejdersker; 5 kal
der sig »Fabrikskone«. En enkelt
betegner sit arbejde som »Forskjelligt« - hvad det så skal betyde.
En særlig gruppe udgjorde de
voksne, ugifte døtre, for hvem der i
folketællingslisterne ikke er nævnt
noget erhverv. Det drejer sig i Næs
tved om over 80, næsten udeluk
kende fra de bedrestillede sam
fundslag. Da man i disse kredse
næsten altid havde tyende til at ud
føre det grovere arbejde, har de
ugifte piger, hvoraf adskillige var
op i årene, vel en stor del af tiden
siddet og svet og broderet. Hvor
dan de så på deres gifte medsøstre,
får stå hen.
I adskillige tilfælde er enlige
kvinder opførte som gifte, hvad der
må betyde, at ægteskabet i praksis
var ophørt at eksistere. Skilsmisse
har været betragtet som noget tvivl
somt eller nedværdigende, striden
de mod den kristne opfattelse af
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ægteskabet, og næsten alle var
medlem al folkekirken dengang.
Kun 11 personer optræder i Næs
tveds folketælling som fraskilte.
Tyendet
Af bvens 840 familier - der dog som
nævnt kunne bestå afen enkelt per
son - havde henved 200 tjeneste
folk, mens ca. 150 anvendte ufag
lærte folk til deres erhverv. De to tal
overlapper dog hinanden, og det er
umuligt at foretage en klar deling,
da specielt mændenc - som tjene
stekarle - har virket på begge om 
råder. Tilsvarende har tjenestepi
ger hos gæstgiverne vel også kun
net optræde som opvartningspi
ger, ligesom kokkenarbejdet gjaldt
både gæsterne og familien.
Undertiden anvendes i folketæl
lingslisterne benævnelsen »Tven
de« også om svende og lærlinge,
men i denne fremstilling regnes
der kun med ufaglærte.
Samfundsgrupperne
O. 1840 personer, ca. % afalle indbvggere i Næstved, var under 18 år.
Det er vanskeligt at se, hvor mange
born der fandtes i de enkelte fami
lier. Benævnelsen »Barn« i folketæl
lingen gælder også voksne, hvis
forældre var i live, og lærlinge og
drenge boede ofte hos mester; ad
skillige tjenestepiger var ikke voks
ne. Over 130 personer under 18 år
har arbejdet ude, mens kun godt 30
siges at være beskæftiget hjemme.
Malermester Bischoff betegner sin
16-årige son som »Contoirist«, og
selv mindre børn må have deltaget
i hjemmets arbejde, f.eks. ved at
gå ærinder.
Mens der for de allerfleste hus26

fædre er anført en beskæftigelse,
kan benævnelsen »Huusmoder«
dække over andet end hjemmets
hverv, idet beskæftigelsesrubrik
ken i skemaet ikke altid er udfyldt
for enker eller andre enlige. Man
støder også på andre vanskelighe
der ved erhvervsbetegnelsen, når
f.eks. »Smed« ikke behøver at dæk
ke over en selvstændig mester, men
kan betyde en, der er ansat ved et
jernstøberi. De følgende tal må alt
så tages med forbehold.
Mens det i et halvt hundrede til
fælde nævnes, at voksne familie
medlemmer har deltaget i erhver
vet, ladet det sig slet ikke oplyse,
hvor mange husmodre der har
hjulpet deres mænd og i hvilket
omfang.
Efter folketællingslisterne fand
tes der i 1870 o. 375 håndværks
svende og -lærlinge, mens de ufag
lærte mænd, der som oftest benæv
nes »Arbeidsmand«, kan sættes til
o. 330, og kvinder (»Arbeiderske,
Arbeidskone, Sypige« o.m.a.) til ca.
65. De selvstændige håndværkere,
der spænder fra større håndværks
mestre til beskedne fagudøvere
uden hjælp, har udgjort o. 230.
Kun ganske få var ejere af industri
elt prægede virksomheder. Ved
handel og beslægtede erhverv
(transport, gæstgiveri o.a.) beskæf
tigedes godt 100 selvstændige
mænd og ca. 25 kvinder, mens det
underordnede personale (handels
betjente, butiksjomfruer m.m.)
ikke nåede op på 100. Militæret om
fattede næsten 200, befalingsmænd
og indkaldte, mens de offentligt
ansatte civile ved stat, amt og kom
mune til sammen udgjorde 65, næ

sten udelukkende mænd. Personer
i såkaldt frie erhverv (f.eks. inge
niører og private lærere) nåede op
på 50. Landbrug, fiskeri og søfart
udøvedes kun af et beskedent an
tal, og de, der levede af penge,
ejendom, pension eller legat, kan
skønsmæssigt sættes til o. 100. Det
samlede antal tyende var på hen
ved 270, o. 80 mænd og 190 kvin
der. Endelig omfattedes 110 perso
ner af fattigvæsenet, og heraf boede
o. 30 i Helligåndshuset, byens
fattiggård.
De enkelte grupper økonomisk set
I denne brogede befolkning ud
gjorde de større købmænd en økono
misk elite, hvad der kan ses af talle
ne for ligning af de personlige
kommunalskatter, »Formue og
Ledighed«33. Personer, der var an
sat til under 7 rdl. i skat, er ikke an
ført i den offentliggjorte liste, som
kun omfatter 369 skatteydere. 114 der alle var ansat til over 30 rdl. (60
kr.) - skulle tilsammen betale 63%
af skatten. (I det følgende kaldes de
højestbeskattede). 40 af dem var
købmænd, og de måtte sammen
lagt udrede 30% af skatteligningen,
som i alt udgjorde 16.563 rdl. De 10
største skatteydere var:
Konsul Wittusen ............... 550 rdl.
Købmand F. E. Sander .... 440 rdl.
Tobaksfabrikør
K nudsen........................ 385 rdl.
Apoteker H a n se n ............. 341 rdl.
Købmand Weeke............... 248 rdl.
Borgmester Petræ us......... 231 rdl.
Købmand Lillelund......... 220 rdl.
Købmand
N. F. Wulff & Co............ 200 rdl.
Købmand Borchsenius__ 193 rdl.

Købmand N a n d ru p ......... 193 rdl.
Også med hensyn til ejendoms
besiddelse dominerede købmæn
dene, men derom senere. Adskilli
ge af dem, der beskæftigede sig
med handel og beslægtede er
hverv, har dog været småhandlen
de, »Smaakjørere« eller mindre
værtshusholdere.
De allerfleste af håndværkerne
havde jævne indtægter, men enkel
te hævdede sig blandt byens velha
vere. Tobaksfabrikør Knudsen var
jo num m er tre på listen over skatte
ydere, og klædefabrikant A. V.
Hansen nr. 11. Købmændene
Brandt & Sonne & Zoffmann fun
gerede tillige som brændevins
brændere. Jernstøber Hermansen,
der ligesom Knudsen og Hansen
ejede en industrielt præget virk
somhed, var dog kun nr. 25 blandt
de højestbeskattede.
Af de offentligt ansatte fandtes
borgmester Petræus, oberst Buskv
Neergaard, toldforvalter Løven
skjold og distriktslæge Castenschiold blandt de store skattevdere. Men i deres samfundsgruppe,
der f.eks. også omfattede postbude
og sergenter, var der personer af
meget forskellig økonomisk status.
Det samme gælder dem, der levede
af deres m idler.
Folk fra defrie erhverv dannede en
broget skare med ingeniører som
de bedst stillede.
Om håndværkssvendene og de
mandlige og kvindelige ufaglærte
samt tyendet gælder det, at de gen
nemgående repræsenterede de
dårligst stillede samfundslag, mens
»Fattiglemmerne« havde det rin
gest af alle.
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G ron n eg a d e set m o d R in g sted g a d e.
B em æ rk b rolæ gningen og rendestenene. T.v. fo r h u s e t a f en ejendom , h vo r d er i 1870 boede 74 m e n n e 
sker. T.h. rid eh u set f r a 1799 m e d d et oprindelige tegltag, der u d skifted es 1872. D erefter ses »F æ gtesa lsb yg n in g en « eller » N y e K asernea f r a 1S e e r n e . Fol. J . F. B usch. M .

Ejendomme og boligforhold
Vurderingen 1867 i brandtaksatio
nen a f34 de o. 315 private ejendom
me i Næstved varierer fra Wittusens
tidligere omtalte købmandsgård
med ansættelsen 49.300 rdl. til
»Svdhavehuset, Nestved, Havnen«,
der takseredes til 210 rdl.
Et samlet gennemsnit for vurde
ringerne vil ikke sige så meget, da
beløbene er stærkt varierende.
Men en udregning viser, at ejen
domme under 2.000 rdl. udgjorde
henved % af det samlede antal.
O. 115 af alle husene ejedes af
selvstændige håndværkere, mens
gruppen af købmænd kun tegnede
sig for o. 70. Listen over de højest
ansatte ejendomsbesiddere viser
imidlertid, at det overvejende var
købmænd, som lå i spidsen, hvad
kvalitet og størrelse af ejendom
28

men viser, ligesom også beliggen
heden har spillet ind.
1) Købmand
konsul W ittusen..... 62.970 rdl.
2) Købmand
F. E. Sander............ 48.930 rdl.
3) Jernstøber
J. A. Hermansen .... 45.990 rdl.
4) Enkemadam
Bagger...................... 43.260 rdl.
5) Købmand B randt... 36.830 rdl.
6) Gæstgiver Næsted... 35.850 rdl.
7) Købmand
M. W eeke................ 32.950 rdl.
8) Købmand
N. C.J. N ielsen....... 31.210 rdl.
9) Fabrikant
farver A. V. Hansen 25.760 rdl.
10) Købmand Friis ..... 24.760 rdl.
Wittusen og Weeke havde des
uden magasiner i Karrebæksmin
de. Madam Baggers afdøde mand

havde drevet »Nv Gjæstgivergaard«
(det senere Hotel Dania), og gæstgi
ver Næsted ejede »Viinhuset«, der
dengang takseredes som Næstveds
fjerde værdifuldeste ejendom.
Næsten 40 huse tilhørte hus
mødre, bl.a. enker. Så kommer
gruppen af ufaglærte med 18 ejen
domme, der dog var lavt vurderet
og hovedsagelig lå på Marken.
Nogle varierende eksempler på
boligforhold skal anføres her.
»Sydhavehuset« ejedes af brødrene
(?) Rasmus og Søren Nielsen og beboedes af Rasmus og to andre arbejdsmænd, hvoraf den ene endda
havde en jernbanearbejder som lo
gerende. 10 mennesker holdt til i
denne ejendom, der kun bestod af
en enkelt bindingsværkslænge med
stråtag, på syv fag (godt 8 m), der
også rumm ede et brændehus.
Arbejdsmand Simon Pedersen
ejede og beboede et hus på køb
stadsjorden, i Lille Bredstræde.
Der hørte et grundstykke til på den
anden side af strædet. Ejendom
men, som vurderedes til 240 rdl.,
omfattede en længe på 4 fag i 1 eta
ge og uden kælder, afbindingsværk
og med tegltag. Den var indrettet til
værelse og køkken. Der var 1 skor
sten og 1 kakkelovn, men pumpe
og »Locum« nævnes ikke. Her leve
de Simon Pedersen med sin kone
og to børn.
Enkemadam Soldaths ejendom i
Østergade, hvor der boede to fami
lier med i alt fem mennesker, be
stod af en gadelænge på syv fag i to
etager af bindingsværk og med
gennemkørselsport; der var to
skorstene og syv kakkelovne. En si
delænge havde fem fag med kælder

under de fire , der var dobbeltskor
sten, tre kakkelovne og komfur.
Desuden fandtes baghuse med
brænderum, rullestue og hønse
hus. Vurderingen var på 2.800 rdl.,
men heller ikke her omtales hygiej
niske faciliteter.
Konsul Wittuscns købmands
gård på hjørnet af Store Brogade og
Møllegade udgjorde et impone
rende kompleks, der omfattede
fire grundmurede længer på to el
ler tre etager, tre bindingsværks
bygninger, en grundmuret tørre
ovn og et par mindre afdelinger
med stald o.a. Der omtales både
»Locummer« og en post med jernpumperedskab. Gadelængen ud
mod Store Brogade, hvor beboelse
og sikkert også kontorer har været,
var på 31 fag i 2 etager og var blevet
opført 1849. Den havde 5 skorstene,
25 kakkelovne og 3 komfurer, og
her levede byens matator. Køb
mandsgården vurderedes til 49.300
rdl., men Wittusen havde fem an
dre ejendomme i Næstved, og det
hele var takseret til over 4% af samt
lige private huses værdi.
Simon Pedersen ejede sit lille
hus, men over % af familierne i
Næstved boede til leje (o. 630).
Langt den overvejende del af be
folkningen holdt til i gadelænger,
men også sidebygninger og baghu
se anvendtes, ligesom kælder og
kvist blev taget i brug. O. hver ot
tende familie boede alene i ejen
dommen, og et lignende antal leve
de i 2-familiehuse. Det højeste tal
for ejendomsfællesskab er fra
Grønnegade, hvor ikke mindre
end 22 familier holdt til i matrikel
num m er 24, som ejedes af en mu29

rer og vurderedes til 4.020 rdl.
Ejendommen, der lå over for ride
huset, havde en gadelænge på 7
fag, grundmuret, men med bin
dingsværksgavl. Efter brandtaksati
onen var der to etager, men et foto
grafi af Grønnegade o. 1870 viser, at
der er tale om en høj kælder med
stue over. Der fandtes desuden to
bindingværksbygninger, en mel
lembygning og et baghus på hen

holdsvis 9 og 13 fag, begge i 1etage.
74 mennesker var stuvet sammen i
disse tre bygninger, der nok må be
tegnes som Næstveds slum. At 8 af
beboerne blev forsørget af fattig
væsenet, kan ikke forbavse. Fami
lieoverhovederne i denne ejendom
bestod af en »Tjenestemand«, en
skomagermester, 4 håndværks
svende, 7 arbejdsmænd, en klude
samler, en marketenderske, en sv-

B r eds træ de o. 1930.
U d sigten f r a S u så e n m o d Set. P eders K irke. D er fin d e s in tet fo to g ra fi a f stedet f r a 1870, m e n stort set er
h u sræ kk en d en s a m m e som d en g a ng. U ken d t fo to g ra f. M .
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kone, en vaskerkone, 4 husmødre
og en person med uopgivet er
hverv. En pumpe omtales ikke,
men nok et halvtagshus, indrettet
til »Locummer«, så man kan tænke
sig til de hygiejniske forhold.
Heller ikke i Store Bredstræde
stod det for godt til. Mtr. 310 omfat
tede tre enetages længer på i alt 33
fag, overvejende grundmur, uden
kælder. Den vurderedes til 5.470
rdl. 14 familier med i alt 52 beboe
re, hvoraf 25 var under 18 år, holdt
til i stue og loft (hvor den eneste
lyskilde var tagvinduer). Af udstvr
nævnes bl.a. »Confyrgryder« i to af
længerne. I ejendommen boede en
snedker, en smedesvend, 2 fabriks
koner, en arbejdskone og en ar
bejdsmand. Desuden træffer man
en spinder, 6 væversvende, en dugmagersvend og en farversvend.
Men husejeren var også klædefa
brikant A. V. Hansen i Farvergade.
På fotografiet af Bredstræde ses
de fælles faciliteter i tilbygningen
mod syd.
De enkelte gaders og
områders særpræg
Selv om der rundt om i byen boede
familier fra forskellige sociale lag i
de samme ejendomme, var der en
tendens til, at de enkelte gader,
stræder og torve havde deres særli
ge præg35.
Det gælder ikke mindst Store Bro
gade, hvor der kun fandtes tre ejen
domme, men boede ni familier
med o. 60 medlemmer, deraf næ
sten halvdelen i konsul Wittusens
købmandsgård. Vurderingen pr.
ejendom var gennemsnitlig o.
20.000 rdl., uden sammenligning

den højeste i Næstved (mens Brotor
vets huse »kun« stod til ca. 11.500). 5
al de højeste skatteydere boede i
Store Brogade, og 7 af de 9 familier
havde tyende, i alt 25 personer.
På Næstved Mark levede 324 m en
nesker, fordelt på 91 familier i 32
ejendomme. Da disse tal fra folke
tællingen ikke stemmer helt med
anførelserne i brandtaksationen fra
1867, kan der ikke fremskaffes no
get sikkert beløb for den gennem
snitlige ejendomsvurdering her,
men den kan sættes til ca. 1.300 rdl.
Fraregnes den ostenfcldtske Stiftel
se, som er vurderet til 9.000 rdl., er
gennemsnittet helt nede på o.
1.200. En enkelt af de højstbeskattede boede i dette område, hvor o. 30
familieoverhoveder tilhørte de
ufaglærtes kreds. Kun fire husstan
de havde tjenestfolk.
Støre Brøgade og Marken, der jo
også var vidt forskellige i udstræk
ning, repræsenterede alt i alt de to
yderpunkter, men ejendomsvur
deringen på Banken (Det østlige af
købstadsjorden) og i Mollegade var
endnu lavere end på Marken.
Gronnegade med næsten 500 men
nesker var det folkerigeste sted i
Næstved. Alene på kasernen boede
over 100, og mere end 20 befalingsmænd holdt til i gaden, der ellers
var præget af håndværkere og
ufaglærte.
Østergade, med 390 beboere, var
købmændenes og håndværkernes
gade. 14 af de højstbeskattede hav
de bolig her, og den gennemsnitli
ge ejendomsvurdering nærmede
sig 8.500.
Ringstedgade rumm ede Hellig
åndshuset med o. 30 fattiglemmer
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og ca. 15 patienter på militærhospitalct, endvidere Amtssygehuset
med ca. 20 indlagte og Tvangsar
bejdsanstalten, hvor 7 lemmer
holdt til. Det var samtidig den gade
i bven, hvor der boede det største
antal højstbeskattede, nemlig 18.
Axeltorv, byens centrum, havde
22 familier, hvoraf halvdelen til
hørte de støre skatteydere, og den
gennemsnitlige vurdering af ejen
domme lå her over 8.000. Halvde
len af familierne tilhørte handels
standen. Noget lignende gælder
forholdene på Hjultorvet.
Købmagergade var, trods navnet,
især tilholdssted før håndværkere.
Men selv øm der her fandtes 9 stør
re skatteydere, var ejendomsansæt
telsen lav, i snit godt 3.300, ikke en
gang det halve af Riddergades, der
var på ca. 7.300.
Kindhestegade prægedes af hånd
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værkere, og det samme gælder Helligtrefoldighedsgade, Lille Brogade, Sko
magerrækken og Ramsherred samt Ny
gade og Gaasegade.
Det, som vi samlet kalder Set. Pe
ders Kirkeplads, havde som nævnt i
1870 også navnene Kjødtorvet og
Set. Peders Kirkegaard. Her var de
offentligt ansatte den største en
keltgruppe.
I Bredstræde, Kompagnistræde og
Møntergade boede mange ufaglærte.
To huse i Møllegade ejedes af kom
munen, og beboerne her hørte un
der fattigvæsenet. Otte familieover
hoveder i denne gade betegnede
sig som »Husmoder«, og fem har
ikke opgivet noget erhverv. Der
fandtes dog også håndværkere og
en købmand i Møllegade.
Lidt om bohave
Mens folketælling og brandtaksa-

tion siger en del om, hvor og hvor
dan folk boede, kan opgørelser fra
skifteretten give et fingerpeg om,
hvad slags indbo de havde og mere usikkert - hvad det var værd.
Der skal anføres tre eksempler fra
o. 1870™.
Claus Erichsens enkes efterla
denskaber udgjorde 63 poster til i
alt 40 rdl., og kun godt %var sat til 1
rdl. eller derover. Højst vurdere
des en overdyne til 5 rdl., en under
dyne og en kommode hver til 3
rdl., mens en kasse med bøger kun
ansattes til 3 mark (af ca. 33 øre). Alt
i alt et tarveligt og fattigt bohave.
Afdøde skomagermester Iva
novs og hans enkes fællesbo på 50
poster takseredes til 300 rdl., altså
gennemsnitlig 6 rdl. Her sattes 8
dvner à 8 rdl. - 64 - højest, køkken
tøj vurderedes til 40 rdl., 8 par lag
ner 24, 6 finerede stole à 3 - 18 - og
en sofa til 15 rdl., mens en dobbelt
seng og 4 lange puder hver opnåe
de 10 rdl. Blandt de mindre værdi
fulde ting kan nævnes en »Gipsfi
gur Thorvaldsen« og et par forhøj
ninger. Boet indeholdt lidt færre
poster end det foregående, men
var sat mere end syv gange så højt.
Det tilhørte åbenbart en jævnt stil
let håndværkerfamilie; hos Ivanov
boede hverken svend eller lærling.
Bogtrykker A. P. Bang i Ridder
gade havde afstået ejendom, tryk
keri og blad (Næstved Avis) til sin
søn A. C. Bang, der var sat til 99 rdl.
i formue- og lejlighedsskat, mens
faderen takseredes til 37 rdl. Den
gamle, der var enkemand, døde i
1870, og skifteforvalteren satte boet
til 853 rdl. Det omfattede 166 po
ster, der altså gennemsnitlig lå på

godt 5 rdl., men med store sving
ninger. Højest vurderet var 30 par
hørlærredslagner til 75 rdl., mens
20 duge af forskellig størrelse blev
opgjort til 40 rdl.; 3 overdyner + 6
hovedpuder sattes til 33 og tre stri
bede underlagner til 24. 12 sølvdessertskeer vurderedes til 30, en »Ma
hognipolstret« sofa til 24 og et 8 da
ges stueur til 20 rdl. - 5 favne hug
get bøgebrænde var sat så højt som
til 50 rdl. A. P. Bangs ejendele hav
de tilhørt en ret velstillet pensio
nist.
Hygiejniske forhold
Som flere gange antydet var den
sundhedsmæssige tilstand i Næs
tved omkring 1870 efter vor opfat
telse ringe. Noget vandværk med
tilhørende kloaksystem fandtes
endnu ikke, og kun en del af ejen
dommene var forsynet med pum 
pe. Mange familier var derfor hen
vist til offentlige pum per som den,
der fandtes ved Krumport. Vandets
kvalitet er et andet spørgsmål.
I en gammel by som Næstved var
U dsnil a f m atrik elsko rlet 1 8 6 \
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adskillige huse af høj alder og for
faldne, hvad de mange lave vurde
ringstal viser. På matrikelskortet fra
1865 ses det, at der var tæt bebyg
gelse i f.eks. Lille Brogade, Helligtrefoldighedsgade, Nygade og
Grønnegade. Men i Kindhestega
des nordside strakte de smalle
grunde sig helt ud til Herlufsholms
jorder, og man havde ikke langt til
skoven. På bankerne var der frisk
luft og udsigt, og Næstved Mark var
et landligt område.
Man har sikkert taget forholde
ne, som de var, og kun i begrænset
omfang øvet kritik.
Det billede, som her er tegnet af
befolkningsforholdene, kan på fle
re måder uddvbes ved en skil
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dring af de forskellige erhverv og
deres udøvere.

Erhvervslivet

For Danmark som helhed var der
sidst i 1860’erne tale om en økono
misk opgangstid37. Landbruget,
som var det helt dominerende er
hverv, tjente på korneksporten;
men det var nødvendigt at indføre
kul, råstoffer, industrivarer o.a. In
dustrien var i vækst, men havde
endnu et meget begrænset omfang,
mens mange var beskæftiget med
håndværk. Siden 1857 (en økono
misk krise) var København i stærk
fremgang på bekostning af pro
vinsbyerne. I det følgende skildres
næringsvejene i Næstved.
Landbrug og fiskeri
Fra ældre tid spillede landbrug en
stor rolle for vore købstæder, og
endnu i dette århundrede fandtes
koholderi m.m. selv i store bye. O.
1850 brugte 76 af Næstveds indbyg
gere byens jorder, fordelt på lod
der fra under 1 til 4 tdr. hartkorn. I
1866 havde man 138 heste, 246 stk.
hornkvæg, 24 får og 128 svin; dertil
kommer fjerkræ38'. I brandtaksati
onsprotokollen nævnes gentagne
gange stald, lade, foderlo, svine- og
hønsehus. Avslbruger C. Hansen
på Brotorvet forbandt sit kreatur
hold med brændevinsbrænding,

ølbrygning og maltfremstilling. Og på den anden side af Storebro lå
Lillenæstved, som stadig var en
bondebv.
Fiskeriet var knyttet til Karre
bæksminde, der boede kun en en
kelt fisker i Næstved.
Industri og håndværk
Fra o. 1850 fandt der en vis industri
el udvikling sted i Danmark. Enkel
te virksomheder eksisterede dog
før, og det egentlige industrielle
gennembrud foregik først i 1890’crne3,).
Ifølge Mercantilkalendcren for
1869“’ var der dengang 21 industrielle
anlæg i Næstved, men de fleste sva
rer ikke til vore begreber om indu
stri, da der er tale om meget små
foretagender eller rene håndværks
virksomheder som Kählers potte
mageri.
1871 foretog Statistisk Bureau en
tælling af fabrikker og fabriksmæs
sigt drevet håndværk i dette land,11
og fra provinsbverne indsendte
borgmestrene skemaer med besva
relse af forespørgselen. For Næs
tveds vedkommende er der opført
7 virksomheder, og borgmester Petræus må have fået sine oplysnin35
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ger fra disse arbejdspladser. Maglemølle Papirfabrik blev først op
rettet i 1873, men af de foretagen
der, som eksisterede i 1871, beskæf
tigede A. V. Hansens klædefabrik i
Farvergade 50 fast tilknyttede ar
bejdere, unægtelig et forbavsende
højt tal. Efter folketællingen 1870
fandtes der kun 17 væversvende el
ler -lærlinge i byen, men der må
også være benyttet ufaglært ar
bejdskraft. Virksomheden var op
rettet 1856 og blev udvidet 1864.
Der fabrikeredes klæde, hvergarn
(bomuld og uld), strømpegarn og
»Multum« (flonelsstof).
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Hansens ejendom vurderedes til
20.000 rdl., hvoraf klædefabrikken i
en sidelænge var sat til 6.900. End
videre fandtes farveri og blegeri,
»Pakkammere« og pakhus. Inven
taret, der bl.a. omfattede en dam p
maskine og forskellige kedler, op
gjordes til godt 6.00012.
Jacobsens farveri og uldspinderi
fandtes også i Farvergade, og på
Susåen lå en tilhørende tømmerflå
de. Virksomheden må have forure
net åen, men det forargede næppe
dengang. Man fremstillede hver
garn, strømpegarn og »Multum«.
Der var 10 fast ansatte og 6 løst

knyttet til virksomheden, som
stammede fra 1868. Man anvendte
både dampmaskine og lokomobil.
Et andet uldspinderi, som vist lå
i Kindhestegade, var oprettet 1853
og lavede strømpegarn. Kun 3 ar
bejdere var fast ansatte ved dette
beskedne foretagende.
I. A. Hermansens jernstøberi i
Grønnegade var blevet oprettet al
lerede i 1847 og udvidet 1856. Man
fremstillede maskiner og alminde
ligt støbegods, og der var 19-23
knyttede til virksomheden. Hermansen havde mtr. nr. 14 og 15 i
Grønnegade, og det første rum m e
de kontor, støbegodsmagasin, ma
skinhus, støberi og maskinværk
sted samt materialhus. Inventaret i
værksted og maskinhus bestod af
dampmaskine, drejebænke, filebænke, boremaskiner o.a., vurde
ret til over 6.700 rdl.
Maskinfabrikant og jernstøber
C. C. Paulsen i »Sydhaven« (ved
Vordingborgvej) beskæftigede 6 ar
bejdere fast og 2 »temporat«, mens
et tredje jernstøberi gav arbejde til
6 mand fast.
Endelig nævner indberetningen
C. H. Knudsens fabrik på Axeltorv
(nu Den danske Banks ejendom),
hvor der fremstilledes røg-, skråog snustobak samt cigarer. 10 var
knyttet fast til fabrikken, 30 løst, et
meget højt tal. Tobaksfabrikken
fandtes i bagbygningen, som hav
de tre etager. Inventaret, der var sat
til 2.500 rdl., omfattede en indm u
ret kobberkedel, 4 store og 4 små
tobakspressere, en tørreovn, et val
seværk, et skæreværk og en snusto
baksmølle. Men selv om anlægget
var mindre kostbart end Hansens

og Hermansens, gav forretningen
så stort overskud, at Knudsen var
Næstveds tredje største skatte
yder.13
En sammenligning med indbe
retningerne fra Slagelse, Korsør og
Roskilde viser ikke store forskelle i
den industrielle kapacitet mellem
disse købstæder og Næstved. Men
overalt fandtes ganske små indu
strielt prægede virksomheder som
dampmøllen og vejrmøllen i det
nordligste af Næstved, hvor der
fremstilledes mel og gryn.
Omkring 1800 gav mange køb
mænd og gæstgivere sig af med
brændevinsbrænding, således også
i Næstved. Ca. 1870 anvendtes ma
skindrift ved brændingen, og nu
var kun 4 virksomheder med. At
der var brug for produktet ses af, at
1870 betaltes i byen over 26.000 rdl.
i brændevinsafgift, svarende til
500.000 potter (liter)!“
Flere private bryggede øl, men i
større mængder fremstilledes det
på bryggerier som Friis’ i Ringstedgade og Gottliebs i Farvergade.
Bvens gasværk, som ejedes af
kommunen, lå ved åen mellem
Kompagnistræde og Slagkildevej.
Danmarks første gasværk oprette
des i Odense 1853, og Næstveds
blev til i 1862 som nr. 21 blandt de
danske byers’’. Det omfattede re
torthus, kulhus, måle- og rens
ningshus, vand- og gasbeholder
m.m. samt gasmesterens kontor.
Det hele var i 1867 vurderet til godt
18.000 rdl.
Det er ikke muligt at udregne,
hvor mange ufaglærte, der var be
skæftigede ved industri eller indu
stripræget håndværk i Næstved.
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Men over 130 mænd opgiver til fol
ketællingen navne som arbejdskarl,
arbejdsmand eller arbejder. Det er
ufaglærte, som ikke boede hos ar
bejdsgiveren. Men hertil kommer
godt 50 jernbanearbejdere, som
kun midlertidig havde ophold i
byen. Ca. 60 kvinder kalder sig ar
bejderske, arbejdskone eller arbejdskvinde, mens 5 direkte anfø
rer, at de er beskæftiget ved fa
briksarbejde.
Også ved det egentlige håndværk
har der været ufaglærte, der som ty
ende hjalp til på værkstedet. Og de
7 tjenestekarle, som boede hos
brygger Friis, må have fungeret
som brvggerkarlc i en industripræ
get virksomhed.
Men antallet af faglærte hånd
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værkere - mestre, svende og lærlin
ge - må til sammen have udgjort
ca. 600 (o. 230 selvstændige, 265
svende og ca. 110 lærlinge), altså
langt den største gruppe inden for
industri og håndværk.
Efter folketællingen fandtes der
1870o. 60egentlige håndværksfag, men
antallet af mestre er meget forskel
ligt fordelt på de enkelte fagområ
der. Af skomager eller skomager
mestre var der i Næstved 36, mel
lem %og Y af samtlige selvstændige
håndværkere.
Skotøjsindustrien
var endnu ikke slået igennem, og
mange mestre har sikkert været
»lappeskomagere«. Af selvstændige
snedkere fandtes 16, lige så mange
skræddere, 13 smede (hvoraf nogle
dog måske var knyttet til jernstøbe-

rierne), 12 tømrere og 10 murere.
Ses der bort fra disse brancher, er
der kun tale om gennemsnitlig 2-3
mestre for hvert af de øvrige fag.
Håndværkssvende og -lærlinge
var fordelt på henholdsvis 45 og 28
fag - således at der nok fandt en
overlapning sted, men i adskillige
tilfælde kun var svende - eller lærlinge i faget. Også her er skoma
geriet stærkest repræsenteret med i
alt 56 svende og 23 læredrenge - i
begge tilfælde omkring % af de be
skæftigede ved samtlige fag. Men
ellers er der stor variation mellem
antallet af svende og lærlinge. Over
for 30 murersvende nævnes kun 3
lærlinge, hos tømrerne er tallene
10-1, hos skrædderne 15-4, hos
smedene 18-7 og væverne 13-4.
Omvendt træffer man 10 sadelma
gerlærlinge mod 3 svende og 6
bødkerlærlinge over for 4 svende.
Bortset fra, at læretiden generelt er
meget kortere end svendens ar
bejdsår, er det et meget broget bil
lede, og det lader sig næppe gøre at
udrede baggrunden, fagligt og
lokalt.
Da det samlede antal af hånd
værkssvende og -lærlinge som
nævnt kan sættes o. 375 mod selv
stændiges ca. 235, har der altså gen
nemsnitlig kun været ca. 1,6 svend
eller lærling pr. mester. Selv om en
kelte svende og lærlinge har boet
uden for arbejdsstedet, var det jo
almindeligt, at de ansatte havde
bolig og fik kost hos mester og ind
gik i hans familie eller husstand.
Skræddermester R. Clausen i Helligtrefoldighedsgade havde 7 sven
de boende, mens skomagermester
Christen Larsen i samme gade gav

husrum til 7 svende og en lærling.
Dette overgås dog af hans kollega
L. Møller i Skomagerrækken, som
havde 7 svende og 6 lærlinge (her
imellem hans son).
En del af de håndværksfag, som
udøvedes i 1870, er nu næsten ud
døde. Bødkerens dritler, der var en
stor artikel, anvendes kun lidt nu,
mens hattemageren, håndskoma
geren, feldberederen (en art gar
ver) og rebslageren er slået ud af
industrien.
Af de mange sølvsmede, der si
den renæssancen gennem årene
havde virket i Næstved, fandtes i
1870 kun tre: Ludvig Berth, P. A.
Christensen og I. Lund. "’ Af potte
magerier eksisterede nu kun H er
man Joachim Kählers værksted i
Kindhestegade, hvor man beskæf
tigede 3 svende og 3 lærlinge. Der
fremstilledes både kakkelovne og
almindelige pottemagerting af god
kvalitet. Sønnen Herman August,
der senere skulle blive verdensbe
rømt, arbejdede på dette tidspunkt
hos faderen.17'
Kun de færreste af industri- eller
håndværksvirksomhederne i Næs
tved havde »Boutik« som bagerme
ster Brockmeyer i Østergade. Kun
der fra by og opland henvendte sig
på værksted eller fabrik.
Handel m.m.
Ved næringsloven 1857,s ophæve
des købstædernes økonomiske pri
vilegier, men lige til 1920 bibehold
tes et læbælte på en mil fra en køb
stads centrum, inden for hvilket
der ikke måtte findes høkerbutik
ker (små detailforretninger). For
Næstveds vedkommende vil det
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sige en omkreds, der strakte sig
omtrent til Rislcv, Gelsted, Holme
Olstrup, Bøgesø, Rettestrup, gallen
mellem vejene til Karrebæk og
Skelskør samt Vallensved.
Bønderne fra omegnen kørte til
Næstved og staldede op i de store
købmandsgårde. De solgte korn og
smør og købte til gengæld deres
fornødenheder hos købmanden,
der handlede med mange slags
produkter som tømmer, kul, isen
kram, tøj og kolonialvarer og ofte
var en slags bankforbindelse. Køb
manden påtog sig at tørre bønder
nes korn, og endnu eksisterer det
ydre af C. M. Wittusens tørreovn i
købmandsgårdens længe ved Møl
legade. Den beskrives således i
1867:19' »Tørreovn, 8 Kant, af en en
gelsk Construktion med Jernbjæl
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ker og Flisegulv, og med Tegltag,
tilbygget litr C (gadelængen), taxeres til 5.000 rdl.«.
Wittusen, der havde været han
delsbetjent i Præstø, overtog30 1833
ejendommen på hjørnet af Broga
de og Møllegade og tilkøbte senere
naboejendommen i sidstnævnte
gade. Samtidig med, at hans forret
ning voksede, blev købmandsgår
den forbedret med nybygninger.
Højdepunktet nåedes i 1849, da
den store grundm urede beboelses
ejendom mod Brogade blev rejst50
- et synligt udtryk for ejerens øko
nomiske status, der omkring 1870
havde nået sit højdepunkt.
Wittusen, som var svensk vicekonsul, drev handel på udlandet
med egne skibe og havde magasin i
Karrebæksminde, hvor også Saltø

C. M . W ittu se n . A .

gods og købmand Weeke holdt til.
F. E. Sander, der havde været
lærling hos Wittusen, Fik en meget
fin og elskværdig anbefaling hos
sin chef, da han i 1853 etablerede
sig i Ringstedgade (uden for Ringstedport)51. Det lykkedes ham at
oparbejde en stor forretning, så
han i 1870 var byens næststørste
skatteyder, ’2 men i modsætning til
Wittusen gav Sander sig ikke af
med skibsfart. Varerne lossedes og
ladedes i havnen ved det »gule pak
hus«, som han ejede.
F. L. Brandt i Østergade havde
som Wittusen og Sander sin køb
mandsgård liggende ved en ind
faldsvej til byen. C. Nandrup på
Axeltorv drev som de andre en
gros-handel, men var desuden
kendt for sin detailforretnings ud
søgte ting52. Omegnens herregårde
og Herlufsholm var gode kunder i
Næstved.

Benævnelsen »Kjøbmand«, der
forekommer over 40 gange i folke
tællingslisterne, dækker som tidli
gere nævnt både over de få, som
handlede såvel en gros som en de
tail, og over mindre handlende og
adskillige småkøbmænd. Detail
handler er heller ikke nogen enty
dig benævnelse. Navnet manufak
turhandler optræder kun én gang;
de øvrige i branchen ønskede som
Borchsenius af kalde sig købmand.
- Bloch og Fix på Axeltorv foretrak
derimod at betegne sig som bog
handlere, hvad der ikke kunne give
misforståelser i deres fag. Byens 5
kludesamlere kan siges at høre
med til handelsstanden, mens apo
tekeren fremstillede en del af de va
rer, han solgte54.
Der fandtes ca. 25 gæstgiverier
og værtshuse i Næstved. »Viinhuset« og »Ny Gjæstgivergaard« (sene
re »Dania«, ved Hjultorvet) kan beH . C. N a n d r u p . A.
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tegnes som hoteller, men de øvrige
gennemgående var små virksom
heder. Der har været et gæstgiveri
pr. ca. 170 indbyggere, børn og
kvinder medregnet, eller for 60
voksne mænd i byen.
Bortset fra postholder Lundstein
beskæftigede knap 10 mennesker i
byen sig med transport. De 7 beteg
ner sig som »Småkjører«, noget i
retning af vore dages »minitrans«.
Som tidligere nævnt var antallet
aflønnet personale inden for han
delsområdet mindre end rækken af
virksomhedsejere; i de fleste tilfæl
de har familien passet forretnin
g s
Tredje onsdag i hver måned
holdtes marked med kreaturer, i
september og oktober tillige med
»Kram« (forskellige varer)’5.
Den ugentlige torvedag var lør
dag, øg i den lokale presse offent
liggjordes priser på forskellige
slags kød, flæsk, grise, smør, hollænderiøst (mejeriost) og kartofler.
Der var ansat en torvemester’’6.
I aviserne ser man mange an
noncer for tekstilvarer, nydelses
midler, forskellige præparater og
meget andet. Boghandlerne Bloch
og Fix averterer med bøger, og
hvad de ellers solgte. - Teknikkens
nye frembringelser søgte man også
at afhænde: »velocipeder eller de
såkaldte babemaskiner<é1}.
Af toldlisterne kan man se, hvil
ke varer der omsattes mellem Næs
tved og udlandet 1870’*’. Indførslen
omfattede: salt, kaffe, te, vin, rom,
fremmed brændevin, humle, suk
ker, tobaksblade, bomulds-, uldog silkevarer, trælast og stenkul.
Der udførtes over 111.000 tdr. korn42

F. E. Sa n d er. A .

varer og frøsorter. Modtagesteder
ne var, nævnt efter deres betydning
for vor eksport: England (langt det
vigtigste), Norge, Slesvig og Hol
sten, Belgien, Lübeck, Holland,
Sverige, Preussen, Frankrig og
Hannover.
Ses der bort fra København, teg
nede i 187759 Kalundborg sig for %
af den sjællandske korneksport,
derefter kom Næstved med %. Kor
net kom først og fremmest fra de
store herregårde i det sydlige Sjæl
land og Herlufsholm. Byg var langt
den vigtigste artikel, derefter kom
mer hvede. Eksporten af havre var
lille, og rug importerede man fra
Rusland (Riga).
Skibsfart
Transporten mellem Næstved og
Karrebæksminde foregik - indtil
1938 - med pramme, så at udgåen
de og indgående varer måtte omla
des, hvad der fordyrede og forsin
kede forsendelser. H avnenJ Næs-

H a v n e n i N æ stved .
D et sk rå n e n d e skib er ko lh a let (kræ n g et til eftersyn i b u n d e n ). - T . v . , sk rå t f o r Set. Peders K irke, ses
g a sv æ rk ets bygninger, t.h. »det g id e p a kh u s« . F o t.J . F. B usch. M .

tved var kun tilgængelig for pram 
me og lavtgående småskibe60.
Siden Longshave-kanalens åb
ning i 1814 havde der ikke været
økonomisk mulighed for at gen
nemføre forbedringer af sejlfor
holdene61, og i 1850 var der kun 4
fods dybde i sejlløbet. 1857-60 lod
kommunen da foretage en opmudring af åen, fjorden og kanalen til
IVi fods dybde (ca. 2,5 m), samtidig
med, at sejlløbet i fjorden ændre
des. Der anlagdes nu en træksti fra
Appenæs til Næstved, så man ikke
behøvede at stage prammene på
denne strækning. I en annonce
1870 tilbydes slæbning af pramme,
når vejret og strømmen tillader det,
ved dampbåden »Hekla«.62 Prisen
er en skilling pr. tønde sæd.
En anden annonce oplyser, at
skipper P. Jensen, som er under

ladning ved Børsen i Kobenhavn63,
modtager fragtgods til Næstved og
omegn.
Efter Mercantil-Calenderen for
186961 fandtes i Næstved 22 fartøjer
over 2 Commercelæster (4 tons) på
i alt 744% Commercelæster, og her
af havde Wittusen 4 skibe, 3 skon
nerter og en jagt, på i alt 197 C., alt
så mellem %og / af byens tonnage.
1871 var antallet af fartøjer ved
Næstved toldsted vokset til 26 på
tilsammen 434 Commercelæster
(altså gennemsnitlig 16-17 tons) og
desuden en »aaben Dampbaad af 4
Hestes Kraft, 3% C. = Lstr. Drægtig
hed«.65 Efter vore forhold var der
altså tale om mindre fartøjer. Efter
en beregning 187766 udgjorde Næs
tveds tonnage kun en beskeden del
af de sjællandske skibe.
Skibsfarten på udlandet androg
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Træ kstien f r a A p p en æ s til N æ stv e d . Fol. J . F. Busch. M .

Storebro set f r a nordvest. 18 6 0 'erne.
B a g broen Ja co b sen s fa r v e r i. T.h. S la g terg å rd en i L ille N æ stv e d .
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1870 191 indgåede og 197 udgåede
fartøjer, og fra indlandet ankom
156 skibe og udgik 174. Skibene på
udlandshandelen var gennemsnit
lig dobbelt så store som indenrigs
handelens.67
På Traps kort fra 1859 er der
»Toldcomptoir« i den højere del af
det gule pakhus ved havnen, mens
et lille »Toldopsynshus« (som end
nu eksisterede i 1930’erne) lå på
havnepladsen nogle meter fra bol
værket. I 1870 havde købmand San
der som nævnt overtaget pakhuset,
og opsvnshuset benævnes nu
»Toldcontoir« - unægtelig besked
ne forhold for toldvæsenet68. Men
samme år var der indrettet et told
kontor »paa Jernbanen«69. I Karre
bæksminde fandtes en - endnu ek
sisterende - lille toldbygning ved
den nordlige molearm og desuden
en toldkontrollørbolig70.
Personalet ved toldvæsenet om
fattede toldforvalteren baron Løvensciold, som havde bolig i Næs
tved, to toldkontrollører (hvoraf
den ene som nævnt var i Karre
bæksminde) og fire toldassistenter,
to i Næstved, en i Karrebæksminde
og en ved Bisserup71'.
Karrebæksminde
Mens bebvggelsen i Næstved kan
føres tilbage til vikingetiden, er det
først henved midten af forrige år
hundrede, at der kommer en virke
lig bosættelse i Karrebæksminde77.
Indtil 1814 foregik indsejlingen
til. fjorden gennem Mindegabet,
den gamle, naturlige åbning mod
Smålandshavet. To strandtoldbe
tjente og en lods boede ved dette
sted731.

Besejlings forholdene blev væ
sentlig forbedrede, da Næstved by
fra Saltø gods fik arvefæste på
Longshavetangen og lod grave en
kanal herigennem og anlægge mo
ler mod havet. Kanalen blev bvgget
i tilslutning til den Danneskjoldske
kanal, der skulle bruges til trans
port af træ fra syd- og midtsjæl
landske skove. Mindegabet miste
de nu sin betydning og sandede ef
terhånden til71. Toldbetjente og
lods flyttede fra tangens spids til
Karrebæksminde.
Afgørende for udviklingen her
var Frederik Vis reskript af 31. okto
ber 1837, der blev udstedt for at op
hjælpe den lokale skibsfart og han
del7’. Det tillodcs købmændene fra
Næstved, i magasiner i Karrebæks
minde, at oplægge tømmer, murog tagsten, kalk, stenkul, jern, tjære
og salt og at sælge disse varer en
gros.
1838 lod havnekommissionen i
Næstved arkitekt J. G. Kretz udar
bejde et kort over »den Deel af
Longshaugen, som ansees skikket
til Bebyggelse« og afsætte pladser
til magasiner og andre bygninger.
Det drejede sig om sydsiden af ka
nalen, havneområdet og »Gaden«
(Alleen).76'
I de følgende år udstedtes så ar
vefæsteskøder på grunde, og efter
hånden opførtes en række magasi
ner og boliger. Allerede 1840 rejstes
det første og største af magasiner
ne, Wittusens (som nu i ombygget
skikkelse rum m er »Kabyssen«),
1854 kom Saltøs (Carl von Scheel
Piessens, nu kakaomølle), og 1855
købmand Hans Jacobsens over for
gæstgivergården.77’ Boligerne blev
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K ort over d en nordlige d e l a f h a v n e n . 1869.
B roen lå o m tre n t p å det sted, h vo r d en n u v æ re n d e fin d e s . D en afløstes året efter a f en klapbro, som
v a r u d fo r vore dages » G a m le Brovej«. K ort i S ta d s- og h a vn ein g en io ren s arkiv.

rejst over en længere årrække. 1870
fandtes der 52 huse, og indbygger
tallet var steget til 33573.
1851 besluttedes det, at forbin
delsen til Enø skulle foregå via en
dæmning med pælebro over det
gamle sejlløb, men vedligeholdel
sen af den gav vanskeligheder79.
I 1870 fik man en ny bro over ka
nalen, den tredje siden 1814. Belig
genheden var ud for vore dages
»Gamle Brovej«, og denne bro,
som havde to klapper, kendes fra
utallige fotografier og er desuden
blevet malet af L. A. Ring30.
Ved Karrebæksmindes havn var
der omkring 1870 langt mere aktivi
tet end i Næstveds, hvor som nævnt
kun småskibene og prammene
kunne sejle. Dette viser en sam
menligning mellem havnefotogra
fierne. Til Karrebæksminde kom
skibe fra flere fremmede lande.
Det er i »Gaden«, man finder
skipperne, som førte de fartøjer,
som ejedes af Wittusen og andre
købmænd, undertiden af skippe
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ren selv, og som var hjemmehø
rende i Næstved og Karrebæksmin
de31'. Flere skibstyper var repræsen
terede: skonnert, topsejlskonnert,
jagt, slup og kvase.32 Man træffer
skibsnavne som »Dannebrog«, »De
ti Søskende«, »Trefoldigheden«,
»Prindsesse Alexandra« og »C. M.
Wittusen«33. Dertil flere med kvin
denavne, vel oftest efter skippers
kone eller datter. Adskillige fartø
jer blev til på skibsbygmester La.
Hansens værft i Karrebæksmin
de34.
Ofte forliste et skib, som i 1867,
da Wittusens skonnert »Clare Cathinka« under en rejse til England
mistede sine sejl. Bommen faldt
ned og dræbte kaptajn Johan
Winckler, som efterlod kone og
fem børn. Ved hjælp fra Wittusen
og gennem en indsamling sikre
des familien3’.
Møllen, der opførtes syd for ka
nalen ved vejen til Enø, havde sam
me løbenum m er som det hus,
hvor der indrettedes bageri.36' Den

H a v n e n set f r a n o rd m o len m o d f o r d e n .
Fra v en stre ja g te n » F a m ilien « , N æ stv e d , d er ejedes og fo rte s a f skipper A . E riksen, og sko n n erten
»M a rg reth e« a f K a rreb æ ksm in d e , som tilhørte k ø b m a n d Fr. L. B ra n d t, N æ stved . B em æ rk m a n d e n
m ed so kikkerten . B a g »M argrethe« sk im tes to ld b yg n in g en og gæ stgivergården. W ittu s e n s m a g a sin ses
bag ve d skibet u n d e r kolhaling. U ken d t fo to g ra f. M .

tilhørte oprindelig Dibbern-familien, der var kommet fra Eckern
förde, og som havde organiseret fi
skeriet87. Ifølge Trap var fiskeri og
havnearbejde en indtægtskilde for
de mange husmænd i Karrebæk
sogn88'. Dertil kan føjes prammæn-

dene, der havde det drøje slid med
transporten til Næstved.
Det forenede Dampskibsselskab
oprettede 1867 rutesejlads mellem
København og Karrebæksminde
og med ophold i Vordingborg og
Stege89'.
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I »Mercantil-Calender« omtales
under industrivirksomheder i
Næstved et kalkbrænderi. Det lå i
Karrebæksminde, og kalkbrænder
F. C. Sørensen reklamerede med
»friskbrændt Fakse Steen kalk«90.
Både i Karrebæk og på Enø fand
tes en landsbyskole, men i 1857 op
rettedes en privat realskole, som
opførtes i Karrebæksminde, ved
nordgrænsen ud til nuværende
Gammel Postvej. Bagved etablerin
gen af skolen stod interessenterne
toldkontrollør Birch, havneføged

Nielsen og skibsbygger La. Han
sen. De kongelige skatter på ejen
dommen var imidlertid nedsat til
et symbolsk beløb, og Sorø Amts
Skoleraad bevilgede gennem en år
række et tilskud på 250 rdl.01
Der fandtes i Karrebæksminde
en vægter, men 1863 klagedes der
over, at han i stedet for at våge over
den offentlige sikkerhed forstyrre
de beboernes nattero ved f.eks. at
krybe på alle fire i en så ophedet til
stand, at han måtte afkøles med fle
re spande koldt vand.,,,2!

G a d en set m o d nordost.
Fotografiet, d e r er tag et i 1864, viser, a t m a n d e n g a n g e n d n u ikke h a v d e p la n te t allétræ er. T.v. ses et a f
d e ka ra kteristiske dobbelthuse, og e jen d o m m e n v e d k n æ k k e t a f g a d e n v a r toldkontrollørbolig. B illed et
skyld es en om rejsen d e tysk fo to g r a f G. W . K lein, som i j u n i 1864 arbejdede p å gæ stgivergården.
P rivateje.
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O m k r in g det ru n d e bord.
Fra ven stre til hojre, stående: g æ stg iver Sorensen, k a p ta jn W ittu s e n , k a p ta jn Friis, h a vn ejb g ed N ie l
sen, lods N . Sorensen, m a g a sin b e styrer P. O lsen og k a p ta jn M . Pedersen. S id d en d e: k o rn h a n d le r M .
P edersen, k a p ta jn E riksen , m oller og bager Chr. B o n n elykke, skibsbygger L. H a n se n , k o b m a n d J . H .
M o g en sen og k a p ta jn A d o lp h Sorensen. M .

Alleredei 1849 var der planer orn
at oprette en poststation i Karre
bæksminde og lave daglig postfor
bindelse med Næstved, men først
1865 kom der et brevsamlingssted,
og ølbrygger Ingvor Pedersen på
tog sig at befordre breve, pakker og
penge samt levere aviser. På alle
hverdage var der post mellem Næs
tved og Karrebæksminde93.
I Karrebæk fandtes kirken, hvor
til folk fra Enø og Karrebæksminde
søgte, samt præstegården og et fat
tighospital, der havde plads til 12
mennesker.91. Men gæstgivergår
den i Karrebæksminde, der blev
opført i »Gaden« 1851 var dengang
og helt til vore dage et samlingssted

for sognet, i øvrigt var kroholdet i
begyndelsen et lodsprivilegium9'’. I
gæstgivergården samledes kendte
folk om det runde bord, og vigtige
møder afholdtes. Desuden var der
forlystelser som dans, keglespil og
fugleskydning samt danseunder
visning, musikalsk underholdning
og opførelser af vaudeviller og
komedier96’.
En annonce fra 1856 fortæller, at
der på gæstgivergården var en
plads ledig »for stadige Badegæ
ster«, og i 1866 oplyses det, at hr. L.
Hansens badehuse er til afbenyttel
se for herrer og damer, og at abon
nenter for hele sommeren m odta
ges, ligesom nogle værelser kan fås
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til leje for sommeren med eller
uden kost97.
Badetraditionen ved Karrebæks
minde er således over 125 år.
Landtransport, post og telegraf
Selv om en meget stor del af korn
transporten mellem Næstved og
Karrebæksminde foregik ad søve
jen, anvendtes der også landtrans
port på denne strækning93; og i an
dre tilfælde var benyttelsen af vej
nettet den eneste trafikmulighed
for vareomsætningen og person
befordringen.
Siden 1865 fandtes Næstveds
posthus i en fløj af Viinhuset; post
mester var F. R. J. Schack, og des
uden fungerede to postfuldmægti
ge, en postskriver og et postbud,
der alle var bosat i ejendom m en".
Postholder Lundstein, der tog sig
af kørsel, havde sin gård ved hjør-

Øagoogncn,
fom l)t>er ’Dtorgcu Æt. 9 afaner fra S. S tjr i*
f t e n f e n é © aarb i 9W loeb, mebtoger grngt*
gobô til og fra SRingfieo. S agten for ,$an*
betøonre er 2 r ø . .pr. 100 $ b . ; fmaa g a ffe r
fra 8 tit 24 6 (5tft. 23arer, fom afgaac fra
Æ iøbcnbaon URlbbag Jtl. 12, funne om A f
tenen ÅL 7 m obtageå i ^eflocb, naar paa
fra gtb revet bentœrfeô: pr. î)a g o o g n . 3)en
SftUib ?Publifnm bar viifl m ig ben Xib jeg
bar næret ber, giner m ig fipft og S on e tit at
anoenbe 2Ut for at tilfrebôftiUe enhver billig
gorb rin g.
.0 . © nrcnfat.
B e k je n d tg jo r e ls e N æ s tv e d A vis.

net af Kindhestegade og Møllegade
(nu nedrevet). H?n beskæftigede
som tidligere nævnt 4 diligenceku
ske og 8 reservekuske l(,().
Postvæsenet tog sig af transport
af breve, pakker og personer. Kør
selen foregik med dagvogne (dili
gencer), og der var mulighed for
kørsel med ekstrapost (i en særlig
lejet vogn). Da jernbanen fra Ros-

Ilto g sm a sk in e n » Skade«, bygget 1870 a f Beyer, Peacock og Co., M anchester, tit det sjæ lla n d ske je r n b a 
neselskab. D S B J e rn b a n e m u se e t.
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W aggon, bygget 1 8 8 0 Id det sjæ lla n d ske je rn b a n e se lsk a b . D S B Jernbanem useet..

kilde til Sydsjælland åbnedes, op
hævedes ekstrapoststationen
i
Næstved. Der var i øvrigt oprettet et
postkontor på banegården.101
Avisudklippet viser, hvordan
personbefordring og postforsen
delser foregik i 1870. Det fremhæ
ves i annoncen, at dagvognen var
lukket!
Efter Fabers Reiseliste 1870 tog
det ca. 2l/2 time at rejse mellem Kø
benhavn og Næstved, men det var
langt hurtigere end med dagvogn.
Godstog med personbefordring
var over 4 timer om turen.I()Postvæsenet var forpligtet til at
sørge for personbefordring til Fal
ster, indtil banen her åbnedes i
1872103.
Allerede før den sjællandske svdbane var fuldført, rejstes der kritik
af linjeføringen, da der fra Sydsjæl
land blev dårlige forbindelser mod
nordvest; det var nødvendigt at
køre over Roskilde for at komme til
Ringsted, Slagelse og Korsør1041.

Dette forhold blev først rettet ved
åbningen al Næstved-Slagelsebanen 1892 og Næstved-Ringstedbanen i 1924.
Men også postbesørgelsen kriti
seredes i 1870, efter at banen havde
overtaget den. Posten vestfra (Fyn,
Jylland og udlandet) kom nu til
Næstved et halvt døgn senere end
under diligencekørselen, og man
ønskede, »at vi ikke, efterat Nuti
dens bedste Befordringsmiddel er
naaet os, blive langt daarligere stil
lede end da vi havde Diligencer
ne.«10’
Jernbaneanlægget i Næstved be
stod af en stationsbygning i to eta
ger med tilbygning, cisternehus,
vognhus, materialhus, vareum og
to dobbelte banevogterhuse. I sta
tionsbygningen fandtes ventevæ
relse, et særligt dameværelse og
restauration.
Bygningerne var
grundm urede og havde som regel
skifertag100.
De nve lokomotiver til banen
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Side a f Fabers Reiseliste.

blev indkøbt i England og fik myto
logiske navne som Frigga og Nan
na. Der var tre klasser på person
vognene1"7.
I 1850’erne anlagdes den elektri
ske telegraflinje mellem Køben
havn og Fredericia, og 1861 var Syd
sjælland, Mon og Lolland-Falster
knyttet til det stadig voksende tele
grafnet. I Næstved fik telegrafstati
onen lokale på hjørnet af Ringstedgade og Hjultorvet, men flyttedes
efter en halv snes år til banegården.
Foruden telegrafbestyreren, cand.
philos. Terp var der ansat en tele
grafist og et telegrafbud"“'.
Pengeinstitutter
Det var sent, der opstod pengein
stitutter i Næstved. Danmarks før
ste sparekasse, for Grevskabet Hol
steinborg og Omegn, oprettedes
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allerede 1810, og 1850 meddeles det
i Næstved Avis, at man kan foretage
ind- og udbetalinger på Raadstuen
(rådhuset) i Næstved. Fra 1866 af
holdtes kontordage her 1. og 3. lør
dag i hver m åned1"9'.
Sparekassen for Ringsted og
Omegn blev til 1832, og her an
bragte f'.eks. Næstved havnenvæsen og det borgerlige fugleskvdningsselskab midler""1.
Den sjællandske Bondestands
Sparekasse oprettedes 1856, og alle
rede næste år kom en afdeling i
Næstved; der var dog kun kontor
dag efter bekendtgørelse i avi
sen"1.
Først 1866 kom Næstved med,
men der oprettedes så både en spa
rebank og en sparekasse, og fem år
senere fik man tillige Næstved
Diskontobank.

Industri- og Sparekassen for
Næstved og Omegn blev grundlagt
på aktier à 25 rigsdaler. Dette belob
kunne indbetales på én gang eller
afdrages, dog med mindst 8 skil
ling ugentlig. Enhver kunne kobe
aktier, men der blev kun givet lån
til »Industridrivende« (landmænd,
håndværkere og fabrikanter), sva
rende til deres aktiebeløb. Formå
let med banken var at gore små
summer udbvttegivende112.
Bag banken stod Den kommu
nale Forening med så kendte folk
som buntmager Michelsen, assu
rancebogholder S. P. Hansen, bogtrvkker A. P. Bang, købmand Fr. L.
Brandt og pottemager Herman
Kähler d. Æ.
Der Tindes en meget indgående
beretning om virksomheden 1868—
69. Aktiekapitalen var nu 4.443 rdl.,
indtægterne lå noget over og udgif

terne noget under 122.000 rdl.,
overskuddet blev 400 rdl.113'.
Men en anden kreds i byen hav
de forberedt oprettelsen af en
egentlig sparekasse 1866, og man
kom i forbindelse med omegnens
godsejere, bl.a. lensbaron Tage
Reedtz Thott til Gaunø, P. F. Col
let, Rønnebæksholm og J. Neergaard på Gunderslevholm. Fra
Næstved kom bl.a. landfvsikus
Høegh-Guldberg og borgmester
Petræus. 10. juli 1866 bekendtgjor
des oprettelsen af Sparekassen for
Nestved og Omegn i den lokale
presse11’.
De to lokale pengeinstitutter Tik
begge lov til at virke på rådhuset,
og de trivedes åbenbart ved hinan
dens side, men allerede 1871 stifte
des »Diskonto- Laane- og Sparekas
sen for Nestved og Omegn«.11’ Bag
ved det nye pengeinstituts oprettel
se ligger modsætningen mellem
partierne Venstre, især repræsente
ret ved buntmager Michelsen, og
de konservative, senere kaldet Høj
re. Købmand Fr. L. Brandt og bog
holder S. P. Hansen forlod Indu
stribanken, hvis statutter man for
gæves havde søgt at ændre, og knyt
tede sig til den nye bank. Alle aktier
her, i alt 500.000 rdl., blev tegnet
samme år, så det var en anden stør
relsesorden end i Industribanken.
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Administration og
institutioner

B y sty r e t

Loven om købstadsstyret i Dan
mark 1868 var en videreførelse af
loven fra 1860 og fastslog, at et fol
kevalgt byråd skulle have beslut
tende magt. Men de højstbeskattede fik dobbelt valgret, kvinder kun
ne ikke deltage i valg, og borgme
steren, der var kongevalgt, havde
sæde og stemme i bvrådet.1,6
Indenrigsministeriet stadfæste
de en »Vedtægt for Stvrelsen af de
communale Anliggender i Nestved
Kjøbstad«117, og der fandtes des
uden en »Forretningsorden for
Nestved Bvraads Møder«113. Man
afholdt »ordentlige« (ordinære)
møder den første torsdag i hver
måned og desuden »Overordentli
ge«. Sager, der vedrørte bevilling af
penge, skulle behandles to gange.
Byrådet havde 13 medlemmer for
uden formanden (borgmesteren).
Der var ni stående udvalg, og for
delingen af sagerne minder en del
om forholdene i dag:
Udvalg for
1) Havnevæsenet
2) Kasse- og Regnskabsvæsenet
3) Fattigvæsenet og Helliggeistes
Hospital
4) Skolevæsenet
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5) Brolægningsvæsenet
6) Mark- og Vejvæsenet
7) Gasværket, den offenlige Belvsning og Vægtervæsenet
8) Brand- og Vandvæsenet
9) De offentlige Bvgninger, med
Undtagelse af Fattigvæsenets og
Friskolens
Desuden skulle bvrådet vælge
medlemmer til Skolecommissionen, Bygningscommissioncn, Be
styrelsen af Brandvæsenets Fond
og Sundhedscommissionen. Dertil
kom en Raadstuecommite, Forskjønnelsescominitteen og Redak
tionsudvalget for Offenliggjørelsen
af Bvraadets Forhandlinger.
Der var altså tale om en vidt
strakt fordeling og følgelig et stort
arbejde, selv om enkelte udvalg
ikke samledes så ofte.
Til at hjælpe Udvalget for Fattig
væsenet udnævntes fire Fattigfor
standere.
Dertil kom »de communale Em
beds- og Bestillingsmænd«.
Kæmneren (vore dages kommu
naldirektør) fungerede tillige som
byrådssekretær og skulle desuden
virke som forretningsfører for fat
tigvæsenet. Han var uden sam
menligning den højestlønnede
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kommunale embedsmand og fik
700 rdl. ( 1.400 kr.) årligt.

Skorstensfejeren lønnedes med
350 rdl., og de to fast ansatte politi
betjente med hver 200. Driftsbesty
reren ved gasværket fik fri bolig
med ildebrændsel og gasbelvsning
+ 300 rdl. Han skulle også foretage
den månedlige opkrævning hos
forbrugerne.
Havnefogeden i Karrebæksmin
de havde fri bolig og 250 rdl., mens
opsynsmanden ved havnen i Næs
tved lønnedes med 150 rdl. Men
den person, der samtidig fungere
de som arrestforvarer og rådhus
betjent, fik kun fri bolig og belys
ning i rådhusbygningen - hvad
han så levede af!
De øvrige ansattes løn bestemtes
i kommunens årlige overslag. Der
nævnes en »Biletteur ved Indqvarteringsvæsenet«, en reservepoliti
betjent, der tillige var natpatrulje
ringsbetjent, tre faste vægtere (nat55
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politi) og cn reservevægter. Politi
betjentene og de her omtalte or
denshåndhævere var åbentbart
nok til at holde styr på de knap
4.300 mennesker i Næstved den
gang. Det ville føre for vidt at
citere retsprotokollerne.
Endvidere var der en medhjæl
perved lægdsbestyrelsen, en torve
mester, en trommeslager og nogle
brandsvende. Endelig fandtes en
opsynsmand ved Heiliggeistes Fat
tighus og en fyrboder ved gasvær
ket. Altså var 20-30 mennesker be
skæftiget ved kommunen.
Borgmesteren, kancelliråd Westv Martin Petræus havde fungeret
siden 1856 og var desuden herreds
foged i Tybjerg herred."9 Af by
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rådsmedlemmerne var fem køb
mænd (A. Wulff, H. Tolderlund, J.
M. Weeke, F. W. Beeken og A. Zoffmann), fem håndværksmestre (ma
lermestrene Chr. Petersen og H.
Bischoff, smedemester Blum, sko
magermester Møller og buntmager
Michelsen), A. Listov sognepræst,
S. G. Thomsen prokurator og C. C.
Tronier branddirektør. De lavere
samfundsklasser var ikke repræ
senterede, hvad der sikkert ikke fo
rekom mærkeligt dengang.120
H. Bischoff havde været virksom
i forbindelse med Industriforenin
gen og Teknisk Skole (side 68 og 64),
malermester Chr. Petersen brand
kaptajn (side 60), mens A. J. Mi
chelsen var formand for Den kom-

Fattigstyrelsen.

Bekjendtgjorelse i Næstved

munale Forening, der var medvir
kende ved oprettelsen af Industri
banken (side 53).

Næstveds økonomi
1875 allostes rigsdaleren af kronen i
forholdet 1:2. De nedenfor nævnte
belob er alle angivne i kroner.
Da jernbaneselskabet 1868 påtog
sig at udfore vejanlægget fra byen
til banegården for 30.000 kr., lånte
Næstved det følgende år 40.000 kr.
af Vallo Stift121. Man tøvede dog
med at betale pengene til selskabet,
indtil der 1874 faldt dom i sa
gen122.
Efter Næstveds kapitalstatus 31.

december I87OI2S ejede kommu
nen:
Panteobligationer og andre
kapitaler....................... kr. 16.476
Faste ejendomme
til værdi................ .
kr. .120.000
kr. 136.476
skyldte kommunen:
Panteobligationer og
anden g æ ld ................... kr. 133.188
Formuen var altså kr. 3.288. Det
var et fremskridt fra 1. januar sam
me år, da man havde en gæld på kr.
2.254. Kun Rønne og Allinge—
Sandvig fremviste sammen med
Næstved en negativ balance den
gang, men allerede 31/12 1874 hav
de denne by oparbejdet en formue
på kr. 35.374. Til sammenligning
kan det nævnes, at Roskildes for
mue var ca. 516.000 og Slagelses
365.000.
Elter brandtaksationen12’ sattes
Næstved kommunes ejendomme
væsentlig højere end i regnskabet,
nemlig til 165.000. (De to kirker, der
ikke regnedes med, var symbolsk
vurderet til 24.000 hver inkl. inven
tar). Rådhusbygningen, som Næs
tved ganske vist ejede sammen
med »Landjuriscictionen« (lands
retskredsen, Tybjerg herred) var
takseret til 53.000, gasværket til
37.000 og Heiliggeistes (fattiggår
den) godt 21.000 kr. Den samlede
værdi af offentlige og private byg
ninger i Næstved androg godt
3.200.000, så byen ejede over 5%
al ejendomsmassen.
Regnskabet for 1870 balancerede
med godt 95.000 og et underskud
på over 30.000 - hvad der skyldes
lånet, som stort set var overført fra
forrige år. På indtægtssiden udgjor57

de de pålignede skatter godt
36.000, og heraf androg Formueog Lejlighedsskatten de 26.000 og
Husskatten (efter assurance) 4.700.
Af udgifterne var her, som i an
dre købstæder, fattigvæsenets og
skolevæsenets de største, til sam
men ca. % af de forskellige poster.
Fattigvæsenet var det dyreste med
o. 14.000 kr. For skolevæsenets ved
kommende gik det meste til løn
ninger, pensioner og kontorhold.
Bvens administration kostede kun
3.100 kr., men til renter og afdrag
på gæld brugtes o. 11.000, ca. 17% af
udgifterne.
Næstved købstad havde i 1870 en
noget anstrengt økonomi, og det
gjorde det vanskeligt at løse de an
lægsopgaver, der skulle trænge sig
på i de følgende år.
Social- og sundhedsvæsen
Gennem sociallovene af 1803 havde
den enevældige regering i Dan
mark fastslået 12‘ en kommunes
pligt til at forsørge sine fattige. I
junigrundloven 1849 gentoges det,
at den, som ikke kunne forsørge sig
og sin familie, havde ret til at få
hjælp - dog med den begrænsning,
at den, der nyder eller har nydt un
derstøttelse af fattigvæsenet - som
enten ikke er eftergivet eller tilba
gebetalt - udelukkes fra valgret.
Derved degraderedes en sådan
person til at være et andenrangs
menneske. Først fra o. 1890 kom
der love om offentlig støtte uden
tab af valgret.
Da kommunerne ønskede at få
lidt tilbage af fattigudgiften, havde
man en overgang indrettet arbejds
anstalter som f.eks. i Helligåndshu
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set i Næstved126, hvor der var en
klædefabrik fra 1820’erne til 1850’erne. - Der skelnedes ikke altid
mellem »værdige og uværdige Fat
tige«. For børn var fattiggården et
meget trist opholdssted, og mange
sattes i privat pleje for betaling fra
det offentlige127.
Udgifterne til fattigvæsenet i
Næstved var i 1870 ca. 18% af po
sterne på denne side af regnskabet,
men hertil kom mindre beløb til
medicinalvæsen og bidrag for
sindssyge til statskassen128.
Fattigudvalget bestod af borg
mesteren og tre bvrådsmedlemmer, og til hjælp for dem udnævn
tes som omtalt fire fattigforstande
re, der hver tog sig af en af bvens
»Fjerdinger« (kvarterer)129.
Fra 1853 måtte »Lemmerne« i
Helligåndshuset, fattiggården, de
le lokaler130 med de indlagte i det
militære sygehus, der flyttedes her
til. Opsynsmanden for fattiggår
den beboede det halve af stueeta
gen i stenbygningen, mens de 31
fattige, mænd og kvinder i alderen
19 til 84, og en gangpige holdt til i
en otte fags bindingsværksbygning
i en etage med gavl mod gaden.
Der var også indrettet sygestuer
her. Desuden ejede fattigvæsenet
tre beskedne boliger i Møllegade
og Bredstræde.
Fra I860’erne kunne tiggere og
omstrejfere idømmes tvangsarbej
de131. 1868 opførtes Præstø Amts
Tvangsarbejdsanstalt ved amtssvgehuset uden for Ringstedport.
Næstved Avis konstaterer132, at
»dens hele Indretning er saare hen
sigtsmæssig og svarende til Tidens
humane Aand«. I stueetagen havde

Bag sygehuset ses Tvangsarbejdsanstalten. Centralsygehuset.

værkføreren og hans kone hver sit
værelse, hvorfra de kunne holde
oje med henholdsvis de mandlige
og kvindelige »Lemmers« arbejds
rum. Desuden fandtes et badevæ
relse og et »Arrestkammer«. I øver
ste etage var der soveværelser, spi
sestuer og sygeværelser for de to
kon. Mandfolke- og Fruentimmergaardene var omgivet af en ring
mur.
Under treårskrigen (1848-50), da
mange fattige familiefedre ind
kaldtes, blev der givet hjælp uden
fortabelse af valgret, og noget lig
nende skete i 1850’erne, da der blev
dvrtid1” . I 1856 kom der lov om
»De Fattiges Kasse«, som Fik ind
tægter af kirkebosser o.a. Pengene
gik til de trængende, som ikke hor
te under fattigvæsenet, men der var
ikke tale om de store midler.
Derimod fandtes en ret udstrakt
privat velgørenhed, der dels fore

gik direkte,13’ dels gennem forenin
ger. I Næstved havde man »Under
støttelsesforeningen«13'’
(stiftet
1866), som gratis eller for nedsat
betaling skaffede brændsel, m id
dagsmad, rugbrød og hørlærred
samt gav syge-, husleje- og begra
velseshjælp m.m. I 1869 oprettedes
en Syge- og Alderdomshjælpefor
ening, hvis vedtægter anerkendtes
af Justistministeriet136. I forvejen
fandtes tre sygekasser, bl.a. hånd
værkersvendenes,
kaldet »Sty
ret«137.
I Grønnegade lå asylet, der var
oprettet 1836 ved private midler, og
som nød godt af koncerter og bazarcr, hvis overskud tilfaldt det138.
Endelig havde Næstved Den
ostenfeldtske Stiftelse fra 1816 og
Stiftelsen for værdige Ægtefolk og
Mænd ( 1852)139.
Præstø Amts Svgehuus var
blandt de første i sin art her hjem59

mc og blev grundlagt 1816; amt
mand C. C. S. Danneskiold-Samsøe har hovedæren herfor. Ejen
dommen blev taget i brug 1817 og
omfattede i 1870 flere bygninger110,
hvoraf hovedlinjen strakte sig langs
Ringstedvejen (Ringstedgade). En
stump af denne bygning er endnu
bevaret. Der var sygestuer, et par
»Daarcceller«, desinfektionslokale,
ligstue o.a. Patienter fra anitet og
fra Næstved fattigvæsen indlagdes
for ordinær betaling, andre måtte
betale en femtedel herudover. Den
egentlige sygehuslæge var distrikts
læge Castenschiold i Næstved.
De hvgiejniske forhold er omtalt
side 33.
Borgervæbning og brandkorps
Fra 1801 til 1813 eksisterede der en
virkelig borgervæbning i Næstved.
Borgervæbningen eller Borgercorpset, der blev til i den følgende
tid og eksisterede til 1912, var en
slags politikorps, som skulle assi
stere byens brandkorps, der også
fungerede efter 18131". Borgervæb
ningen var militært organiseret og
bar uniformer og våben; den om 
fattede 50 mand.
Efter vedtægten 1868 for kom
munale anliggender1’2 eksisterede
der et stående udvalg for brand- og
vandvæsenet, som skulle sørge for,
at byens brand redskaber og de of
fentlige brønde holdtes ved lige.
1873 kom en brandlov for køb
stæderne, og i forbindelse hermed
blev der i Næstved lavet en forteg
nelse over brandmateriellet og en
liste over det dertil horende brand
korps, hvis medlemmer udtoges
på en særlig session1’3. Brandkorp60

Brandkaptajnen, malermester Chr. Petersen.
A.

set lededes af folk med officersrang; det var købmænd og hånd
værksmestre, der optrådte i
uniform. Brandkaptajnen i 1873
var malermester, senere kammer
råd Chr. Petersen.
Enhver havde sin opgave under
brand. Til hver af kirkerne havde
man to »Klemtere«, ved vandvæse
net fandtes vognmænd til at kore
karrene, og i nærheden af åen var
der lygtepassere. Til hver af de fire
vandposte havde man pumpere.

Der var seks sprøjter, heraf en
håndsprøjte og et »Sugeværk«. Ved
sprøjterne fandtes strålemestre,
slangeførere, slangelæssere, pum 
pere og folk til at transportere
vandtønder. Ca. 75 mand var knyt
tet til sprøjten nr. 1, færre til de
øvrige.
Redningskorpset havde o. 25
mand, Nedbrydningskorpset ca. 50
øg Reservekorpset ca. 150. Ved
hvert af disse korps fandtes en »Fa
nebærer«. (De tre standere overgik
siden til museet).
Hertil kommer så Brand- og Po
litivagten med »Spillemænd«, i alt
et halvt hundrede medlemmer.
Sprøjtehuset lå i Skomagerræk
ken. Ved ildsvåde optrådte byens
trommeslager, og alle, der ejede
køretøj, havde pligt til at køre
vand.
Men trods det imponerende op
bud på flere hundrede mand var
beredskabet ikke meget værd. Man
måtte betjene et tungt materiel, og
først i 1888 Fik byen et vandværk. To
år senere kom der et fast brand
korps.
Garnisonen
Mellem de slesvigske krige havde
Næstved som nævnt huset 2. dra
gonregiment, som hovedsagelig
bestod af holstenere, mens 4. dra
gonregiment, der havde været i
Næstved før, og som var meget af
holdt her, holdt til i Slesvig. 1864 fik
man dette regiment tilbage, og
1868 gik den gamle drøm i opfyl
delse: Hele 4. dragonregiment,
som nu omfattede staben, eksccerskolen, 2 linjeeskadroner og en re
serveeskadron, blev samlet i byen.

M e n ig dragon. Fol. H . N . Gottlieb. A.

Regimentschefen var oberst E. V.
Buskv Neergaard.”1.
De bygninger, der fandtes på ka
serneområdet ved Grønnegade,
stammede som tidligere nævnt fra
tiden 1799 til 1850’erne. Ridebanen
afgrænsedes opefter af den lange
staldbvgning, som i 1850’erne hav
de fået en mindre udvidelse, og på
to andre sider af den beskedne
»Gamle Kaserne« (senere benævnt
Kommandantboligen) og Fægtesalsbvgningen.
Der var kun plads til en del af
mandskabet på kasernen. Mange
var indkvarterede i byen, og 1846
indrettedes den første af de private
kaserner i Næstved, Sorterups, som
lå i Grønnegade ved Johannesbjergstien. Den blev udvidet 1855,
men var stadig et beskedent fore
tagende.
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Militære øvelser og manøvrer fo
regik forskellige steder i omegnen.
Næstved havde haft garnison
med skiftende afdelinger i et par
hundrede år, og soldaterne indgik i
byens liv. Rytterne med de him
melblå uniformer og hjelme med
messingbeslag livede op i gaderne.
Koncerterne i Rådmandshaven var
meget populære, og musikkorpset,
som spillede her, optrådte også i
velgørende øjemed14'’1.
Udgifterne til indkvarteringsvæ
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senet var i 1870 o. 3.150 rdl., kun en
mindre post på regnskabet. På den
anden side havde byen økonomisk
fordel af garnisonen, idet der fore
gik leverancer til militæret146.
På Axeltorv fandtes en militær
vagtbygning, og fra 1853 var - som
tidligere nævnt - et garnisonssyge
hus indrettet ved Helligåndshuset.
I en 11-fags bygning med grund
mur mod gaden holdt to sygepas
sere og ca. 15 syge dragoner til,
mens en depotunderofficer beboe-

G ronnegade set m o d vest o. 1870. Fot. J . F. Busch. M .

dc hele anden etage af Helligånds
huset, og økonomen ved sygehu
set disponerede over det halve af
stueetagen”7.
Skoler og undervisning
Det kommunale skolevæsen i Næs
tved omfattede ca. 1870 friskolen
og realskolen”*. Friskolen, som be
stod af Set. Peders og Set. Mortens
skoler, var gratis, mens realskolen,
der kun havde drenge, var en beta

lingsskole. Friskolen havde sin ud
formning efter skoleloven 1814,
mens realskolen først blev til i 1843,
på grundlag af et kancellicirkulære
fra 1838. Nogen højere undervis
ning fandtes ikke i Næstved, da la
tinskolen var ophørt fra 1740, og
gymnasiet først kom i gang 1943.
Skolekommissionen var sam
mensat af sognepræsten og to med
lemmer, valgt af byrådet, og her
over fandtes skoledirektionen med
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amtmand og provst. Pengene kom
fra en særlig skoleskat, og beboer
ne i de to landdistrikter Grimstrup
og Aaderup betalte til friskolen.
Som tidligere nævnt var skolevæse
net den næststørste post i kommu
nens udgifter.
Friskolen holdt til i »Peder Syvs
hus«, den gamle latinskolebvgning, og i »Mester Hanses Gaard«,
som lå, hvor nu legepladsen til Kir
kepladsens Skole findes. (Billede
side 19). Det var primitive lokaler,
og børnetallet lå omkring 300. Der
var seks klasser. I den nederste,
hvor der dreves »indbyrdes Under
visning«, var drenge og piger sam
men, men på de to øverste klasse
trin hver for sig. Tre lærere klarede
alt dette. Der undervistes i de ele
mentære skolefag; i 1870 var P. C.
Nielsen førstelærer119.
Realskolen havde i 1866 fået sin
egen bygning i Vinhusgade (hvor
biblioteket senere fik lokaler), og
der undervistes i dansk, fremmede
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sprog, regning, matematik, fysik,
geografi, historie, skrivning, teg
ning, sang og gymnastik. Elevtallet
lå i 1870 under 100, og lederen var
kateket (en slags hjælpepræst) F. R.
D. Kragerop. Der havde været pro
blemer med skolen1"’0, og mange
fandt den for dyr. Man drøftede en
udvidelse, så der kunne tages den
mindre præliminæreksamen, men
det blev opgivet.
De private skoler blomstrede i
disse år. 1874 fandtes i Næstved 10
af dem med i alt 188 elever1"’1.
Siden 1832 havde der eksisteret
en tegne- og skrivestue for hånd
værkere. Den overtoges 1868 af In
dustriforeningen (se side 67) og
fungerer stadig, nu som Næstved
tekniske Skole1’2. Den lededes i
1870 af malermester Bischoff og
havde af byen fået overladt lokaler i
et beskedent hus på kirkepladsen
nær ved »Pølsen«, strædet mod
Axeltorv. Her blev man til 1886, da
skolebygningen ved Jernbanevejen
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M a lerm ester H . Bischoff.
F o rm a n d f o r In d u strifo ren in g en , d er overtog
Tegne- og S kriveskolen. A.

var opført. Undervisningen fandt
sted i vinterhalvåret, fem aftener
om ugen fra 7 til 9, og fagene var
tegning, skrivning, retskrivning og
regning. Den var beregnet på unge,
specielt vordende håndværkere,
men ældre kunne mod en beske
den betaling få en tilsvarende un
dervisning en gang om ugen.
Men der var flere undervisnings
tilbud i Næstved153, f.eks. »Kursus i
Skjøn- og Hurtigskrivning« og
»Haandgjerningsskole og Kursus
for Damer«. En håndværker an
noncerede om undervisning i
praktisk tegning for tømrere, m u
rere og snedkere, og endvidere
fandtes151 en danseskole for børn
og »Cursus i Dands«.
Bogudlån og bibliotek
Flere boghandlere, blandt andre
Bloch på Axeltorv155', havde lejebi
blioteker, men desuden ejede Næs
tved by en bogsamling, som 1862
flyttedes fra det gamle rådhus til

/h’/.v.

det nye på Hjultorvet. Branddirek
tør Tronicr ønskede, at bøgerne,
»Næstved Læseselskab«s bogsam
ling, skulle være tilgængelig for of(cnligheden og udgøre et »Folkebi
bliotek for Næstved og Landdi
strikt«. Han indsamlede bøger fra
forskellig side og overlod i 1870 det
videre arbejde til et trem andsud
valg. 1873 så det ud til, at bibliote
ket skulle åbne, men der kom dog
ikke noget varigt resultat, og forst i
1911 oprettedes Næstved Folkebi
bliotek1’6.
Religiøse og kirkelige forhold
Kun godt !4% af Næstveds befolk
ning, i alt 26 personer, stod uden
for den danske folkekirke i 1870. 19
tilhørte den mosaiske trosbeken
delse, d.v.s. var rettroende jøder, 5
var romersk-katolskc, 1 reformert
og 1 (en engelsk baneingeniør, der
opholdt sig midlertidigt i byen) var
medlem af »den engelske Kir
ke«1’7.
Kateket Kragerop tilbod i en an
nonce gratis bibellæsning og sene
re bibelforklaring, der skulle finde
sted i rådhussalen. Altså et ideali
stisk initiativ, som støttedes af
byen1™.
I 1868 afholdtes et stort kirkeligt
møde i teatersalen på Axeltorv.
Her diskuterede man det forslag til
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Del indre a f Sei. Morlens Kirke. Kol. J. F. Busch.

en valginenighedslov, som drøfte
des i Rigsdagen, og i forlængelse af
mødet samledes der underskrifter
mod forslaget, der dog gennemfor
tes i modereret skikkelse1’1'.
I 1844 blev de to sogne i Næstved,
Set. Peders og Set. Mortens, foren
ede til ét pastorat med Set. Peders
Kirke som hovedkirke. Efter at Set.
Mortens Kirke, som havde været
meget forfalden, 1857-59 var blevet
restaureret, kunne den atter benyt
tes til gudstjeneste. Set. Peders Kir
ke havde kort inden været under
kastet en hovedreparation, som
dog ikke på længere sigt viste sig til
strækkelig. - Kirkegården på hjør
net afVordingborgvej og Præstovej
var fælles for de to kirker. Den blev
udvidet 1870, og mod begge veje
var der nu en m urlw*
A. Listov var sognepræst i Næs
tved omkring 1870. Han har bl.a.
skrevet om »Nestved Kjøbstad i
Middelalderen«.161
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Foreninger, politik
og dagligliv

Foreninger
Som det var tilfældet i andre pro
vinsbyer, fandtes også i Næstved
foreninger med selskabeligt, sag
ligt, nationalt, økonomisk, socialt
eller politisk præg, og foreningsli
vet i denne by var stærkt udviklet.
Det borgerlige Fugleskydnings Sel
skab, som stammede fra 1797, var
det ældste, men medlemmerne vi
ste svigtende interesse, og 1871
endte det hele med en beskæm
mende konkurs. På tvangsauktio
nen over ejendommen i Herlufsholmskoven og indboet købte nog
le medlemmer en del effekter, bl.a.
fuglekongeskiverne, og man søgte
at genoplive foreningen, dog uden
større held. Formålet havde dels
været at fremme skydefærdighe
den, dels at afholde selskabelighed
på et højt plan, og man havde også
afholdt koncerter. Selskabet, der i
begyndelsen havde haft et aristo
kratisk anstrøg, prægedes efterhån
den især af håndværksmestre. Den
sidste formand var boghandler
Bloch, som forgæves søgte at holde
selskabet i live162.
Borger Enigheden blev stiftet 1845.
Man lagde vægt på hyggelige sam
menkomster, og der afholdtes ad

skillige baller, hvor der dansedes til
den lyse morgen, samt maskera
der. Foreningen disponerede over
et vinter- og et sommerlokale.
Kvartalsmøderne var obligatori
ske. 1870 havde foreningen 150
medlemmer, og skolelærer Brendorph var formand163.
Klubben »Foreningen«, som opret
tedes 1852, havde et selskabeligt
formål. Man arrangerede bl.a. af
tenunderholdning med souper og
dans, børnebal o.a. Foreningen var
ret eksklusiv.164'
Næstved Skytteforening, der blev til
1866, havde som hovedformål at
uddanne mændene til fædrelandsforsvarere16’1.
Næstved Sangforening vil blive om 
talt under koncerter.
De danske Vaabenbrodres Næstvedafdeling blev dannet 1862. Man virke
de for understøttelse til dårligt stil
lede deltagere i treårskrigen og snart også - i krigen 1864 samt til
deres enker. Der afholdtes des
uden mange festlige sammenkom
ster, og gennem en byggefond
samledes midler til at rejse en stif
telse. Den første formand var ma
lermester Chr. Petersen166.
Næstved Industriforening oprette67
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des i 1861 på foranledning af klub
ben »Den Bestandig Borgerlige«.
Foreningen, hvis formand blev
malermester Bischoff, lod afholde
en række foredrag og udstillinger al
teknisk art. 1866 overtog den som
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nævnt driften af Skrive- og Tegne
skolen"’7.
Den kommunale Forening, som blev
stiftet 1866, gjorde sig gældende
både økonomisk og politisk. Som
omtalt stod den bag oprettelsen af

Industri- og Laanebanken, og den
greb ind ved landstingsvalget 1866.
Formanden var buntmager A. J.
Michelsen"’*.
Understøttelsesforeningen og sygekas
serne er tidligere nævnt.
Fagforeninger og kvindeforenin
ger hører den følgende tid til.
Politiske forhold
Efter grundloven af 1866 var der almindlig valgret for mænd til Folke
tinget, mens man havde dobbelt
valgret for de bedrestillede til
Landstinget, og her var købstæder
ne ringere stillede end landområ
derne. I 1870 dannedes Det forene
de Venstre, og snart skulle de natio
nalliberale og godsejerne forenes i
partiet Højre"’1’.
I Præstø amts 3. valgkreds gen
valgtes ved folketingsvalget i 1869
Buntmager A. Michelsen.
F o rm a n d f o r D en k o m m u n a le Forening, d er op
trå d te p o litisk. A.

A viskone M a d a m Redohl. A .

sognefoged Chr. Christensen fra
Tvbjerg, en moderat venstre
m and170. Efter hans død samme år
valgtes en husmand fra Næstelsø
Hans Albrethsen, som var opstillet
afen venstregruppe.
Ved landstingsvalget 1866 fik
Den kommunale Forening i Næs
tved som antydet sikret sig de tre
valgmænd, Næstved disponerede
over.
Buntmager A. J. Michelsen, der
jo var formand for denne forening,
havde forbindelse med Venstrekredse og var bl.a. virksom ved
grundlovsfesten i Næstved 1869,
hvor talerne var Venstre-politikeren I. A. Hansen og redaktør Rimestad, som var knyttet til de natio
nalliberale. Festen, der afholdtes
ved Rødehus, var ledsaget af be
vattning og gøgl, hvad der nok
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skulle trække folk til uanset poli
tisk standpunkt171.
Buntmager Michelsen var som
nævnt blevet medlem af Næstved
byråd, men her var den politiske
modsætning ikke fremherskende
som på landsplan. Derimod afspej
ledes den i de lokale blade.
Næstved Avis, der oprindelig blev
udgivet af bogtrykker A. P. Bang,
som fik trykkeri og redaktion i Rid
dergade,172 begyndte at udkomme i
1848; en halv snes provinsaviser ek
sisterede på dette tidspunkt. Bladet
havde ikke tilknvtning til noget be
stemt politisk parti, men var byens
og egnens avis.
I 1866 fik man en konkurrent i
Næstved Tidende, som redigeredes
og tryktes af C. V. Petersen i Grøn
negade173. Han havde støtte a fe n
lille kreds, der også omfattede folk
fra Næstved, men det blev dog især
landboere, den nve, folkelige avis
henvendte sig til. Fra begyndelsen
forfægtede redaktøren den tanke,
at landbefolkningen og købstadbo
erne havde fælles interesse. Der
imod vendte han sig skarpt imod
de nationalliberale, der formentlig
havde skadet købstæderne (næ
ringsloven). C. V. Petersen ønske
de, at bybefolkningen skulle slutte
sig til Oktoberforeningen, hvor
godsejere og bønder mødtes. Da
denne forbindelse viste sig uhold
bar, gik han ind for Det forenede
Venstre, mens Næstved Avis blev
Højres organ.
Næstved Avis modtog i starten
annoncer fra det konkurrerende
blad, men det kunne ikke undgås,
at der opstod polemik mellem de
to lokale blade, således i 1868171.
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Anledningen var forskellig omtale
af et par selvmord blandt værne
pligtige; Næstved Tidende kritise
rede det andet blads fremgangs
måde, og Næstved Avis søgte ved
ironi og arrogance at kue konkur
renten. I 1870’erne og 80’erne, da
striden mellem Højre og Venstre
rasede, kom der en meget skarp
tone mellem de to blade.
Mindestøtten på Axeltorv
En sag, der kunne samle alle uanset
politik, var rejsningen af mindes
mærket for Frederik VII i Præsto
amts 3. valgkreds, på Axeltorv i
Næstved. I dissse år opførtes tilsva
rende m onum enter i mange dan
ske købstæder, og 1868 rejstes tan
ken her. Der arrangeredes en folke
A x e lto rv m e d den nyopførte m in d esto tte, som
h a r in te rim istisk træ ræ kvæ rk. Fot. J . F. Busch.
M.

fest, hvor inan ikke manglede
værtshustelte og ølhaller, for at
skaffe penge til det gode formål.
Festen gav dog ikke nok, man sam
lede ind, og der afholdtes moder
på rådhuset17’ .
Oprindelig var det tanken at rej
se en buste ved Set. Mortens kirke,
men det ændredes til en m inde
støtte på Axeltorv. Endelig i okto
ber 1870 kunne afsløringen foregå
under stor deltagelse. Mindesmær
ket var i begyndelsen omgivet af et
interimistisk trærækværk.176
Lidet anede man dengang, at
støtten ca. 90 år senere skulle flyttes
fra torvet til en pensionisttilværelse
på et ret afsides sted!
Nationalfølelse og tilknytning
til kongehuset
Nationalfølelsen var, så kort efter
katastrofen i 1864, meget stærk og
gav sig udslag i tilslutningen til
våbenbrødre- og skyttesammen
slutninger, og man sluttede op om
kongehuset.
Da der skulle skaffes penge til
mindesmærket for Frederik VII,
drog deltagerne med musik og fa
ner i spidsen fra rådhuset til fest
pladsen, hvor der var oprejst en
æresport med Frederik VIIIs og
Christian IXs valgsprog og med
danske, norske og svenske flag, li
gesom dannebrog vajede rundt om
på pladsen177. Ved kronprins Fre

deriks bryllup i 1869 arrangeredes
festmåltid på Vinhuset, og bven be
vilgede penge til bespisning af asyl
børn og fattiglemmer. Man forære
de brudeparret et maleri af Næs
tved, hvor kronprinsen i 1862 hav
de gennemgået kavalleriskolen.178
Træk fra dagliglivet
Det er ikke mindst gennem aviser
nes annoncer, at man får nogle
glimt fra den daglige tilværelse.
Der oprettedes f.eks. en »Bvbuds-expedition«, og man havde
»Laanecontoir« for økonomisk be
trængte. Fotograf H. Hansen var
parat »uden Hensyn til Veirliget«,
og en københavnsk tandlæge kom
lejlighedsvis til bven179.
Typisk for tiden er rejsetilbud for
udvandrere, der skulle til USA.180'.
Alle slags varer blev falbudt,
østers og hum m er hos konditor Pe
tersen på Axeltorv, medikamenter
og nye og brugte manufakturva
rer181\

Antikvitetshandleren 1870.
Bekjendtgjørelse i Næstved Avis.
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Kulturelle foretagender
og forlystelser

Sang, musik, foredrag o.a.
Næstved Sangforening blev til i 1867
og havde allerede næste år et med
lemstal på over 300. Under ledelse
af organist C. C. Hoffmann var
man i stand til at give et par koneerter med sang og musik, som roses
meget i Næstved Axis. Det samme
gælder en koncert, der afholdtes i
fugleskvdningsselskabets pavillon i
Frederikslund skov, og andre ar
rangementer.
Program for musikalsk Aftenunderholdning.
Bekjendtgjoretse i Næstved .11z.s.

Men også line kræfter fra Koben
havn kunne man hore i Næstved.
På vinhuset afholdtes således en
»Musikalsk-deklamatorisk Aftenunderhold ni ng«1X2.
Mere særpræget var en aftenun
derholdning i veldædigt ojemed,
hvor underofficerer fra garnisonen
viste våbenøvelser med sabel, lanse
og bajonet, mens regimentets m u
sikkorps indimellem spillede m u
sik af Kulau, Verdi og Auberlss.
Et af de foredrag, der arrangere
des, blev holdt af den berømte løjt
nant Ancher, som fortalte om op
holdet i skanse 2 på Dvbbøl under
krigen 18641S1.
Teater
Forst 1877, da Industribvgningen
ved Jernbanevejen var blevet op
fort, fik Næstved en virkelig teater
sal. Før den tid havde man længe
måttet nøjes med konditor Peter
sens teater- og danselokale, der
fandtes i det nuværende hotel
Axelhus. Lokaliteterne beskrives i
brandtaksationsprotokollen ved en
omvurdering af hele ejendommen
i 1874 som »et Sidehus i to Etager,
langt 42, dvbt 14, hoit 12 Alen«.----»Indrettet til Theater, Dandsesal,
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Værelser«. Salen brugtes også lil
koncerter og foredrag.
Regnes værelserne fra, må det
have været en beskeden teatersal.
Men interessen for teater var stor i
Næstved, der regnedes for en af
Sjællands bedste bver af de storre
omrejsende selskaber. I 1875 gik
»Jorden rundt« 14 dage i træk på
den lille scene. Derimod kunne det
knibe for de små og dårlige selska
ber af få fvidt salen1*’.
Den lokale presse kan fortælle,
hvilke skuespillerselskaber, der an
kom, og hvad man opforte. C. F.
Richardts, Peter Petersens, Carl
Frederik Raus og Hans Sorensens
selskaber optræder i Næstved om 

kring 1870. Ofte nævnes i annon
cerne, at det er Det kgl. Teaters, Ca
sinos eller Folketeatrets repertoire,
der benyttes. Lystspil, gengivet ef
ter den franske original, og vaude
viller optræder hvppigst, men også
lødigere ting som Elverhøj fore
kommer, og til en forestilling for
landboere valgte man »Jeppe på
Bjerget«!1*6.
Del kunne hænde, at der kom et
voldsomt opgor mellem teaterdi
rektören og nogle af hans skuespil
lere, så forestillingen måtte aflvses.
Det skete i Næstved 1868 og vakte
opsigt i hovedstaden, hvor Dagens
Nyheder fejlagtigt oplyste, at nat
politiet måtte tilkaldes1*7.
I den lokale presse roses det Petersenske selskab1**, som 1)1.a. op
førte Elverhøj. Teaterinteressen
skyldtes vel især, at man ikke ople
vede så meget. Billetpriserne ses af
den gengivne teaterannonce.
Det nævnes i 1870, at dilettanter
opforte Hostrups »Gjenboerne«
for Velgjorenhedsselskabet, til
morskab for tilskuerne - og sikkert
også for dem selv1*1'.
Forlystelser af forskellig art
A. von Olivo den Ældre fra Örebro
i Sverige arrangerede i 1870 en ma
gisk forestilling med »Kunstner a la
Faust og Divertissement med Ka
nariefugle«. Det franske Cirkus
Leonard viste samme år højere ri
dekunst, hestedressur, luftgymna
stik, pantomime m.m.m. under til
slutning. (Den fransk-tvske krig fo
regik samtidig, og man viste åben
lyst sympati for Frankrig og samle
de ind til sårede franske soldater).
Sørensens Menageri kunne fremvi73
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se dyr som bjørne, moskuskat,
kængurorotte og mere almindeli
ge arter1'’" .
En annonce fra 1869 fortæller om
en anden slags fornøjelse: »Lvsttour til Karrebæksminde«. I august
foretoges 3 ture ugentlig, men »I
Tilfælde af ugunstigt Veir bortfal
der Touren«191.
Oplysninger fra samtidige
Desværre har det vist sig meget
vanskeligt at fremskaffe udtalelser
om Næstved af mennesker, som le
vede i eller ved bven omkring 1870.
Herlovianernes erindringer omfat
ter næsten kun skolen. Læge Hans
Kaarsberg, som gik på Herlufs
holm 1865-73, har dog et par linjer
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med forbindelse i sine erindrin
ger192. Først nævnes det, at en kam
merat og han selv lavede improvi
serede »Scener«. »Vi valgte et Par
Offre før vor sceniske Fremstilling,
og uden nogen Forberedelse præ
senterede vi dem for Kammerater
ne, efterlignende deres Stemmer,
Mimer og Manerer. En velfortjent
kgl. Embedsmand i Næstved og
hans værdige Kone, begge pibende-hæse som forkølede Ravne,
»optraadtc« hyppigere, end de
anede, paa denne Skueplads, og
meget muntrere end i Virkelig
heden.
Til Skole- og Læredrengene i
Næstved, der benævntes »Skoxer«
(contraheret af Skindbuxer), stod
»Latindrengene« fra gammel Tid i
et nærmest krigersk Forhold. Over
fald og Overrumplinger fra bag
hold var ikke ganske sjældne. Un
dertiden foretoges hele Felttog for
at »rense« Omegnen for »Skoxer«.
Særligt blodige Kampe har jeg dog
aldrig oplevet.«

Sammenfatning
I det foregående er der, på grund
lag af forskellige kilder, tegnet et
billede afen middelstor dansk provinsbv omkring 1870. På flere må
der handler det om tilværelsesfor
mer, der havde været gældende i
længere tid, men nu stod foran æn
dring eller ophør. Visse former af
håndværk skulle snart fortrænges
af industri, og fagforeninger, arbej
derbevægelse og socialdemokrati
ville komme frem. Sejlskibenes til
bagegang betød, at dampskibssel
skaber kom til at gøre ende på stor

købmændenes rederivirksomhed.
Jernbanernes fremtrængen var al
lerede i gang. Helt andre ting som
f.eks. kvindefrigørelse var på vej.
Hvad der her er nævnt, gælder i
det hele provinsbver som Næstved.
Men for denne by var der særlige
problemer. Spørgsmålet om sø
transporten var ikke løst, men til
gengæld havde man satset på til
slutningen til banen og håbede på,
at jernbaneforbindelsen ville brin
ge fremgang.
Det skulle nu vise sig, øm for
ventningerne ville blive indfriet.
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Bemh. Mortensen:

Morten
Andersens hus
på Herluflille
Mark
Egnen
I den nordligste del af Herlufmaglc
sogn havde Tvbjerggård en del at
sit bøndergods. Torpe ejedes i sin
helhed af Tvbjerggård, mens Her
luflille var delt mellem Raunstrup
og Tvbjerggård. Ved udskiftningen
af Tvbjerggårds bøndergods ca.
1785 blev de fleste af gårdene i Her
luflille bv flvttet ud på Herluflille
Mark. Fra toppen af Torpe banke
ses de i dag liggende spredt udover
frodigt agerland. Øst herfor stræk
ker Torpe mose sig over mod Ty
bjerg skov. Landevejen mod Ring
sted skærer ret igennem de lave
arealer i kanten af mosen, indtil
den igen hæver sig over bakkerne
ved Orup.

Udsnit a f matrikelskort over Herlufmagle sogn.
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I tidligere tider førtes vejen læn
gere mod vest på det tørre land.
Nedenfor bakken, langs skellet
mellem Herluflille og Torpe ejer
lav, findes endnu en rest al den
gamle landevej. I dag giver den ad
gang til Hovvejen for et par ejen
domme. Den har fortsat nordpå til
den nuværende landevej omtrent
ved Herluflille mølle.
Vest for den tidligere landevej,
ved Hovvejen, ligger to huse. H u
sene har været benævnt Huttebækhusene efter en lille bæk kaldet
Huttebækken, der har afvandet
lodderne her. De små lodder langs
østsiden af vejen - hutter - har for
mentlig givet navn til bækken.
Huse som disse er ved udskift
ningen bygget således, at de har
kunnet dække husmandsfamiliens
beskedne behov. I tidens løb har
behovene ændret sig, og det er ble
vet nødvendigt med forandringer
og udvidelser.
Ejendommen matr. nr. 4c og 4f
af Herluflille
I det følgende fortælles historien
om det ene af disse huse, tidligere
matr. nr. 4c af Herluflille. Ved frastvkning af jorden har den lod, hu
set ligger på, fået matrikelsbeteg
nelsen 4f af Herluflille.
Den 2. oktober 1830 fæstede Mor
ten Andersen huset med tilhøren
de jordlod.1 Den havde været fæ
stet siden 1801 af Peder Melchiorsen, men han var nu død.2 Husle
jen var årligt 6 Rbd. sølv, og for
huslodden på 3lA tdr. land betaltes
4 Rbd. og 48 sk. sølv. For begge be
løb kunne der i stedet forlanges
pligtarbejde. For huset ugedag og
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for jorden gødningskørsel, høhøst
og kornhøst på fire hovlodder - et
areal omtrent svarende til huslod
den.3
Brand og genopførelse
Den 14. november 1844, 14 år efter
indflytningen, brændte huset.’ Fa
milien stod uden tag over hovedet,
og måtte flytte midlertidigt til
Broxø i et indsidderhus. ’
Fra godsets side har man - så
vidt det kan ses - været indstillet på
at få huset genopført hurtigst muligt.
Arbejdet er blevet forberedt i løbet af vinteren. Brandtomten er
formentlig hurtigt blevet ryddet,
og der forelå tegning og tilbud fra
tømreren, således at igangsætnin
gen kunne ske fra foråret af.
Af en dagjournal ført af godsfor
valteren på Tvbjerggård i årene
1845-1855 fremgår bvggeprocessen.
Igennem dagjournalens notater
er det muligt at få et indblik i, hvor
ledes et bindingsværkshus blev op
ført i midten af 1800-tallet.
Hvor notaterne udelukkende
omhandler dette byggeri, citeres
de. Hvor andet uvedkommende
indgår refereres i uddrag.
28. april 1845.
»Ved opbygning af husmand Mor
ten Andersens hus på Herluflille
Mark, som afbrændte 14. novem
ber 1844, blev af forskellige over
slag af tømmermand Jens Rasmus
sen i Spragelse valgt, at huset skulle
bestå af 6 fag - ikke af 11 alens bred
de efter hans overslag, men af 10
alens bredde, som anses tilstrække

ligt, også med hensyn til, at 11 alens
bjelker ikke vil kunne udbringes i
skoven. Indretningen bliver efter
grundtegningen således:

ter, herunder blandt andet om for
bedringer af byggemåden.*’
Forslagene var blandt andet:
- hoj stensat sokkel.

Huset bygges af ovennævnte
tømmermand, og opføres således:
Høj stengrund M-l alen over jor
den. Ege-fodstvkker, fyrre underog overtømmer, klinede vægge. Alt
tømmeret: Stolper, bjelker, spærer,
lægter, hanebjelker samt støiler og
vægger - udsogt i skoven den 25.
april 1845.«
Indretningen svarede formentlig
til det en husmandsfamilie kunne
have brug for på den tid. Selvom
der sker en nedskæring fra 11 til 10
alen, har huset fået en sådan dyb
de, at der kunne være længdeskille
rum, og det var et fremskridt. Ud
over større husdvbde, er der også
andre forbedringer i forhold til æl
dre bvggeskik.

- fodrem - helst af eg - under
hele huset.
- skråstivere i hjørnefagene.
- kæmning af bjælkerne på rem
men i stedet for tapper gennem
stolperne.
Disse bvggeforskrifter ser her ud
til at være blevet fulgt.
Det blev overdraget Frands
Skovfoged i Tybjerg skov at antage
arbejdere til at fælde det udviste
træ. Det fremgår tydeligt af dag
journalen, hvilken betydning sko
ven har haft.
En stor del af notaterne om 
handler udvisning af træ til bøn
dergårdene og husene. Fæsterne,
der jo havde vedligeholdelsen af
bygningerne, har meget naturligt
holdt sig til, når de havde brug for
træ.
Tømreren har skullet starte byg
geriet med at tilhugge tømmeret,
før han kunne gå i gang med at til
danne bindingsværk og tagværk.

Ny og forbedret byggemåde
I forbindelse med landborefor
merne udkom der forskellige skrif-
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Æ ld re byggeskik: B jæ lkerne er tappet g e n n e m

Yngre byggeskik: B jæ lkerne er k æ m m e t over

stolperne og stolperne er sa t direkte p å s y ld 

re m m e n og der er fo d re m .

stenene.

Aftaler om arbejdskraft og
materialer
Udover tømreren var der brug for
lokal arbejdskraft. Husmænd fra
Torpe, Herluflille og Orup Mark
blev efterhånden inddraget i arbej
det. Så godt som alle materialer
blev fremskaffet lokalt. De var fra
naturens side lige for hånden.
De følgende notater fra dagjour
nalen fortæller om de aftaler, der
blev indgået med husmændene.
20. maj 1845.
»Afsluttet accord angående følgen
de til Morten Andersens hus i
Herluflille:
1) Gårdmand Hans Olsen i Herluf
lille leverer den fornødne lang
halm mod en betaling af 15 mark
pr. læs.
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2) Husmand Peder Nielsen på
Orup Mark opsætter under tøm
mermand Jens Rasmussens og
mit tilsyn husets grund, mod en
betaling af 2 mark pr. favn ud
vendig grund, og den indvendi
ge grund opsættes i samme beta
ling, således at intet ekstra må
fordres.
3) Husmand og tækkemand Hans
Jørgensen i Herluflille overdra
get tækkearbejdet mod 2Vi mark
pr. bind. Han møder til arbejdet
bestemt efter tilsigelse, og hol
der sig selv med håndlanger i
fornævnte betaling.«
26. maj 1845.
»Accorderet med husmand Peder
Nielsen af Orup Mark om at støile

og vinde samt kline, udspække og
hvidte Morten Andersens hus på
Herluflille Mark for 12 rigsdaler, i
hvilken betaling han tillige er plig
tig at opgrave og tilberede leret.
Dog at han til lerets æltning skaffes
et par heste i 3 à 4 timer. Ligeledes
antages ham og Morten Andersen
til at ophugge og afgrave den til
husgrunden fornødne fyld på den
gamle landevej over Hans Jensens
gårdlod. Herfor erholder de hver 2
mark daglig. Peder Nielsen udbe
talt de accorderede 12 rigsdaler den
12. juli 1845.«
17. juni 1845.
»Afsluttet accord med husmand
Jørgen Pedersen af Torpe Mark om
at han opfører skorsten og bager
ovn i Morten Andersens hus på
Herluflille Mark mod en betaling
af 8 rigsdaler, de fornødne råe ste
ne, som han leverer for 1 mark pr.
hundrede stykker, transporteres af
bønderne til huset, hvor også 1er og
murergrus leveres ham. Han læg
ger samtidig kampestensgrund un
der skorsten og bagerovn, hvilket
han i øvrigt udfører aldeles efter
tømmermand Jens Rasmussens
anvisning. Arbejdet påbegyndes og
fortsættes uden afbrvdelse. Den 11.
juli 1845 udbetalt Jørgen Pedersen
efter omstående arbejde 8 rigsdaler
samt for 3275 stk. råe steen à 1mark
5 rigsdaler 44 mark. Ialt 13 rigsdaler
og 44 mark.«
J

24. juni 1845.
»Accorderet med husmand Peder
Nielsen på Orup Mark, om at ind
sætte 2 halmdukkede gavle i Mor
ten Andersens hus på Herluflille

Mark, at rygge huset, ophugge og
oplægge de fornødne kragetræer,
hugge og læsse såvel kragetræer
som de vinder, der behøves til gav
lene, samt at grave og læsse 3 eller
om fornødent 4 læs hvidler - alt
imod en betaling af 3 rigsdaler. Ud
betalt Peder Nielsen de accordere
de 3 rigsdaler den 11. juli 1845.«
26. juli 1845.
»Accorderet med husmand Jørgen
Pedersen på Torpe Mark, om at
male 1dør og vinduerne samt tjære
3 døre og vindskeden på Morten
Andersens nye hus på Herluflille
Mark mod en betaling af 10 skilling.
Døren - gangdøren - med karm
samt vinduer i karme med kridemaling med steenfarve og vinduer
ne med perlefarve.«
Udførelsen af arbejdet
Opførelsen af huset har fået en me
get fremtrædende plads i dagjour
nalen. Godsforvalteren har været
meget omhyggelig med sit tilsyns
arbejde. Der er truffet kontante af
taler om udførelse, tid og betaling.
At sætte grunden er heller ikke ble
vet overladt til tilfældighederne.
Det krævde både godsforvalterens
og tømmermandens overvågning.
Den nedlagte landevejsstræk
ning har været til gene, fordi den
gik tværs over Hans Jensens gård
lod. Ved anvendelsen af vejfylden
til opfyldning indenfor grunden, er
der - foruden at få et godt fyldma
teriale til huset - blevet frigjort af
lagt vejareal til dyrkning.
Tidligt i byggeprocessen er der
bestilt langhalm, og der er truffet
aftale med tækkemanden. Det er
85

således blevet sikret, at huset kun
ne komme under tag, så snart det
var rejst.
Det kan vel i denne forbindelse
undre, at oplægning af rvgning og
isætning af gavle ikke hørte med til
tækkemandens arbejde. Det blev
overdraget husmand Peder Niel
sen at udfore lukningen af samtlige
vægge og gavle, ligesom han også
skulle foretage rygningen af huset.
I tavlene skulle støiles, vindes og
klines. At støile bestod i at opsætte
lodrette kæppe - støiler - mellem
de vandrette tømmerstvkker.
For oven var der huller i tømme
ret, og for neden en rille, hvor støilerne blev holdt på plads. Rillen
gjorde det muligt at slå støderne på
plads i tavlene, efter at bindings
værket var samlet. Mellem støder
ne blev der flettet »vægger«, som
her formentlig var grene afpil eller
poppel. Begge arter var let tilgæn
gelige på egnen.
Klinearbejdet kunne tidligere
være fællesarbejde for en landsbvs
beboere. Her var ingen landsby, og
det var da også efterhånden blevet
Tavl med stoiler ov væwer.
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almindeligt, at mere eller mindre
professionelle klinere påtog sig
dette arbejde.
Det ser ud til, at Peder Nielsen
har været en alsidig mand, der har
kunnet påtage sig dette og flere an
dre dele af byggearbejdet.
Leret synes fremskaffet på ste
det. Transport er ikke omtalt, og
hestene skulle kun ælte det.
Efter kliningen blev eventuelle
ujævnheder og revner fyldt ud spækket. Herefter er væggene ble
vet kalket hvide.
Efter udførelsen af væggene
skulle Peder Nielsen rygge huset.
Arbejdet er startet med at hugge
træet til kragetræerne i skoven. Der
anvendtes normalt topstykker og
grene af eg, som blev kløvet og
samlet parvis med en trænagle over
rygningen. Gavlene blev udført
som såkaldte dukkede gavle7. Det
er en særlig sjællandsk form for
lukning af gavle, som formentlig
har været almindelig på egnen, in
dtil man begyndte at bruge brædde- eller spånbeklædning.
Dukkerne blev fremstillet af sno
ede halmbånd, der skulle være en
god favn lange.
Halmbåndet blev lagt nogle gan
ge om hånden. Der afsluttedes ved
at sno den frie ende omkring vin
dingerne og stoppe den ind i duk
ken - som garn vindes op i en
garndukke.
Den færdige dukke var ca. 30 cm
lang, og målte 10-15 cm i tværsnit.
I gavlen indsattes støiler og luk
ningen foregik ved at stable duk
kerne oven på hinanden. De skulle
være godt i spænd mellem støder
ne og anbragtes med midten af

skitse, er bageovnen tilsluttet ild
stedet som bilægger. Den kunne
fyldes med gløder fra ildstedet, og
når varmen var stærk nok, blev glø
derne atter raget ud. Brødene bag
tes så på eftervarmen. Man kan må
ske nok betvivle hensigtmæssigheden i at have en til tider varm bage
ovn i spisekammeret, men varmen
er da blevet i huset. Herudover er
ildstedet tilknyttet bilæggerovnen i
stuen og gruekedel i køkkenet.
I Peder Nielsens akkord indgik
gravning og læsning af yderligere
3-4 læs 1er. Æltning af dette 1er om 
tales ikke. Det kan vel derfor tæn
kes anvendt til stampede lergulve.

In d s æ tn in g a j d u k k e t g a vl.

langsiden udfor disse. Over hvert
3. eller 4. lag indflettedes »vinder«,
som var kæppe - ofte af hassel. Da
dukkerne sprang lidt frem for bjæl
ker og spær, var det nødvendigt
med udhæng og vindskede.
Samtidig med at Peder Nielsen luk
kede huset, harjørgen Pedersen fra
Torpe muret skorsten og bageovn.
Han har også kunnet fremstille de
ubrændte sten, og han har for
stået sig på murerarbejde. Det var
imidlertid tømmermand Jens Ras
mussen, der var ansvarlig for byg
geriet. Det var ham, der skulle give
anvisning om, hvorledes kampe
stensfundamentet skulle sættes.
Som det ses af godsforvalterens

Færdiggørelse og indflytning
Sidst i juli nærmede færdiggørelsen
af byggeriet sig. Gangdøren og vin
duerne blev malet og de øvrige
døre og vindskeden tjæret. Bin
dingsværket skulle ikke tjæres. Det
blev det ikke her på egnen. Det blev
kalket over sammen med de ler
klinede vægge. Familien har for
mentlig kunne flytte ind i løbet af
august måned. Endnu har der
manglet oplægning af stængetræ
er, så hø og halm kunne komme på
loftet. Ved godsejeren general P.
Fr. Steinmanns afrejse den 11. sep
tember 1845 modtog godsforvalte
ren skovsedler, hvoraf en om 
handlede:
»Husmand Morten Andersens
nye hus i Herluflille, de fornødne
stængetræer, formentlig 20 stk.
Sedlen leveret konen.«
Huset forsikredes den 15. august
1845 ved Præstø amts branddirek
torat for 300 Rd.s Det gamle hus var
i 1837 kun forsikret for 90 Rd.1’. Den
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endelige overdragelse af huset til
Morten Andersen skete først den
14. november 1845, efter en syns
forretning den 2. september
1845.10
Lokalsamfundets håndværkere
Bortset fra tømmermanden, som
kom fra Spragelse i den modsatte
ende af sognet, landtes de menne
sker, der deltog i byggeriet i det
helt nære opland - i Herluflille,
Torpe og Orup. Husmændene sy
nes at have haft hver sit speciale,
fordelt på:
- Tækkearbejdet
- sætning afgrund og isætning al
vægge og gavle
- muring af skorsten og ovn.
I de to af tilfældene bestod leve
rancen ikke alene af deres ar
bejdskraft. Tækkemanden skaffede
selv håndlanger, og skorstens- og
ovnbvggeren fremstillede og leve
rede murstenene.
Det har vel været begrænset,
hvor mange nye huse, der blev op
ført i området, tuen gårdene og hu
sene har krævet vedligeholdelse, li
gesom der formentlig også i mange
tilfælde har været behov for udvi
delser. Notaterne synes at vise, at
husmændene, udover deres be
skedne huslod, har haft et vist eksi
stensgrundlag som lokale hånd
værkere. Aftalernes ret stramme
form er formentlig begrundet i, at
der kunne være brug for dem an
dre steder også. Morten Andersen
ses selv kun at medvirke ved op
gravningen af vej fyld. Han har
sandsynligvis først og fremmest
haft sit arbejde på godset. Den ret
hurtige genopførelse af huset kun
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ne vel tyde på, at man har haft brug
for hans arbejdskraft der.
De mange aftaler om priser kun
ne friste til visse økonomiske vur
deringer. Da der imidlertid intet er
anført om betalingen til tømreren,
og da prisen på godsets leverancer
af træ også er vanskelig at gøre op,
er det ikke - med det her forelig
gende materiale - fundet muligt at
opstille en specificeret anskaffel
sespris. Den samlede anskaffelses
pris må antages at svare nogenlun
de til forsikringssummen på 300
Rd.
Husets videre historie
Med årene er forholdene blevet for
trange. I lange perioder har der
skullet være plads til både unge og
aftægtsfolk.
Ved brandtaksationen 1862 blev
forsikringssummen hævet til 494
Rd., og heraf 80 Rd. for et svdfor
liggende hus af bindingsværk.11
Stalden var på dette tidspunkt flyt
tet ud af stuelængen. Senere er stu
elængen blevet forlænget med to
fag mod vest til en ny lo.
Morten Andersen døde i 1863, og
fæstet gik nogle år efter over til søn
nen Anders Mortensen. Han købte
ejendommen af Tvbjerggård i
1869,12 og forøgede i løbet af
1870’erne dens jordtilliggende med
en moselod i Vinderup mose.
På den tid opmuntredes husmænd og mindre jordbrugere af
det offentlige til at foretage forskel
lige forbedringer, som kunne
fremme udbyttet. Man ønskede at
bekæmpe fattigdom og udvandrerlyst.13
Et af midlerne kunne være en

N o rd sid en a f hu set 1912. A f tæ k n in g e n ses e n d n u u d vid elsen m od vest, d e r p å d ette tid s p u n k t er lu k k e t
som vognport. E t sv a g t k n æ k i ryg n in g en viser, h vo r loen tidligere er bygget til det oprindelige
6-fa g sh u s.

forbedring af møddingstedet. Det
Kongelige Landhusholdningssel
skab udgav i midten af 1870’erne en
anvisning om bedre opbevaring og
behandling af staldgødningen. Der
anbefaledes et tæt møddingsted og
overdækning med tag.14
Ved forlængelse af taget med

yderligere to fag mod vest, blev
møddingen overdækket. Efter nog
le år er denne opbevaringsform
dog opgivet. Der blev sat vægge og
porte i og indrettet vognport.
I 1898 var der igen generations
skifte, og huset indrettedes til to fa
milier. Der blev indrettet bolig for

E fter en o m b yg n in g i 1916 sto d huset u æ n d ret i m a n g e år. B ræ n d e sku ret til ven stre i billedet e rsta tte 
de i m id te n a f 1 9 3 0 ’erne det p å overste billede viste sk u r a f h a lm . B illed et er f r a 19^0.
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de unge i østenden og aftægtsbolig
i midten af huset. Hans Mortensen
var skomager, og der måtte derfor
også gøres plads for et skomager
værksted.
Fra 1912 kunne huset igen indret
tes til en familie. Efter vderligere en
ombvgning i 1916 forblev det om 
trent uændret i de følgende halv
hundrede år.
Omkring 1950 blev ejendom
men købt af ejeren af nabogården
mod vest, hvorfra huset senere er
blevet solgt uden jordtilliggende.
Huset fremstår i dag kraftigt ud
bygget med en ny længe mod syd,
hvor tidligere stalden lå. Den op
rindelige stuelænge er bevaret.
Den er blevet renoveret, men bort
set fra en lidt egnsfremmed opm a
ling af bindingsværket er der ikke
foretaget de helt store udvendige
ændringer. Huset er således igen
nem de snart 140 år, der er gået, si
den det blev opfort, blevet tilpasset
skiftende tiders behov. Fra hus
mandsfamiliens beskedne rum i
midten af forrige århundrede, over
tofamiliebolig med værksted til en
boligsom kan dække nutidens krav
til en familiebolig.
Sikring af bevaringsværdig
bebyggelse i det åbne land
De mange gamle hvidkalkede huse
- spredtliggende eller i rækker udgør en værdifuld del af det syd
sjællandske kulturlandskab. De har
hver deres historie. De har tjent
som bolig for generation efter ge
neration. I dette tilfælde har det
været muligt at finde lidt af histo
rien frem.
Helt op til 2. verdenskrig ændre
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des og istandsattes husene på lan
det overvejende på traditionel vis.
Men med nutidens mangfoldighed
af bvggematerialer går mange huse
til ved for kraftig renovering. Det
haster derfor med at få den bedste
del af bebyggelsen i landom råder
ne registreret og bevaringen sik
ret. 15 De ældste huse er ofte i en
ringe tilstand.
De senere års bevaringsbestræ
belser i byerne har vist, at der kan
opnås resultater, når blot der ska
bes interesse for sagen. Mange ska
der kunne undgås alene ved lidt
vejledning.
Fortegnelse over anvendte kilder
1) Tybjerggård godsarkiv, fæstebreve og leje
kontrakter ni.ni. 1796-1893 Herlufliile,
Landsarkivet for Sjælland ni.in.
2) T.G., Jord eb o g er 1700-1874, LAS.
3) T.G., Kort over hovedgårdens marker,
IAS.
4) T.G., Godsforvalterens dagjournal 18451855, LAS.
5) folketællingen 1845, Rigsarkivet.
6) Bjarne Stoklund, Bondegård og Bvggeskik.
7) Arkitektur Studier tilegnede Hans Henrik
Engqvist, Tre primitive gavle, Frode Kirk.
8) T.G., Brandforsikringspolicer 1833-1885,
LAS.
9) T.G., Div. sager vedr. brandforsikring,
IAS.
0) T.G., Fæstebreve og lejekontrakter m.m.
1796-1893, Herlullille, LAS.
11) T.G., Brandtaksationer, LAS.
12) T.G., Jo rd eb o g 1866, LAS.
13) Fridlev Skrubbehang, H usm æ nd i Dan
mark gennem 300 år.
14) Her Ira Flincks Almanak 1876.
15) Fredningsstyrelsen, Den bevaringsværdi
ge bolig på land og i bv.
Desuden Gerd N euben, Karsten Vibild,
Gamle sjællandske bondehuse samt O rdbog
over det danske sprog.
Oplysninger vedr. liden efter århundredskiltet er givet al Henry Mortensen, Gelsted,
der er fodt i huset 1898.

Erling Petersen:

Blandt
småkårsfolk
i Sydsjælland
For den, der søger slægtens spor i
arkiverne, kan det undertiden være
ret så nedslående at erfare, hvor
svært det er at grave oplysninger
frem, så det bliver muligt at få et
indtryk af de mennesker, hvis data
om fødsel og dåb, bryllup og be
gravelse kan findes i kirkebøgerne.
Et skifte kan måske nok oplyse en
hel del om de pågældendes økono
miske forhold og deres daglige om 
givelser, et fæstebrev måske også,
og optræder de i tingbøgerne, kan
det rimeligvis lade sig gøre at vur
dere, om deres tilstedeværelse på
tinge har sin baggrund i simpelt
rethaveri eller i sand retfærdig
hedsfølelse. Kun sjældent - og da
først langt op imod vor tid - hæn
der det, at jævne mennesker sætter
sig til at skrive lidt ned om deres liv
og levned og om deres oplevelser i
årenes løb. En af disse sjældne få

var den forlængst afdøde m urer
mester Hans Christiansen fra En
gelstrup i Everdrup sogn. Den sid
ste tid, han levede, sad han og m in
dedes barndom og ungdom og
Murermester Hans Christiansen i Engels truf),
ca. 1920.
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skrev ned, hvad han kunne huske
fra dengang, men desværre nåede
han ikke længere. Døden kom ham
i vejen. Men det lidet, han nåede at
skrive, er ret værdifuldt, fordi han,
ud over at fortælle om sig selv, også
ved en hel del at berette om stem
ninger og tilstande i den tid, da han
var barn og ung.
Men inden gennemgangen af
Hans Christiansens beretning vil
det vel være rimeligt, at der også
fortælles lidt om det, der gik forud,
om hans oprindelse og hans foræl
dre, for så vidt som de forhånden
værende kilder gør det muligt.
Pigen fra Nørre Mern
Den 27. april 1840 sad sognepræ
sten i Mern, den kendte O. D. Lin
ken, og udfyldte skudsmålsbøger
til dem, som dagen før var konfir
meret i Mern kirke. I en af disse, en
»Skudsmaalsbog for Fruentim
mer«, skrev han følgende: »Lisbeth
Mikkelsdatter af Nørre Mehrn bve i
Mehrn sogn, Præstø amt, er født
her den 1M
C marts 1826 hos huusmand Mikkel Jakobsen og afdøde
hustrue Mette Hansdatter af Nørre
Mehrn, vaccineret 28. juni 1826 af
dr. Heyde og confirmeret i Mehrn
kirke den 26. april 1840 med vid
nesbyrd om meget god kundskab
og meget god opførsel.«
To dage senere, onsdag den 29.
april, holdt pastor Lütken konfir
mandaltergang, vistnok af hensyn
til dem, der skulle i plads uden
sogns fra 1. maj, og samme dag
gjorde han så følgende tilføjelse i
skudsmålsbogen: »Bemeldte Lis
beth Mikkelsdatter, som nu tager
tjeneste hos gårdejer Pederjensen i
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Stårbyc, cominunicerede her 29.
april 1840. Gud bevare hende frem
deles på den rette vei!« - Med disse
ord i sin bylt forlod Lisbeth så sit
hjemsogn og drog til Øster Egesborg sogn, til Stårby, der lå så nær
ved sogneskellet, at hun næsten
kunne se hjem.
Efter alt at dømme var Lisbeth
vokset op i beskedne kår. Hendes
far, Mikkel Jakobsen, var hus
mand, og det havde også hans far
og farfar været, men de havde haft
væveri som hovederhverv. De næv
nes som vævere og husmænd beg
ge to. Han var på den tid, da Lis
beth drog af gårde, gift for tredie
gang, og der var børn i alle tre ægte
skaber. Børnene fra hans første ægForsiden a f Lisbeth Mikkelsdatters skudsmåls
bog.

teskab var dog forlængst fra hån
den. Elter den første kones død i

1817 havde han den 20. februar 1818
giftet sig med den mere end 20 år
yngre Mette Hansdatter, der lige
som han selv var født i Sandvig,
men som var opvokset i Allerslev,
og de fik, otte år efter brylluppet,
datteren Lisbeth, som livet igen
nem var ude af stand til at huske
noget om sin mor. Allerede i som
meren 1828 døde Mette Hansdat
ter, kun 35 år gammel, og blev be
gravet sammen med sin syv dage
gamle datter, Ane Marie. En må
neds tid efter begravelsen mødte
Liliendals godsforvalter op med
sognefogeden og en anden af
Merns bønder som vidner for at
optegne og vurdere boet. Som vær
ge for den lille Lisbeth var mødt
hendes morbrøder, indsidder Ja
kob Hansen fra Allerslev. Boet var i
og for sig ikke så ringe endda. Det
blev vurderet til 227 rdl. 1 mk. 15
sk., men da skiftet den 22. oktober
skulle sluttes, viste det sig, at gæl
den beløb sig til 79 rdl. 11 sk. Hertil
blev lagt et par gældsposter mere,
som dukkede op i sidste øjeblik, så
da det hele var gjort op, viste det
sig, at Lisbeths arvepart androg 55
rdl., men hendes far erklærede, at
han af »kjærlighed til sit barn ville
forhøie hendes arv til 60 rdl. samt
desuden give hende en blåmalet
fyrrekiste med lås og nøgler samt et
par sølvskospænder«, såfremt ar
ven måtte blive indestående hos
ham.
Kort tid efter, at skiftet havde
fundet sted, ihukom Mikkel Jakob
sen det gamle ord om, at enkestand
er ynkestand, og giftede sig på ny.
Han og Ane Rasmusdatter fik tid
efter anden tre sønner, så Lisbeth
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fik rig lejlighed til at øve sig i rollen
som barnepige. Hendes stedmo
der udnyttede hende efter sigende
på det groveste, men det hørte op
af sig selv, da hun flyttede til Stårby.
Hun må imidlertid have lært at be
stille noget, for da hun efter et års
tjeneste hos Peder Jensen vendte
hjem til Mern, gav han hende det
skudsmål, at hun hos ham havde
»opførdt sig troe og skikkelig«. I
sommeren 1841 opholdt hun sig
hjemme hos sin far, der nu havde
nået støvets år, men kom om efter
året derfra til Overdrevsgården i
Allerslev. Det folgende år flyttede
hun til Præstø, hvor hun blev i hen
ved ti år og ialt havde fem pladser,
den første hos en familie Friis, hvor
hun hk det ofte gentagne skuds
mål, at hun havde været tro og skik
kelig, men med den pudsige tilfø
jelse, at de i øvrigt intet rosværdigt
kunne sige om hende. Efter et halvt
års tjeneste hos en anden familie
kom hun den 1. maj 1844 i huset
hos familien Mørk, og her blev hun
i hele fem år. De var meget venlige
imod hende og lod hende i novem
ber det første år tage hjem til Mern,
fordi hendes far var blevet svg, og
da han kort efter døde, fik hun lov
at blive hjemme, indtil begravelsen
havde fundet sted. Hun opholdt
sig i hvert fald midlertidigt hjem
me, da boet et par dage efter blev
behandlet af skifteretten.
Skiftet efter Mikkel Jakobsen
blev for øvrigt en speget affære. Ef
ter alt at domme var det i økono
misk henseende gået tilbage for
ham i de år, der var gået, efter at
Lisbeths mor var død. Det viste sig,
at der var gæld både her og der.
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Den yngste son af første ægteskab,
Rasmus Mikkelsen, der opholdt sig
i København, hvor også hans søster
Kirsten boede - hun var gift med
klokker og portner Sørensen i Var
tov - havde fremsendt en skrivelse,
hvori han forud krævede 30 rdl.,
som han havde lånt sin far, og der
til sin mødrene arv på 12 rdl., som
han aldrig havde fået. En købmand
Schløer i Vordingborg krævede 8
rdl. 13 sk. af boet, mens mølleren i
Lekkende gjorde gældende, at han
havde 8 rdl. 2 mk. 14 sk. til gode for
»leveret føderug«. Efter flere ud
sættelser blev skiftet endelig sluttet
den 23. april 1845. Den dag var Ras
mus Mikkelsen kommet hjem fra
København, havde betalt købman
den i Vordingborg samt skifteøg begravelscsomkostningerne og
ydermere tilladt, at hans fordringer
og udlæg overgik til enken. Det
samme havde moller Jensen fra
Lekkende gjort. Boets samlede
værdi blev opgjort til 79 rdl. 5 mk.
14 sk., gæld og salær til samme be
lob, »hvisårsag der intet kunne bli
ve at udlægge til arv«. De 60 rdl.,
som Mikkel Jakobsen i sin tid hav
de lovet Lisbeth, nævnes slet ikke i
skiftet, men naturligvis havde han
skullet udrede dem, da han giftede
sig med Ane Rasmusdatter, og
overdrage dem til hendes værge,
der så tog vare på dem, til hun blev
myndig eller kom i mands værge.
Som nævnt blev Lisbeth hos
Mørks i fem år, indtil 1. maj 1849,
og kom derfra til apoteker Aarsleffs, hvor hun var i to år. Fru
Aarsleff gav hende et usædvanligt
smukt skudsmål, idet hun ikke nø
jedes med de almindeligt anvendte

udtryk, men tilføjede, at Lisbeth
havde været »overordentlig flink til
sin gjærning«. Fra apotekerens
kom Lisbeth til C. Kruusc, hvor
hun tjente fra 1. maj 1851 til nytår
1852. Når hun tilsyneladende kom
af sin plads i utide - majdag og no
vemberdag var jo faste skiftedage var årsagen den, at hun i mellemti
den havde lært en mand at kende,
som hun agtede at knytte sin skæb
ne til.
Den hjemvendte landsoldat
Han hed Christian Nielsen og
stammede fra et husmandssted i
Smidstrup Hovgårde i Skibbinge
sogn, hvor han blev født den 27.
april 1827. Han var kun tre år gam
mel, da hans far, Niels Christian
sen, døde, og to år senere giftede
hans mor, Ane Jensdatter, sig igen.
Hun var på det tidspunkt 42 år, og
hendes nye mand, Peder Nielsen,
var 15 år vngre, men den aldersfor
skel var i de tider ikke så ualminde
lig. Hun havde med Niels Christi
ansen fået ialt syv børn, og hun
havde endnu de fire hjemme, da
hun indgik i et nyt ægteskab. Hun
sad i små kår, så det var tiltrængt
med en nv husbond.
Efter konfirmationen i 1841 kom
Christian Nielsen til at tjene på en
gård i sit hjemsogn, men året efter
flyttede han til Ammendrup i Allerslev sogn, hvor han opholdt sig
så sent som i 1845. Senere vendte
han dog tilbage til Skibbinge sogn,
hvorfra han den 1. december 1848
blev udskrevet til jægerregimentets
4. bataljons 1. kompagni, - efter
hvad lægdsrullen oplyser. Mange
år senere skrev han dog selv i det

skema, han skulle udfylde for at få
crindringsmedaljen, der blev ud
delt i 1876, at han havde gjort tjene
ste ved 4. linjeinfanteribataljons 1.
kompagni. Som soldat deltog han i
den første slesvigske krigs to sidste
år og blev først hjemsendt den 20.
februar 1851.
Efter hjemsendelsen tog han
plads som tjenestekarl i Præstø, og
her mødte han Lisbet Mikkelsdattcr. De blev så gode venner, at de
den 28. december samme år blev
viet i Præstø kirke. Han havde sin
stedfader som forlover, hun sin
morbroder, Jakob Hansen fra Allerslev. Hun fik så efter vielsen lov
til at forlade sin plads hos Kruuse
med det vidnesbyrd, at hun tro og
Lisbeth Mikkelsdatter og Christian Nielsen, ca.
1895.
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skikkelig havde opfyldt sin gerning
til sit herskabs fulde tilfredshed.
Brylluppet var imidlertid kommet
på i en hast, og de hk ikke lige straks
indrettet deres eget hjem, men
sidst i januar 1852 fik Lisbeth mid
lertidigt en indsidderstue at bo i
hos sin onkel, gårdmand Peder
Boesen i Allerslev, der var gift med
hendes moster, Inger Hansdatter,
og her blev deres ældste søn, Niels
Jacob, født den 7. april 1852. Chri
stian Nielsen havde derimod ikke
kunnet flytte med. Han måtte fort
sat passe sit arbejde i Præstø, som
han ikke kunne forlade før til maj,
men han søgte med lys og lygte ef
ter et sted at bo, og det lykkedes
ham virkelig kort tid efter sønnens
fødsel at få et lille husmandssted i
fæste.
Husmandsfolk i Sølperup
Huset hørte under Bækkeskov
gods og lå i Sølperup i Snesere
sogn. Det havde hidtil været fæstet
ud til Hans Christiansen, som god
villigt afstod det. Huset, der havde
et hartkorn af 1. skp. 2Mi album, sva
rende til 1!4 tønde land, og skyldte
77 sk. i gammelskat, måtte Chri
stian Nielsen og hans kone ifølge
fæstebrevet nyde, bruge og i fæste
beholde for livstid mod til gengæld
at udrede og betale til forfaldstid
alle skatter, byrder og tyngder, som
hvilede eller ville komme til at hvile
på huset. Fæsteafgiften af hus og
jord androg 14 rigsbankdaler årligt,
som skulle betales med halvdelen
til maj og november. I fæstebrevet
blev det Christian Nielsen pålagt at
holde husets bygninger i forsvarlig
god stand, at dyrke og drive jord
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lodden på forsvarlig måde og ikke
bortleje noget deraf, men tværti
mod indhegne lodden med varigt
hegn, og han måtte ikke indtage
indsiddere (lejere) og ej heller huse
eller hæle løsgængere eller betlere,
ligesom det også var ham forment
at drive jagt på lodden. Endelig
blev det pålagt ham at yde den fra
trådte fæster den aftægt, han havde
betinget sig, nemlig på livstid fri
bolig i huset og en lille haveplads
samt årlig 4 skpr. rug, 4 skpr. byg
og 2 læs tørv, men denne forpligtel
se faldt dog forholdsvis hurtigt bort
- af naturlige årsager. I indfæstning
måtte Christian Nielsen betale 70
rbd. + 10% i fogedpenge, hvortil
kom knap 4M>mark i gebyr. Det kan
ikke efterspores, hvordan de nygif
te skaffede disse penge, men måske
har Lisbeths mødrene arv været i
behold, og Christian Nielsen har
kanhænde haft en mindre farsarv
at gøre godt med, men det kan der
dog kun gisnes om.
Aldrig så snart var fæstet gået i
orden, før den lille familie flyttede
til Sølperup, Christian Nielsen fra
Præstø og Lisbeth Mikkelsdatter fra
Allerslev. Den 16. maj havde de fået
deres lille søn, Niels Jacob, døbt i
Allerslev kirke, og to dage senere
sad pastor Teilmann i sin præste
gård i Rekkende og skrev det ui
genkaldeligt sidste vidnesbyrd i
Lisbeths skudsmålsbog: »Lisbeth
Mikkelsdatter, som siden sidst af
vigte februar måned som indsid
derske har opholdet sig i Allerslev
sogn, afgåer nu til Snesere sogn,
hvorhen hun flytter med sin
mand«.
I Sølperup fik Christian Nielsen

og Lisbeth yderligere tre børn:
Hans, Marie og Peter. Sidstnævnte
var noget af en efternøler. Han blev
først født i 1868, otte år efter søste
ren og et halvt år efter, at hans mor
var fyldt 42 år. - Den lille familie le
vede i særdeles små kår, og alle m u
ligheder for at tjene til det daglige
brød måtte derfor udnyttes mest
muligt, men i den henseende stod
ægtefællerne troligt hinanden bi.
Selv efter at Christian Nielsen var
blevet ansat som vejmand i Snesere
sogn, bidrog Lisbeth sit til hus
holdningen, så godt som hun nu
kunne. Ifølge en familieoverleve
ring bagte hun brød, som hendes
mand kørte rundt og solgte, når
dagens dont var til ende, og lidt hø
kerforretning skal de også have for
søgt sig med en overgang, men helt
sikkert er det, at de undertiden tog
plejebørn ind i deres hjem, børn,
som de fødte og klædte og opdrog
mod den ringe betaling, som sog
nerådet ydede. Allerede i 1855, da
de to ældste børn endnu var små,
havde de en tiårs dreng, Niels Niel
sen, i pleje. Han nævnes i folketæl
lingslisten som fattigvæsenets ple
jebarn. Så sent som i halvfemserne
havde de et plejebarn, en pige, der
hed Julie, men det blev også den
sidste, thi få år senere, den 28. au
gust 1898, sov Christian Nielsen
stille og roligt ind i sit hjem i Sølperup og blev nogle dage senere be
gravet på Snesere kirkegård. Da
Lisbeth Mikkelsdatter på det tids
punkt var ude af stand til at bo ale
ne, tog den ældste søn hende til sig
i sit hjem. Det blev dog kun afkor
tere varighed, for hun døde allere
de den 21. november samme år og

blev stedt til hvile ved sin mands
side.
Da dette skete, var alle deres fire
børn godt i vej og ikke helt unge
mere. Datteren Marie havde i nogle
år været lærerinde, men blev sene
re gift med den lidt yngre Niels
Christian Nielsen, der i nogle år
havde været lærer på Grundtvigs
højskole, men som senere blev
landsbylærer, først i Studsdal, der
efter i Kyse og sidst i Hyllinge. De
tre sønner blev alle håndværkere:
Niels Jacob var i mange år smed i
Stavnstrup, Peter havde i nogle år
haft Brøderup smedie, men Hytte
de efter få års forløb til Køben
havn, hvor han i 1931 døde, mens
den mellemste af brødrene fore
trak et helt andet håndværk. Han
blev nemlig murer og boede som
mester først i Hemmestrup, senere
i Engelstrup. Som nævnt i indled
ningen sad han i sine sidste leveår
og syslede med at nedskrive lidt
om, hvad han havde oplevet som
barn og ung, og da disse optegnel
ser danner grundlaget for det, der
skal fortælles om i det følgende, vil
det være nødvendigt at vende tilba
ge til husmandshjemmet i Sølperup, hvor Hans Christiansen blev
født og voksede op.
Drengeår
Om sit barndomshjem kunne
Hans Christiansen fortælle, at hu
set, de boede i, ville blive erklæret
for ubeboeligt, set med en senere
tids øjne. Det havde bindingsværk
og lerklinede vægge og var falde
færdigt »efter alle leder«. Det havde
et tilliggende på 10 skæpper land,
som hans far dyrkede så godt, han
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kunne, efter den tids skik, men det
måtte gøres om søndagen og efter
fyraften, for om dagen gik han på
arbejde hos en fæstegårdmand i
Sølperup for en betaling af 8 skil
lingom dagen, og han måtte arbej
de fra klokken fem om morgenen
til klokken otte om aftenen, når det
var sommer. Om vinteren blev ar
bejdstiden dog kortet lidt af.
Et års tid efter overtagelsen af
huset fik hans far arbejde på Tap
pernøje mølle, og det havde sin
fordel. Dels var arbejdstiden korte
re, og dels var lønnen dobbelt så
høj som hos fæstegårdmanden,
nemlig en hel mark = 33 øre. Det
skal dog nævnes, at han begge ste
der også fik kosten, og det var jo en
god hjælp, når pengene ellers var
små. Desuden bidrog den lille
jordlod, de havde, godt til livets
ophold, for på den kunne de holde
to koer, og hvis der ikke var græs
nok om sommeren, blev koerne
uden vederlag sat på græs hos en
hjælpsom nabo. Vinterfoderet
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skaffede de ved at købe engslet i en
skov i nærheden. Også moderen
hjalp til så godt, hun kunne. Hun
spandt for folk eller udførte for
skelligt andet arbejde. De to ældste
børn måtte også hjælpe til, og der
om havde Hans Christiansen en
del at fortælle:
»Vi børn måtte jo, så snart vi
kunne, tage fat med. Da jeg var otte
år, måtte jeg ud at tjene samtidig
med en 2Yi år ældre broder (den i
sin tid kjendte smed Christiansen i
Stavnstrup). Da min broder var
den største, blev han for somme
ren fæstet for lønnen, der bestod i
et par lærredsbenklæder, en hør
garns skjorte og en blågarns dito
samt kosten«.
For ikke at forsømme skolen
måtte Hans Christiansen vogte kre
aturer hver anden dag i sommer
halvåret, men om vinteren, når de
to drenge var hjemme, skulle de i
skole hver dag, og deres far holdt
meget strengt på, at de ikke for
sømte skolen. Det kom dem da

også til megen nytte siden hen, så
det var de ham uhyre taknemlig
for.
1864
Da Hans Christiansen var en halv
snes år gammel, trak mørke skyer
sammen om Danmark. Han glem
te aldrig det røre, det vakte i befolk
ningen, da de indkaldte soldater i
lange rækker af køretøjer blev
transporteret til København. De
indkaldte var selv tavse, men i be
folkningen var der stor begejstring,
fordi man ventede, at det ville gå,
som det gik i treårskrigen.
Også hos Hans Christiansen og
hans jævnaldrende var begejstringe stor. De legede soldater, og ty
skerne fik altid prygl. Vinteren
1863-64 var jo meget streng, og der
faldt megen sne, så drengene byg
gede skanser af sneen og stormede
dem bagefter. Broderen Niels Ja
cob var jo den ældste og som sådan
anfører for hærledelsen, og en dag,
da de på ny havde slået tyskerne, og
en skanse var blevet indtaget, og
»min broder stod på toppen af
skansen og takkede os menige for
udvist tapperhed, så udnævnte vi
ham som guvernør over Slesvig og
Holsten, ja, det var, hvad vi børn
kunne finde på i de dage, det var
fædrelandssind«.
Hans Christiansen kunne videre
fortælle, at det under krigen kneb
meget med at få efterretninger om,
hvad der skete i Sønderjylland, for
di postvæsenet var så mangelfuldt:
»Der gik postvogn to gange ugent
lig mellem Rønnede og Vording
borg og to gange ugentlig fra Præ
stø til Rønnede, så for at de på Tap

pernøje mølle kunne fåe efterret
ningerne fra krigen, blev min fader
lejet til at hente posten hver nat,
hvor der ingen postvogn gik. Han
skulle så være i Rønnede ved klok
ken to, da postvognen fra Køge
som regel nåede Rønnede ved
den tid«.
Om den sorg, det vakte i befolk
ningen, da den danske hær forlod
Dannevirke, kunne Hans Christi
ansen også fortælle. Beretningerne
om, hvor udasede vore soldater
var, da de nåede Dybbøl og Als,
blev ved at leve i hans erindringer,
og han huskede hele sit liv de bitre
efterretninger fra krigsskuepladsen
om tabet af Dybbøl og Als. »Der var
sorg over hele landet«, skriver
han.
Da krigen sluttede, skulle trop
perne hjemsendes, men da ikke
mindre end elleve årgange havde
været indkaldt, var der ikke plads
til alt mandskabet i garnisonerne,
og tropperne blev derfor indkvar
teret rundt om i provinsbyerne:
»Således fik Præstø 4de bataillon
for en lille tid, men efterhånds som
det ældre mandskab var hjem
sendt, blev bataillonerne sendt til
Kjøbenhavn til deres garnisonsste
der,således også 4de bataillon. Jeg
husker den lange vognrække, der
kjørte for soldaterne, da de forlod
Præstø, kanoner og artilleri kom
først efter vogntoget. Det var i slut
ningen af august 1864. Ja, det var en
begivenhed for os drenge«.
En københavnsrejse
I Hans Christiansens barndom
kom børn sjældent ret langt hjem
mefra, men da han var tolv år gam
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mel, havde han den store oplevelse
at komme en tur til København.
Han havde nemlig en morbroder,
der var gift og boede i Lavendel
stræde, og da hans forældre kendte
en fragtmand, der engang om ugen
kørte til København med land
brugsvarer, blev det ordnet sådan,
at Hans Christiansen kunne køre
med ham til hovedstaden.
»Han kom og tog mig på en ef
termiddag kl. 4. Vi kjørte så hele
natten, og kl. 6 om morgenen var vi
i Valby og solgte 10 stk. gæs, vi hav
de siddende bag på læsset. Derefter
kjørte vi ind til bven til gæstgiver
gården »Rosen«, der låe i Vesterga
de, hvorfra resten af de varer, vi
havde med, blev solgt på GI. Torv.
Min tante hentede mig og førte mig
til deres hjem i Lavendclstræde.
Min m orbroder var brændekjører
sammen med flere på Amalien
borg slot, og min tante førte mig
derind om middagen for at hilse på
ham. Jeg blev ført gennem en me
get lang kjældergang til et rum,
hvor disse arbejdere spiste deres
medbragte mad. Deres beskæfti
gelse skulle efter den tids forhold
være meget lønnende«.
Det siger sig selv, at den lille syd
sjællandske landsbvdreng har væ
ret fuld af forundring over alt det
nye, han så. Om aftenen tog m or
broderen ham med i Alhambrateatret, men hvad forestillingen
handlede om, kunne han ikke hu
ske så mange år efter. Derimod
kunne han tydeligt huske, hvor
smukke balletdanserne var, når de
dansede, omstrålet af forskelligt
farvede lys. Han siger selv: »Det
hele var en stor begivenhed for
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mig, der til daglig ellers omgikkes
gæs, får og køer«.
Den følgende dags eftermiddag
ved sekstiden gik turen så igen
hjemad, og den varede hele natten.
Drengen faldt da også i søvn, træt af
de mange indtryk, han havde m od
taget i hovedstaden. Mens han sov,
tabte han sin kasket, og da han våg
nede og opdagede det, var de for
langt væk til, at de kunne finde den
igen, og han bandt derfor et tørklæ
de om hovedet. Da de nåede hjem
til Sølperup, blev hans mor meget
forskrækket, da hun så tørklædet.
Hun troede, han var kommet til
skade, men - som han selv siger det
- »heldigvis var skaden kun en
kasket«.
Brøderup højskole
En af de store oplevelser i Hans
Christiansens drengetid var opfø
relsen af Brøderup højskole. Den
var begyndt med et vinterhold på
en gård i Ulse Olstrup i november
1867, men nu skulle der opføres en
rigtig skolebygning, og til dette for
mål havde den kendte gårdejer
Jens Olsen fra Sjolte købt 20 tdr.
land af gårdejer Hans Larsen i Brø
derup. To tdr. land blev givet til en
friskole, som var indrettet iJens OlB roderup H ojskole, 1905.

sens gård et par år i forvejen, mens
resten blev udlagt til højskolen.
Om byggeriet har Hans Christian
sen fortalt følgende:
»Jeg var 13 år dengang, og Jens
Olsen ledede det hele byggeri. Han
drænedejorden om vinteren, kjøbte kalken, der skulle bruges til byg
ningerne, øg om foråret blev der
strøget steen til indvendig brug, li
gesom der af egnens folk blev hen
tet mursteen i Præstø havn, ja, der
var nok at gøre for Jens Olsen, og
mig fik han jo snart øje på samt
brug for: »Du kan såmænd godt
hjælpe mig med at læske kalken og
meget mere!« - Der var nok at tage
fat i, og nu skulle skolen være fær
dig og tages i brug 3. november
1868. Jeg deltog i opførelsen, lige til
den var færdig, og var stadig til glæ
de forjens Olsen. Jeg husker, hvor
ledes højskoleforstander Johs.
Schroder, der var kaldet til forstan
der, med interesse fulgte arbejdet
og så, hvorledes vi gik og målte
pladsen an til skolebygningerne og
vejen, der førte hen til bygninger
ne. Hr. Schrøder ville absolut have
bvgningen liggende i øst øg vest,
stuerne mod svd og skolen mod
ost«.
Hans Christiansen kunne endvi
dere fortælle om rejsegildet, der
var det forste rigtige gilde, han var
med til. Egnens koner kom med
store kurve fulde af æbleskiver og
vin, og en mængde mennesker
modte op for at være med i stadsen.
Da nu spærværket var rejst, skulle
Dannebrog hejses, og en tysk m u
rer ved navn Lvdicke, der sammen
med to andre tvskere havde taget
del i murerarbejdet, var hurtigst i
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vendingen. Han tog den lægte,
som flaget var sømmet fast til og
råbte på gebrokkent dansk-tvsk til
sine to landsmænd: »Kick maal den
røten Dug!«.
Det hørte forstander Schrøder,
og han skyndte sig at få fat i tøm rer
mester Jensen fra Rødehus, der
havde tømrerarbejdet ved skolen,
og sagde til ham, at det var dog for
galt, hvis en tysker skulle hejse
Dannebrog på denne skole, der jo
skulle være et levende minde for
danskheden og for Frederik den
Syvende, der havde givet os grund
loven. Tømrer Jensen var helt enig
med Schrøder heri, klatrede i en
(art op på bjælketaget og tog flaget
fra tyskeren, hvorpå han sammen
med en tømrerformand fik flaget
til tops over bygningen. Det blev alt
så hejst af danskere!
Selve gildet stod i det rum, der
var beregnet til foredragssal. Der
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var stillet borde op og pyntet med
kranse og guirlander, og trakte
mentet bestod af punch og kager,
især klejner og æbleskiver. »Der
blev talt af mange«, fortæller Hans
Christiansen, »for hojskolen og for
de unge, som her skulle få det rette
syn på grundloven, som var givet til
borgere og bønder her i landet, og
skolen fik navnet »Frederik den Sy
vendes minde«. Ja, der begyndte
en nv tid og et nyt liv, som en deel
af folket dengang endnu ikke for
stod. Jeg som barn fandt det så høj
tideligt, og som tiden har vist, var
det den hjælp, der skulle til, for at
de unge kunne fåe lært de opgaver,
det bar imod.«
Der er næppe tvivl om, at Hans
Christiansen, sin unge alder til
trods, ved samværet med Jens Ol
sen og forstander Schrøder havde
fået øjet opladt for det folkelige og
nationale røre, som var ved at få tag
i landbefolkningen, men også på
anden vis fik hans deltagelse i opfø
relsen af Brøderup højskole en vis
betydning, for så vidt som han der
ved fik lyst til at give sig i kast med
murerhåndværket.
I murerlære
Hans Christiansen blev konfirme
ret i Snesere kirke den 4. april 1869
med vidnesbyrd om meget gode
kundskaber og meget god opfør
sel, og knap en måned senere, den
1. maj, tiltrådte han som lærling
hos murermester Wentzel i Præstø
på de vilkår, at han i læretiden skul
le have kosten samt, når læretiden
var overstået, et sæt svendetøj.
Samme dag tiltrådte en anden
jævnaldrende lærling. Om det før
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ste møde med sin mesters kone
skriver Hans Christiansen således:
»Jeg meldte mig som lærling hos
min læremesters kone, der var en
meget svær dame med en bestemt
optræden. »Nå«, sagde hun, »er I
de to nve lærlinge, som min mand
har antaget? Derfor vil jeg med det
samme meddele jer, at vi får mad
tre gange om dagen, frokost kl. 8,
middag kl. 12 og aftensmad kl. 6, til
frokost 4 halve stykker mad og en
kop kaffe, om middagen middags
mad, når I er her i bven på arbejde,
og kaffe kl. 1, til aften 4 halve styk
ker mad og the. Nu kan I bestem
me, om stykkerne skal være tvkke
eller tynde, som I har appetit til.
Og én ting til: I må ordne jeres
senge selv, og når jeg banker med
denne stok i gulvet, kommer I
straks springende herop - vi boede
nemlig i kælderen i et pænt værelse
- og henter maden og går bværinder«! Det kan ikke nægtes, at vi to
14-årige drenge så lidt skævt til fru
en, men så snart vi havde taget her
ligheden i øjesyn, slog vi en latter
op og sagde: »Vi skal jo ud omkring
på arbejde, så vi er ikke meget
hjemme«. - Hvilket viste sig at være
tilfældet, idet mesteren havde fået
byggearbejde på sindssygeanstal
ten i Vordingborg«.
Allerede 14 dage efter, at de to
drenge var kommet i lære, begynd
te de at arbejde i Vordingborg og
kom til at bo hos en værtshushol
derske, madam Thestrup, hvis
mand havde været berider ved dra
gonerne, der i 1866 var blevet for
lagt til Næstved. Han havde des
uden haft et marketenderi for sol
daterne, og efter hans død drev en-

ken et lille værtshus i Vordingborg.
Foruden de to drenge havde ma
dam Thestrup også nogle m urer
svende på kost, men da det var un
der deres værdighed at spise sam
men med lærlingene, måtte disse
spise i kokkenet.
Her havde de det dog hyggeligt,
og madammen satte stor pris på
dem. Hun havde en søn ved navn
Hans Peter. Han var kaptajn ved de
hvervede danske soldater på Sankt
Croix og altid i hendes tanker, og
hver gang hun hikkede, og det ske
te tit, råbte hun højt: »Ja, Hans Pe
ter!« i den tro, at han netop i dét
ojeblik talte om hende. De to dren
ge bestyrkede hende i den tro, og
det bevirkede, at hun betragtede
dem som sine børn og behandlede
dem derefter. De var da også meget
glade for den behandling, de fik
hos madam Thestrup
Også på arbejdspladsen var for
skellen mellem svende og lære
drenge tydeligt markeret. Arbejdsskuret var delt i to rum, og i det ene
spiste mesteren og svendene, i det
andet arbejdsmændene og lære
drengene. Desuden var der på den
tid en hel del fremmede m urer
svende i bven, eftersom Svdsjællands jernbane blev bvgget samme
år, og Hans Christiansen fortæller
herom: »Vi drenge var jo undergiv
ne for disse murersvende og måtte
pænt tage hatten af, når vi modte
sådanne herrer, og det var meget
strafværdigt, om vi kom rvgende på
en cigar eller pibe, hvilket for mig
gav anledning til, at jeg aldrig fik
lært at ryge eller fåe smag for
tobak«.
Som lærling deltog Hans Christi

ansen og hans kammerat mest i
håndlangerarbejdet, men senere,
når fugningen og pudsningen be
gyndte, fik de lov til at være med til
dette arbejde.
Der kendtes dengang intet til arbejdslcdighed, fortæller Hans
Christiansen, men det hændte dog,
at en svend drog andetsteds hen,
og så var det en helt sport at forsøge
at narre værtinden for kostpengene
for den sidste uge, og ved hjælp af
de tilbageblevne svende lvkkedes
det mange gange at slippe ube
mærket bort, og den rare madam
Thestrup blev derved narret for
ikke så få penge.
Efter et års forløb var arbejdet i
Vordingborg tilendebragt, og de
kunne så vende tilbage til Præsto og
fru Wentzel igen. Her var de med
til at bygge enkestiftelsen, og de to
drenge var nu så langt i faget, at de
kunne deltage på lige fod med
svendene. De kom også til at gøre
gavn for føden, for der var dengang
ikke mange murere på landet, så
murermester Wentzel havde arbej
de i hele omegnen. Det kunne hel
ler ikke nytte, at de var pivede, de
måtte møde på stilladset klokken
fem om morgenen og arbejde til
klokken otte om aftenen, og de fik
derved megen færdighed i at udøve
deres håndværk, så de efter endt
læretid kunne stå mål med de an
dre svende.
Uddannelsen var altså i hovedsa
gen af praktisk art. Ganske vist kun
ne de deltage en vinter på en hånd
værkerskole, men den måtte de i
regelen forsømme, da de som of
test arbejdede på landet og derfor
ikke kunne nå hjem, til undervis103

ningen begyndte. »Da læretiden
var ude, var vi praktisk uddanne
de«, skriver Hans Christiansen,
»men slet ikke teknisk som nu om
dage. For at uddanne os videre
skulle vi ud i verden og på andre
byggepladser lære videre«.
Læretiden blev dengang ikke af
sluttet med, at man lavede et sven
destykke. Man fik kun en attest på,
hvor længe man havde været i lære,
og når man rejse fra byen, blev der
på politistationen udstedt en vandrebog, hvori læretidens længde
var anført tillige med fødselsdato
og -år. Desuden blev det også note
ret, hvor man agtede at rejse hen,
for nu skulle man jo efter de fire læ
reår på valsen.
Men først skulle mesteren ud
med den sidste del af den løn, som
tilkom en lærling, når han havde
udstået sin læretid, nemlig et fuld
stændigt sæt svendetøj, »meget fint,
heri indbefattet støvler, strømper,
undertøj, frakke, vest og benklæ
der, samt en meget høj cylinder
hat. Ja, hatten var jo noget, der gav
værdighed som ungsvend. Vi var jo
to drenge, der fik udlært på én
gang, og jeg husker, hvor stolte vi
var, da mester fulgte os ned og præ
senterede os for svendene i Præstø.
Det blev jo en aftens gilde med
spise- og vådevarer, - ja, uha, det
var dengang«.
Senere år
Svendegildet var det sidste, Hans
Christiansen fik fortalt om i sine
optegnelser, inden han i 1936 døde.
Efter at have skrevet overskriften
»Mine svendeår«, synes pennen at
være faldet ham af hånden. Allige104
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vel er vi ikke helt uvidende om,
hvor han færdedes i de år, han var
på valsen. Han gemte nemlig om 
hyggeligt de arbejdstilladelser,
som blev udstedt af murerlavenes
oldermænd i de forskellige tvske
byer, hvor han arbejdede, og tak
ket være dem er det næsten muligt
at følge hans veje i det fremmede.
Det ses af disse sedler, der ofte var
forsynet med et højtideligt laksegl,
at han en tid arbejdede i Hamburg.
Derfra gik turen til Bremen, videre
til Köln og derfra til Meiningen i
Thüringen. Senere arbejdede han
igen en tid i Bremen.
Samtidig med, at Hans Christi
ansen således fartede Tvskland
rundt, var også hans ældste broder,
Niels Jacob, på farten, omend det
var på en lidt anden vis. Efter at

han havde lært smedehåndværket
hos Rasmus Erlandsen i smedien
på Bækkeskov, blev han udskrevet
til marinen og gjorde en tid tjene
ste på den gamle hæderkronede
fregat »Jvlland«, der i 1864 havde
været i kamp ved Helgoland, og
med den kom han ud på sit længste
togt, der gik helt til Madeira.
Men skønt de to brødre således
færdedes viden om i deres ung
dom, så vendte de dog senere tilba
ge til hjemegnen, og det føjede sig
sådan, at de begge kom til at bo i
Everdrup sogn, ikke langt fra deres
barndomshjem i Sølperup. Niels
Jacob Christiansen arbejdede først
nøgle år som svend i Præstø, men
lejede i 1880 af Bækkeskov gods
smedie og smedebolig i Stavnstrup
for 50 kr. om året. Hans Christian

sen arbejdede ligeledes nogle år
som svend, inden han nedsatte sig
som murermester. Da han i 1886
var fadder ved sin broderdatters
dåb, var han bosiddende i Hemmestrup, men senere byggede han
i Engelstrup et hus, som han kaldte
»Godthaab«, og her havde han i
mange år sit hjem. Hans kone hed
Karen Pedersen og var fra Raadhauge ved Karise. De var blevet gift
i 1881.
Hans Christiansen og broderen i
Stavnstrup stod i mange henseen
der kønt hinanden bi, for de havde
stort set de samme idealer, der gik
ud over dagen og vejen, men når
smeden i det store og hele blev
mere kendt end mureren, var årsa
gen nok den, at den sidste var mere
stilfærdig og tilbageholdende og

Huset »Godthaab«, som Hans Christiansen selv byggede. Billedet stammerformentligfra 1906. I do
ren står Hans Christiansen selv, til hojre for ham sonnen Aksel og længst til hojre hans kone Karen.
Forrest datteren Agnes, der var fodt 189\

105

derfor ikke i så udpræget grad kom
i offentlighedens søgelys. De sad
dog en årrække sammen i sognerå
det i Everdrup, og Hans Christian
sen var desuden en tid formand for
landhåndværkerforeningen i Præ
stø amt.
Det væsentligste før ham var dog
hans håndværk. Han varanset som
murer, og hans anseelse rakte langt
ud, endda langt ud over amtets
grænser. Han byggede således det
forlængst nedlagte Kyse andelsme
jeri, der blev taget i brug til april
1889, samt kommunehuset i sam
me by, og i det tidsrum, byggeriet
stod på, gik han mandag morgen
den lange vej fra Engelstrup til
Kyse og h jem igen lørdag aften. Det
var en ganske betydelig strækning,
han således måtte tilbagelægge til
fods, men for ham, der som ung
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svend havde vandret mil elter mil
på Europas landeveje, har det sik
kert kun været for en smuttur at
regne.
På sine gamle dage solgte Hans
Christiansen »Godthaab«, men sik
rede sig ved salget et par aftægts
stuer, hvor han en kort tid boede.
Det var dog ikke hensigtmæssigt, så
den sidste tid, han levede, tilbragte
han hos sin datter og svigersøn i
Vanløse, og her døde han i 1936.

Kilder: Kirkeboger for Allerslev, Snesere,
Everdrup, Mern, Skibbinge og Præsto sogne. Fæsteprotokol for Bækkeskov gods 1852-80. Skilteprotokoller for Liliendal gods 1828 og
1844-45, lor Jungshoved gods 1830 og for Vor
dingborg nordre birk 1895-99. - Skudsmaalsbog for Fruentim m er, trykt 1838, fon 1840-52
samt Hans Christiansens optegnelser om
barndom og ungdom . Desuden enkelte
m undtlige meddelelser.

F. Vestergaard:

Træk af
andels
bevægelsens
udvikling
i Langebæk
kommunes
3 sogne:
Kalvehave, Mern og
Øster Egesborg
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I årene omkring 1800 ophævedes
bøndernes jordfællesskab. I det
område, vi her skal beskæftige os
med, skete den såkaldte udskift
ning i årene 1796-1806. Det med
førte i mange tilfælde, at gårdene
efterhånden blev ud flyttet fra
landsbyen til en mere bekvem be
liggenhed i forhold til den nu sam
lede jordlod. Der skulle hengå me
re end et halvt århundrede, før det
gik op for landbefolkningen, at fæl
lesskab også kunne være et gode især når det blev etableret på frivil
lig basis. Denne trang til fællesskab
gav sig udtryk i andelsbevægelsen.
Man kan i denne bevægelses første
tid skelne mellem 2 hovedformer:
Forbrugsandclsbevægelse og pro
duktionsandelsbevægelse.
Den
første kom til os udefra, hvorimod
den sidste er en rent dansk fore
teelse.
At andelstanken efterhånden har
K in d v ig B ru g sfo ren in g.
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gjort sig gældende på snart sagt alle
forretningslivets områder, skal blot
nævnes for fuldstændighedens
skyld, uden at disse mange forskel
lige områder vil blive gjort til gen
stand for nærmere omtale her.
Efter at 18 fattige vævere i den lil
le by Rochdale i England i 1844
havde besluttet sig til at foretage
fælles indkøb af forbrugsvarer for
at undgå den fordyrende mellem
handleravance, blev der gjort en
kelte tilløb til noget lignende her i
landet, som f.eks. i 1848, da arbej
derne på Det berlingske Bogtrvkkeri startede med fælles indkøb af øl,
eller da der i 1859 dannedes »For
eningen til billige Livsfornødenhe
der«, som havde til formål at for
syne medlemmerne med brod,
smør, kaffe, sukker, olie og lvs.
Det var dog først, da provst H. C.
Sonne i Thisted fik oprettet en
brugsforening, der under navnet

»Thisted Arbejderforening« blev
oprettet i 1866, at udviklingen tog
(art, og bevægelsen bredte sig der
efter ud over landet3.
Brugsforeninger i Mern sogn
I det område, vi her beskæftiger os
med, var det i Mern sogn, brugsfo
reningstanken først slog rod, idet
der i 1870’erne blev oprettet brugs
forening både i Kindvig og i Mern.
I Kindvig var oprettelsesdagen d. 3.
juni 1877, men på dette tidspunkt
havde Mern Forbrugsforening alle
rede eksisteret nogle år. Hvor man
ge kan ikke med bestemthed siges,
men som det vil fremgå af det føl
gende, har det været i 1874 eller
måske før. På trods af, at denne for
ening forlængst er opløst, og det
ikke har været muligt at opspore
dens forhandlingsprotokol, kan
man på grundlag af andre kilder
danne sig et ret klart billede af dens
opståen og udvikling, og trods
dens forholdsvis korte levetid (for
modentlig ca. 30 år), er der dog vig
tige ting at berette fra dens første
leveår.
Mern Forbrugsforening havde
til huse i ejendommen på matr. nr.
18 af Sdr. Mern, og denne ejen
doms historie hænger nøje sam
men med brugsforeningens histo
rie. Når en brugsforening blev op
rettet, skulle øvrigheden i den nær
meste købstad godkende vedtæg
terne. I dette tilfælde var det borg
mester og byfoged i Præstø, Seier
Malling Emil Holm, som tillige var
birkedommer og skriver i Vording
borg nordre birk. Blandt de varer,
som skulle indgå i Mern Forbrugs
forenings sortiment var også bræn

devin. Men til forhandling af bræn
devin krævedes kgl. bevilling, ogen
sådan kunne ikke erhverves, med
mindre man i forvejen havde næ
ringsbevis som købmand eller de
taillist. Et sådant næringsbevis hav
de Mern Forbrugsforening ikke og
kunne heller ikke få det, da dens
hjemsted lå inden for det såkaldte
læbælte, hvilket vil sige inden for
en afstand af F/6 mil (ca. 11% km) fra
nærmeste købstads akseltorv. Byfo
geden nægtede derfor at meddele
brugsen bevilling til brændevins
handel. Foreningens formand,
godsforvalter Boserup, Høvdings
gård, kærede denne afgørelse og
anlagde sag mod Malling Holm
ved Landsover- samt Hof- og
Stadsretten med påstand om at få
byfogeden dømt til at udstede den
nødvendige bevilling.
Byfogeden fik som beskikket sag
fører prokurator Herforth, mens
godsforvalter Boserup sammen
med et bestyrelsesmedlem, lærer
Jæger, Mern, selv førte foreningens
sag. Dommen blev afsagt d. 8. fe
bruar 1875 og gik ud på, at det blev
pålagt byfogeden at meddele for
eningen den omtalte bevilling. I
dommens præmisser henvises der
til, at der ikke var tale om egentlig
handel, men kun om fælles indkøb
med efterfølgende uddeling til
medlemmer af foreningen. Her
med var byfogeden dog ikke til
freds. Han kærede sagen til Høje
steret, hvor han blev repræsenteret
af advokat Halkier, mens Boserup
og Jæger stadig selv repræsentere
de foreningen.
D. 31. juli 1876 afsagde Højeste
ret sin kendelse, som gik ud på en
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stadfæstelse af overrettens dorn og
henviste til de der beskrevne
præmisser.
Denne proces med dens doms
afgørelsen blev herefter retningsgi
vende for samtlige brugsforenin
ger i Danmark. 2
Foreningen havde som nævnt til
huse i ejendommen på matr. nr. 18
af Sdr. Mern. Denne ejendom, som
tilhørte godset Høvdingsgård, blev
d. 16. november 1858 bortfæstet til
skomager Sander. Et sådant fæste
mål gjaldt i almindelighed i fæste
rens livstid, men her blev det un
der særlige omstædigheder afbrudt
på visse betingelser i 1890. D. 11.
april dette år blev ejendommen
bortfæstet til brugsforeningsbesty
rer H em m ingjensen på betingelse
af, at han ville sørge for aftægt til
skomager Sander. Samtidig tilken
degav den nye fæster, at han agtede
at opføre et nvt egetræsbindings
værkshus på stedet. Herlighedsbe
sidderen erklærede at være villig til
at overtage dette nye hus til halv
pris, såfremt fæsteren døde inden
10 år, og til en fjerdedel af prisen,
hvis der hengik mellem 10 og 20 år.
Prisgrundlaget var opførelsessum
men, som androg i alt 3.140 kr. 69
øre.
De økonomsiske forhold ved
overtagelse af dette fæste blev angi
vet således:
Årlig afgift....................... 40,00 kr.
B randkontingent........... 10,00 kr.
Bopæl og benyttelse
af havejord .................. 25,00 kr.
75,00 kr.
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Til stempelafgift tages
dette beløb 5 gange.... 375,00 kr.
Indfæstning.................... 500,00 kr.
Fogedpenge til
godsforvalteren 10%... 50.00 kr.

G ebyr..............................

925M kr
2,32 kr.

På disse betingelser udstedtes
endeligt fæstebrev, dateret d. 21/10
1891 og tinglæst d. 29. oktober sam
me år.
Det kan herefter konstateres,
at H em m ingjensen var brugsfor
eningens uddeler fra 1890 eller
1891, og man må formode, at sko
mager Sander var den første udde
ler, og han har i sit hus afsat et par
fag til varelager og butik.
Det her omtalte fæstemål eller le
jemål blev ophævet og udslettet af
tingbogen i 1906. Samme år, d. 1.
november blev udstedt nyt fæste
brev eller om man vil ny lejekon
trakt på 15 år til købmand Hem
ming Arndal. Personen var den
samme, men navn og stillingsbe
tegnelse var ændret. Hemming
Jensen havde nemlig i 1903 taget
navneforandring5, og brugsfor
eningen var ophørt at eksistere og
blev videreført som købmandsfor
retning. Årsagen til denne fornyel
se af fæstemålet var, at ejendom
men nedbrændte, og en ny blev
opført på stedet i 1906. Men om
Mern Forbrugsforenings opløs
ning og videreførelse som køb
mandsforretning fandt sted netop
dette år, eller om det var sket på et
tidligere tidspunkt, kan man kun
formode, men ikke med bestemt
hed konstatere.

For øvrigt forblev ejendommen
som fæste under Høvdingsgård
indtil 1922. Iflg. Landbrugsministe
riets skrivelse af 10. juni 1921 fik
godsejer Lassen på Høvdingsgård
tilladelse til at afhænde ejendom
men mtr. nr. 18 af Sdr. Mern til
købmand Arndal, som var en søn
af ovennævnte Hemming Arndal.
Imidlertid fandt salget sted 30.
marts 1922 til købmand Ernst
Jessen.1
Den anden af Mern sogns brugs
foreninger blev som nævnt opret
tet i Kindvig året efter den omtalte
højesteretsafgørelse. Initiativtage
ren var lærer J. K. Dieckmann, som
i 1875 var kommet til sognet som
lærer ved Kindvig skole. Efter at
have forberedt sagen grundigt ind
kaldte han til beboermøde i Kind
vig skole d. 3. juni 1877, hvor han
foreslog, at man dannede en
brugsforening, og da dette på mø
det blev enstemmigt vedtaget, kun
ne han på samme møde forelægge
forslag til vedtægter, idet han - for
udseende som han var - havde
udarbejdet dette forslag forud for
mødet. Der blev straks valgt en be
styrelse på 5 medlemmer og med
lærer Dieckmann som formand og
regnskabsfører.
Ligesom i Mern startede man i
det små, idet en stedlig håndværker
påtog sig jobbet som den første ud
deler og indrettede et par fag i den
ene ende af sit hus til lager og butik.
Det var tømrer Hans Hansen,
Kindvig. Han forpligtede sig til at
vedligeholde brugsens del af huset
»på tag og fag«. Til gengæld skulle
han have 40 kr. i leje af butikken det
første år og derefter 20 kr. om året.

Hans løn var 3% af de solgte varers
pris samt \V>% til svind. Som sikker
hed for varelageret og de indkom
ne penge ved salget måtte han stille
panteret i hele sit indbo.
Butikken skulle være åben fra kl.
6 morgen til kl. 8 aften om somme
ren og kl. 71/ morgen til kl. 9 aften
om vinteren.
I 1891 fratrådte Hans Hansen, og
som ny uddeler antoges smed Al
bert Hansen, Kindvig, som deref
ter indrettede butik i sit hus, men i
1907 solgte han hus og grund til for
eningen, som derefter bestod, ind
til den opløstes i 1982. D. 4. april
dette år solgtes foreningens ejen
dom til Hoki-købmand Kurt Lar
sen, som hidtil havde været for
eningens uddeler.8
Brugsforeninger i
Øster Egesborg sogn
I 1884 kom turen til Øster Egesborg
sogn. Her havde Ane og Christen
Christensen i Skovhuse en høker
forretning, som dette år blev om 
dannet til brugsforening under
navnet Skovhuse Husholdnings
forening og med de to som første
uddelerpar (Christen og Anes
Brugs). Den første formand var
gdr. Lars Peder Pedersen (Bonde). I
vedtægtens § 8 hed det, at bestyre
ren skulle have ret til for egen reg
ning at forhandle cigarer, øl, brød,
bvggrvn, hvedemel, smør og flæsk.
Men da disse vedtægter blev frem
sendt til godkendelse hos borgme
ster Frederiksen i Vordingborg, var
hans reaktion, at § 8 ikke kunne
godkendes og derfor måtte udgå af
vedtægten.
Begrundelsen
har
åbenbart været, at handel uden for
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den almindelige uddeling var at
betragte som købmandskab, og
noget sådant var i strid med be
stemmelserne om læbælte. Det
blev derfor bestemt på generalfor
samlingen d. 25. oktober hos udde
leren, at de nævnte varer skulle gå
ind under foreningens øvrige vare
sortiment. På generalforsamlingen
d. 24. juli 1885 blev bestvrelsen be
myndiget til at bortskænke til træn
gende medlemmer ved sygdom el
ler dødsfald et beløb, der dog ikke
måtte overstige 20 kr.
På et bestyrelsesmøde d. 5. sept,
samme år blev en del varer ned
skrevet i pris. Eksempelvis kan
nævnes, at en fl. cognak blev ned
skrevet til 60 øre.
I 1954 fejredes foreningens 70 års
dag ved en fest på Kalvehave Fær
gegård, men i september 1970 op
løstes foreningen på grund af øko
nomiske vanskeligheder.10
Da Skovhuse Husholdningsfor
ening havde sit hjemsted helt i den
østlige ende af Skovhuse, ville det
være meget ubekvemt for beboer
ne i Øster Egesborg og Røstofte at
tilslutte sig denne forening. Der
opstod derfor planer om at oprette
en brugsforening i Røstofte. Det
var netop tilfældet, at en gårdmand
her havde måttet tage sin søn med
kone og børn hjem, fordi denne
søn af én eller anden grund havde
mistet sit eksistensgrundlag. Bebo
erne i Røstofte ville gerne hjælpe
den unge mand på fode igen, og
der blev derfor holdt et møde, hvor
man drøftede at oprette en brugs
forening, hvor man kunne antage
den unge mand som uddeler. Re
sultatet blev, at der på faderens
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ejendom blev bygget et hus til bu
tikslokale for foreningen og bolig
til uddeleren. Man startede i 1887,
men måtte lukke igen efter kun 4
års forløb.
Årsagen til denne korte levetid
var følgende:
I 1868 havde M. Kristensen i
Øster Egesborg åbnet en høkerfor
retning, som efter hans død blev vi
dereført af hans enke. På det omtal
te møde i Røstofte meddelte deres
søn, Kristoffer Kristensen, at han
ville overtage sin moders forret
ning og omdanne den til brugsfor
ening med ham selv som uddeler.
Denne idé syntes beboerne i
Røstofte ikke om. Men Kristoffer
Kristensen erklærede, at hvad en
ten de ville være med eller ikke, så
ville han føre sin idé ud i livet. Han
ville gå i gang med det samme, og
han havde jo bygningen og butiks
lokalet. Han fik da også sin sag ført
igennem, og allerede d. 16. januar
1886 holdtes stiftende møde, hvor
der efter Kristoffer Kristensens ud
sagn meldte sig en snes deltagere,
men hvor der i virkeligheden ifølge
protokollen kun var syv, der meld
te sig. På dette møde bestemtes det,
at høkerforretningen skulle om
dannes til brugsforening med Kri
stoffer Kristensen som uddeler.
Det officielle navn skulle være
Øster Egesborg Husholdningsfor
ening. Til formand valgtes hus
mand Christian Nielsen, Lekkende
Mark, og lærer Rasmussen, Skov
huse, fik overdraget det hverv at
udarbejde forslag til vedtægter. I
løbet af 14 dage var alle papirer i or
den, og handelen startede d. 6. ja
nuar 1886.

I Stårby blev en høkerforretning
ligeledes omdannet til brugsfor
ening på foranledning af gmd. An
ders Hansen, Stårby. Denne for
ening blev opløst i 1892, og Anders
Hansen tiltrådte derefter bestyrel
sen for foreningen i Øster Egesborg.
Kristoffer Kristensen beklædte
stillingen som uddeler i 4 år, hvor
efter han blev præstegårdsforpag
ter i Udby. Hans efterfølger som
uddeler blev hans svoger Hans
Madsen fra Balle.
I 1884 havde en række af sjæl
landske brugsforeninger sluttet sig
sammen om fælles indkøb af varer
gennem oprettelse af Fællesfor
eningen for Danmarks Brugsfor
eninger. En henvendelse til Øster
Egesborg Husholdningsforening
om at tilslutte sig denne fællesfor
ening blev behandlet på et besty
relsesmøde d. 22. marts 1886. Re
sultatet blev et afslag.

De her givne oplysninger om op
rettelsen al Øster Egesborg Hus
holdningsforening hviler hovedsa
gelig på skriftlige meddelelser fra
Kristoffer Kristensen til den davæ
rende regnskabsfører Fr. Larsen,
men hans fremstilling er sammen
holdt med oplvsninger fra for
handlingsprotokollen.
Øster Egesborg Husholdnings
forening eksisterer stadig og lever i
bedste velgående?’12
D. 29. februar 1919 åbnede en ny
brugsforening sin virksomhed i
Øster Egesborg sogn. Det drejer sig
om Skovhuse Brugsforening, eller
som den populært kaldtes »Karens
Brugs«, med hjemsted i den vestli
ge ende af Skovhuse.
Uddelerparrct var Karen og Sv.
Rasmussen. Da Sv. Rasmussen
døde, forte Karen arbejdet videre,
deraf navnet. I 1963 forhandledes
om at flvtte virksomheden til Stens
ved. Da der ikke kunne opnås enig
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hed om det, opløstes foreningen i
1964. På dette tidspunkt blev netto
formuen opgjort til 1.373,58 kr. Af
dette beløb skænkedes 500 kr. til
hver af foreningerne Red Barnet og
Kræftens Bekæmpelse. Resten
brugtes til erkendtligheder til Ka
ren og en krans på Sv. Rasmussens
grav samt et mindre beløb til for
manden for ekstra ulejlighed9.
Brugsforeninger i Kalvehave sogn
Først på et temmelig sent tidspunkt
vandt brugsforeningsbevægelsen
fodfæste i Kalvehave sogn, men i
1915 kom der skred i sagen. Der
blev holdt et møde d. 25. april dette
år, hvor 59 mænd underskrev en
erklæring om, at der skulle oprettes
en brugsforening, såfremt der kun
ne indskrives et tilstrækkeligt stort
antal medlemmer til, at der ville
være et forsvarligt grundlag at star
te på. Hvor stort et sådant grundlag
skulle være, blev ikke nærmere
præciseret. Imidlertid må tilslut
ningen have været tilfredsstillende,
for allerede d. 9. maj samme år
holdtes stiftende generalforsam
ling i Viemose Søndre Forsam
lingshus. Her valgtes en betvrelse
på 5 medlemmer med fisker Lau
rits Larsen som formand og gdr.
Felix Købmand som regnskabsfø
rer.
D. 16. juni vedtog man at købe
købmand J. Kristiansens køb
mandsforretning og antage køb
manden som uddeler. Ordningen
kom til at gå ud på, at J. Kristiansen
beholdt ejendommen og udlejede
den til foreningen uopsigeligt fra
ejerens side i 4 år. Den årlige hus
leje skulle være 400 kr., så længe
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Kristiansen var uddeler. Hvis man
antog en anden uddeler, skulle den
være 700 kr. Uddelerens løn blev
fastsat til 6% af varernes ud
salgspris, og han skulle selv svare til
svincl, emballage, indpakningsma
teriale samt lys og varme. Desuden
skulle uddeleren sørge for trans
port af varer fra Viemose eller Kal
vehave station.
D. 30. juni 1936 enedes bestyrel
sen med uddeleren om at købe
ejendommen på følgende vilkår:
Foreningen overtager prioritets
gælden (ca. 6.000 kr.) og yder årligt
til J. Kristiansen og hustru 600 kr.,
så længe de begge lever. Er kun en
af dem i live, skal den årlige sum
være 500 kr.
Kalvehave Brugsforening eksi
sterer stadig og udgør sammen
med Øster Egesborg Hushold
ningsforening, hvad der er blevet
tilbage af hele brugsforeningsbe
vægelsen i de 3 sogne.7
Som det sidste skud på brugsfor
eningsbevægelsens stamme i de tre
sogne oprettedes Viemose Brugs
forening i 1920. Ved et møde i Vie
mose Søndre Forsamlingshus d.
21. marts dette år blev man enige
om at søge oprettet en brugsfor
ening for beboerne i Nørre Vie
mose og Balle. Der blev nedsat et
udvalg til at hverve medlemmer og
udarbejde forslag til vedtægter.
Derefter blev der holdt stiftende
generalforsamling d. 12. maj sam
me år i Viemose Nordre Forsam
lingshus. Her blev det meddelt, at
der var indtegnet 52 medlemmer.
Man vedtog at begynde i køb
mand H. P. Rasmussens ejendom
og antage købmanden som udde-

Viemose B rugsforen ing.

1er. Vedtægtsforslaget blev god
kendt, og man tilsluttede sig straks
FDB. Spørgsmålet meldte sig, på
hvilke vilkår man kunne overtage

købmandens varelager. Men her
søgte man bistand hos en dreven
brugsforeningsmand, nemlig gdr.
L. P. Bonde, som på dette tids-
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punkt var formand for Skovhuse
Husholdningsforening. Man var
herefter klar til at starte, og det blev
med gdr. Jens Rasmussen, Balle,
som formand og skovfoged C.
Hansen Heinskov, Viemose, som
kasserer. Det blev ved generalfor
samlingen i 1921 vedtaget, at nye
m edlemmer ved indmeldelse skul
le betale et indskud på 25 øre. Bestvrelsens blev dog bemyndiget til i
særlige tilfælde at se bort fra dette
indskud. Dette skete i 1921 i 4
tilfælde.
I 1923 frasagde uddeler H. P.
Rasmussen sig sin stilling til fordel
for sin søn, Ivar Rasmussen. Ved
dennes død i 1959 sikrede forenin
gen sig ret til køb af Viemose for
skoles bygning, og da skolevæsenet
blev centraliseret i 1960, flyttedes
brugsen dertil.
Da uddeler Larsen i 1977 opsag
de sin stilling og blev uddeler i Kal
vehave, opløstes foreningen d. 24.
februar dette år. Varelageret, som
på dette tidspunkt blev opgjort til
91 000 kr., blev derefter realiseret
ved ophørsudsalg i dagene 1.-5.
februar."
Andelsmejerier
Brugsforeningsbevægelsen havde
bud til alle grene af befolkningen,
så sandt som alle havde brug for de
varer, som bl.a. på denne måde
blev distribueret. Anderledes stil
ler sagen sig, når det drejer sig om
produktion. Her angår den kun
den del af befolkningen, som ernæ
rer sig ved frembringelse af varer,
der kræver videre forarbejdning el
ler forædling, og her er det især
landbrugerne, som kan høste for
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del af at få den primære produk
tion forædlet i et større fællesskab.
James Watt’s opfindelse af
dampmaskinen i slutningen af
1700-tallet og dens praktiske anven
delse ved transportmidler: Damp
skibet (»Clermont« ved Robet Ful
ton 1807) og lokomotivet (»The
Rocket« ved George Stephenson
1829) førte efterhånden med sig, at
kornpriserne faldt betydeligt på
grund af den billige transport fra
de mægtige kornarealer i øst og
vest. Dette satte sig følelige spor
hos de danske landbrugere, som
hidtil havde haft kornsalg som vig
tigste indtægtskilde. Man måtte
derfor finde frem til andre produk
tionsformer, og der satsedes her på
smørproduktion, fordi priserne på
smør var stigende.
På dette område var herregårde
ne bedst stillede, idet de var i stand
til at skaffe sig mælk nok til daglig
produktion af smør. I 1852 udsend
te Det kgl. danske Landhushold
ningsselskab en henvendelse om
oprettelse af fællesmejerier, som
kunne skaffe sig mælk nok til daglig
produktion ved at opkøbe og ind
samle mælken fra egnens forskelli
ge mindre og mellemstore land
brug. Det første danske fællesmeje
ri blev herefter opført i 1863 i Marslev på Fyn. Efterhånden blev det et
ønske fra leverandørerne til et så
dant fællesmejeri at få hånd i hanke
med ledelsen og i øvrigt med hele
forædlingsprocessen, og det var
dette, der førte til oprettelsen af det
første andelsmejeri i Danmark - ja
vel i hele verden. Det skete i den lil
le by Hjedding i Vestjylland i året
1882. Herefter tog udviklingen fart,

idet der oprettedes andelsmejerier
rundt i landet3'. I det område, der
her er tale om, blev begyndelsen
gjort i Viemose i 1889 med oprettel
se af andelsmejeriet »Flora«.
Initiativtageren var grdr. Jeppe
Olsen, »Oisensminde«, Kalvehave.
Han var da også andelsforeningens
første formand. Mejeriets bygning
blev opført af murermester L. Han
sen, og monteringen blev foretaget
af jernstøber H. C. Petersen, Præ
stø. Ingeniør Lund fra København
var tilkaldt som sagkyndig, og han
erklærede alt smukt og godt efter
beskrivelsen. Mejeriet blev derefter
brandforsikret, efter at de stedlige
repræsentanter for brandforsik
ringsselskabet havde foretaget vur
dering i samarbejde med branddi
rektør Ringberg. Da mejeriet her
efter var færdigt til start d. 9. sep
tember 1889, frasagde Jeppe Olsen
sig formandshvervet og overlod
det til førstelærer H. P. Nielsen,
Kalvehave. Han bestred formands
posten i mange år, og at han gjorde
det med fast hånd, vil fremgå af et
par oplysninger fra forhandlings
protokollen:
Allerede det første år ved besty
relsesmødet d. 22. december forelå
der en skrivelse fra mejeristen
(hans navn nævnes ikke), hvori han
ansøger om at få sin løn forhøjet.
Protokollatet desangående lyder
som følger:
Det vedtoges at svare mejeri
sten, at man ikke kunne gå ind
på hans fordring om forhøjet
løn, nemlig 700 kr. i fast årlig løn
og i øvrigt, hvad han nu erhol
der, og det tillades ham at rejse
straks, dersom han ønsker det,

men ellers betragtes han som
opsagt fra sin plads som mejeri
bestyrer til 1. april 1890.
8 dage senere forelå igen skrivel
se fra mejeribestyreren, hvori han
trækker i land på sin forrige ansøg
ning, men protokollatet fra 30. de
cember lyder:
Det vedtoges at svare mejeri
sten, at det må have sit forbli
vende med den beslutning, der
vedtoges, med hensyn til hans
fratrædelse i forrige møde.
Et andet eksempel drejer sig om
forholdet til mælkekuskene. Ved
mejeriet var der en hestestald, hvor
mælkekuskene kunne sætte heste
ne i bås, mens mælken blev be
handlet. Nu havde en af mælkeku
skene formastet sig til at hente sig et
læs af den dejlige hestegødning,
som efterhånden havde samlet sig i
stalden. Dette medførte følgende
protokollat fra d. 8. marts 1892:
Da Hans Fritzen uden besty
relsens samtykke har bortkørt et
læs gødning, vedtoges det at
spørge sagfører Schultz, om det
te kan være ret, da stalden er me
jeriets, og intet gødningen ved
rørende er omtalt i mælkekuske
nes kontrakt. Hvis svaret går
Fritzen imod, overlades det til
formanden at skrive til Hans
Fritzen, at han i løbet af 8 dage
må tilbagekøre gødningen eller
inden 8 dage betale den til meje
riet med 5 kr. I modsat fald vil
sagen blive overgivet til politiet.
P.B.V.
H. P. Nielsen.

Først i 1892 nævnes mejeristen
ved navn. På dette tidspunkt var
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Nielsen mejeribestyrer. Hans for
navn fremgår ikke af protokollen.
I 1893 drøftede bestyrelsen, hvad
man kunne yde i erstatning til de
andelshavere, som p.gr.a. mundog klovesyge var afskåret fra at leve
re mælk til mejeriet.
I 1961 nedlagdes mejeriet, og
mælken blev derefter transporteret
til Remkolde Andelsmejeri."
I den vestlige del af Kalvehave
sogn havde mejerist Brun sit fællesmejeri i Stensbv, men d. 30. januar
1891 blev der holdt et møde hos hø
ker P. Andersens enke i Stensbv,
hvor omegnens landbrugere drøf
tede muligheden af at få oprettet et
andelsmejeri i Stensved. Der blev
på mødet nedsat et udvalg til at ar
bejde med sagen, og så hurtigt gik
dette udvalgsarbejde, at man alle
rede d. 7. februar samme år kunne
holde stiftende generalforsamling,
hvor der blev valgt en bestyrelse på
11 medlemmer og med gårdejer N.
E. Rasmussen, Skovhuse, som for
mand.
Angående placering af mejeriet
opstod der visse vanskeligheder,
idet det viste sig svært at finde en
plads, hvor en brøndboring kunne
give tilstrækkelige vandmængder.
Den endelige beslutning gik ud på,
at man købte en parcel af parcellist
Peter Jensen, Stensbv Skov, for 400
kr. pr. skp. land. Man forhandlede
med mejerist Brun, Stensbv, om at
købe hans mejerimaskiner, men
dog uden resultat. Mejerist Brun
har sikkert regnet med at kunne
fortsætte sit fællesmejeri på grund
lag af mælken fra Petersgård, Langebækgård og Stensbvgård.
Efter opslaget af stillingen som
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bestyrer for andelsmejeriet ind
kom 5 ansøgninger, og man valgte
at ansætte mejerist Peder Christen
sen, Sipperup.
D. 23. august 1891 blev det færdigtbvggede og færdigtmonterede
mejeri modtaget af bestyrelsen. I
forvejen var inventarium og m øb
lement til bestyreren tilvejebragt.
Endvidere var der indkøbt vog
ne, og ruterne var fastlagt. Der
skulle være 7 ruter med tilsammen
786 køer.
Herefter kunne man begynde
virksomheden d. 1. september
1891.
I tiden fra 1. maj til 15. oktober
1892 blev der i alt leveret 1.608.083
pd. mælk, hvilket vil sige en daglig
gennensnitsvdelse på ca. 13 pd. pr.
ko. Overskuddet fra den nævnte
periode blev fastsat til 0,48 øre pr.
pd. eller i alt 7.718 kr. 79 øre. Det
kunne blive til knap 10 kr. 50 øre
gennemsnitligt pr. ko.
På en ekstraordinær generalfor
samling i 1893, d. 9. januar vedto
ges det efter nærmere angivne reg
ler at yde erstatning til de andelsha
vere, der p.gr.a. mund- og klovesy
ge i besætningen var afskåret fra at
levere mælk til mejeriet.
Af større leverandører kan næv
nes Langebækgård, Petersgård og
Stensbvgård, som tilmeldte sig i
årene 1893, 1900 og 1901.15
I 1938 deltes mejeriet, og dets
andelshavere opsplittedes i 2 grup
per, idet en række større leveran
dører startede deres eget andelssel
skab og byggede deres eget andels
mejeri, som de kaldte »Fremti
den«. Her blev grdr. V. Thorsen,
Stensved, formand. Dette andels-

S te n s v e d A n d elsm ejeri.

selskab skulle dog ikke få nogen
lang levetid, idet det opløstes i
1943, og mejeriet blev solgt til
»Enigheden« i København.

Det gamle andelsmejeri blev
nedlagt i 1960, og mælken blev der
efter leveret dels til »Fremtiden«,
dels til Ørslev Andelsmejeri.

A ndelsm ejeriet. » F rem tiden«, S tensved.
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A n d elsm ejeriet »Flora«, Viemose.

I Ammendrup i Allerslev sogn
var der indtil 1899 et mejeri, som fik
mælk leveret fra Allerslev og Mern,
men dette år blev det nedlagt, og
der blev oprettet 2 andelsmejerier:
»Enigheden « i Allerslev og Mern
Andelsmejeri.'
I Mern havde mejerist Andrea
sen i 1898 oprettet et fællesmejeri,
men det blev i 1899 solgt til det ny
oprettede »Andelsselskabet for op
rettelse af et andelsmejeri i Mern«.
Prisen skulle være 16.200 kr. eller
16.800 kr., hvis Andreasen ville op
tage det størst mulige lån i mejeri
et. Dette køb blev foretaget af et
fire-mands udvalg, som var blevet
nedsat ved et møde d. 23. april 1899
i Kindvig Forsamlingshus, og som
fik til formål at forberede oprettel
sen af Mern Andelsmejeri.
Grunden, som mejeriet lå på, var
arvefæstejord under Det Lilliendalske Fideikommis. Der skulle hvert
år svares til herlighedsbesidderen 2
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kr. i arvefæsteafgift og ved ejerskifte
en rekognition på 50 kr. Endvidere
skulle det fremtidig være tilladt Lilliendals ejer at passere over grun
den med »skydegcvær« og hunde.
D. 30 april afholdtes konstitue
rende generalforsamling, og her
blev det omtalte køb godkendt. På
samme møde blev det meddelt, at
man havde sikret et antal nye an
delshavere, bl.a. havde man hen
vendt sig til Oremandsgård og
Stenlængegård med tilbud om, at
såfremt de ville melde sig som an
delshavere, skulle hver af dem få en
bestyrelsespost. Udvalget blev op
fordret til at fortsætte indtil videre
som bygge- og ordningsudvalg. De
fremmødte andelshavere vedtog at
påtage sig solidarisk ansvar i 25 år
fra 1. november 1899 ar regne med
hensyn til et lån på 26.000 kr., som
man optog i Den Sjællandske Bon
destands Sparekasse.
Som sagkyndig konsulent anto-
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ges statskonsulent Birk, Køben
havn, og det blev aftalt, at indtil
mejeriet i Mern stod færdigt, skulle
»Enigheden« i Allerslev være be
hjælpelig med at behandle mæl
ken.
D. 27. maj var statskonsulent
Birk til stede, og man overlod ham
at skrive konditioner for arbejdet
med udvidelse af lokale og maskinbestand.
Fabrikant H. C. Petersen, Præstø,
skulle derefter udarbejde tegning
af mejeriets montering for et hono
rar på højst 100 kr. Brøndborer J.
Pedersen, Masnedsund, skulle ud
dybe og udbore brønden forme
delst 5 kr. pr. dvbdealen fra den
nuværende bund til den nødvendi
ge dybde. Karetmager Jens Larsen,
Mern, skulle bygge ishus, og m urer
T. L. Andersen, Mern, skulle ned
bryde mejeriet i Ammendrup og
ombygge Mern mejeri for 3.050 kr.
Til at kontrollere disse arbejder an-

toges karetmageren og grdr. Hans
P. Jensen, Sdr. Mern. Fra det ned
lagte mejeri i Ammendrup overtog
man maskiner m.m. mod betaling
af 4.453 kr.
Efter opslag af stillingen som
mejeribestyrer efter beslutning af
16. maj med oplysning om lønfor
hold indkom i alt 104 ansøgninger.
Udvalget indstillede 3, og ved ge
neralforsamlingen d. 9. juli valgtes
ved afstemning L. Deichmann, Ha
raldsted, som fik 93 af de afgivne
107 stemmer. Den forrige mejeri
ejer Andreasen var blandt de ind
stillede, men han opnåede kun 11
stemmer.
Lønnen var fastsat således:
1. Rede penge pr. å r ....... 1.500 kr.
2. 1%% af de beløb, der
udbetales andelshavere
efter fradrag af drifts
udgifter og tilbageleveret
skummetmælk.......ca. 1.200 kr.
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3. Hele indtægten al den badean
stalt, som er på mejeriet.
4. Fløde og mælk til husholdning.
5. Fri ildebrændsel.
Bestyreren skal uden vederlag sør
ge for termometre, belysning, ko
ste, skrupperc, tvist, pudserekvisit
ter og pudsemateriale.
På sa m m e gen e ral fo r sam ling
valgtes en bestyrelse på 7 mand
med grdr. Søren Jensen, Sdr.
Mern, som formand. Han skulle
have 150 kr. i årlig løn. Søm regn
skabsfører antoges lærer Dieck
mann, Kindvig. Hans løn skulle
være 140 kr. om året.
Der blev fastlagt 7 mælkeruter,
og kotællingen i 1900 udviste, at der
i alt på de 7 ruter var 793 køer. Pri
sen for mælkekørsel varierede fra
5V>øre til 18 øre pr. 100 pd. mælk alt
efter rutens længde og antal køer
på ruten. Mælkekuskene tik over
ladt deres hverv ved licitation. Me
jeribestyreren var antaget til tiltræ
delse d. 1. november 1899, og man
kan derfor gå ud fra, at mejeriet
startede virksomheden på dette
tidspunkt.
Det endelige regnskab over byg
geriet forelå på generalforsamlin
gen d. 19. december 1900. Det udvi
ste en balance på 32.626,15 kr. og
der var optaget lån på 32.100 kr.
I 1902 havde mejeriet en af de
småsager, som vel ethvert mejeri af
og til kommer ud for at behandle.
Man hk mistanke om mælkefor
falskning, da en husmand fra
Østergårdsstræde i nogle dage le
verede mælk med en påfaldende
lav flødeprocent. Man bestemte sig
til at holde særligt øje med mælken
derfra, og såfremt den havde en
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procent på 2,8 eller i hvert fald un
der 3, skulle der straks holdes prø
vemalkning på stedet. En sådan
prøvemalkning skulle foretages af 2
bestyrelsesmedlemmer. På det på
følgende bestyrelsesmøde var den
pågældende husmand indkaldt til
mødet, for at man kunne drøfte sa
gen med ham. Han bedyrede, at
han ikke kendte noget til, hvordan
det kunne være, at hans mælk hav
de en så ringe flødeprocent, han
havde i hvert fald ikke forfalsket
mælken. Men så kom han i tanker
om, at hans datter, som opholdt sig
derhjemme, i nogle dage havde fo
retaget malkningen, og hvad hun
så kunne have foretaget sig med
mælken, kendte han naturligvis
ikke til, men nu skulle han nok
spørge hende om det og derefter
underrette bestyrelsen om resulta
tet af et sådant forhør.
Sagen blev derefter behandlet på
den påfølgende generalforsam
ling, og her vedtoges det med 45
stemmer efter forslag fra bestyrel
sen, at husmanden skulle betale en
erstatning til mejeriet på 50 kr.,
men at han derefter skulle beholde
sin ret til at fortsætte som andels
haver.
I 1963 ophørte Mern Andelsme
jeri med at eksistere, og mælken
blev derefter leveret til forskellige
af omegnens mejerier. Allerslev
Andelsmejeri, »Enigheden« i Stens
ved, Ørslev Andelsmejeri og Rem
kolde Andelsmejeri."1
I Øster Egesborg sogn blev der
ikke oprettet andelsmejeri, fordi
landbrugerne her havde tilmeldt
sig Ørslev Andelsmejeri, som blev
oprettet i 1887. Fra en enkelt afde-

ling af sognet - nemlig Skovhuse
tilsluttede man sig senere Stensved
Andelsmejeri.
Andelsslagterier
Oparbejdelse af mælkeprodukter
var kun den ene side afgrundlaget
for landbrugets eksistens. Et andet
vigtigt område var kødproduktio
nen, og her kom slagterierne ind i
billedet. Også her gjorde andelsbe
vægelsen sig stærkt gældende.
Efter at det første andelsslagteri
var oprettet i 1887 i Horsens3, blev
der efter dette mønster oprettet an
delsslagterier i landets forskellige
egne. Der måtte dog et større om 
råde til for at danne den nødvendi
ge basis for et sådant foretagende,
end forholdet var for brugsfor
eninger og mejerier. Derfor blev
der ikke oprettet noget andelsslag
teri i vort område, men herfra til
sluttede man sig det andelsslagteri,
som i 1889 blev oprettet i Masnedsund.
Andelsfoderstofforretninger
Efterhånden som såvel kobestan
den som svinebestanden hos land
brugerne øgedes, blev det nødven
digt at importere korn og foder
stoffer, og dette medførte, at an
delsbevægelsen gjorde sig gælden
de også på dette område, og der
oprettedes andelsfoderstofforenin
ger. Allerede omkring århundred
skiftet dannedes således Øernes
Andelsselskab til Indkøb af Foder
stoffer. Her i området oprettedes 2
underafdelinger under dette an
delsselskab, som i almindelighed
betegnes som ØA. Initiativet hertil
udgik fra mejerierne.

I 1915 oprettedes ved et møde d.
7. januar i Kindvig Forsamlingshus
en afdeling under ØA, som man
kaldte Mern Mejerikreds. Der blev
straks valgt bestyrelse og lavet ud
kast til vedtægter, hvorefter man
indkaldte til stiftende generalfor
samling d. 22. januar. Her blev
vedtægterne stadfæstet og bestyrel
sen blev udvidet til 9 medlemmer
med grdr. Hans Larsen, Tågebv,
som formand.
Andelshaverne måtte stille soli
darisk kaution, da det jo efterhån
den kom til at dreje sig om ret store
beløb. Man har liere eksempler på,
at skyldige beløb kunne inddrages
ved tilbageholdelse af mælkepenge
fra mejeriet.
Tømrer Peter Andersen, Sagebv,
fik overdraget det hverv at opføre
et pakhus, og Niels Peter Andersen
blev ansat som uddeler for en løn
al 15 øre pr. 100 kg bomuldsfrøka
ger og 12 øre pr. 100 kg afalle andre
foderstoffer. Hans ansættelse fandt
sted med tiltrædelse d. 24. juli 1915,
og dermed kunne virksomheden
gå i gang. Den blev vel mest præget
af uddeling af korn og foderstoffer,
men man indkøbte tillige over
skudskorn fra andelshaverne.
Selskabets navn blev senere æn
dret til Mern og Omegns Foder
stofforening.
Ligeledes i 1915 oprettedes Kal
vehave Sogns Foderstofforening
som en underafdeling af ØA. Be
styrelsen bestod her af 8 mand,
hvis første formand var parcellist
Hans Josef Hansen, Kalvehave.
I begyndelsen benvttede man sig
al pakhus, men senere gik man
over til, at andelshaverne efter for
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udgående bestilling fik varerne
bragt pr. vogn.
Ifølge vedtægten garanterede an
delshaverne med deres tilgodeha
vende på mejeriet, og var det ikke
nok, da med hele deres ejendom.
Hvert medlem forpligtede sig til at
aftage et nærmere bestemt kvan
tum korn eller kraftfoder pr. ko
pr. m åned.17
Der er her forsøgt at tegne et bil
lede af andelbevægelsens udvik
lingshistorie i et lille hjørne af lan
det. Man kan sikkert gå ud fra, at
udviklingen stort set har været no
get lignende i andre egne af Dan
mark.
Ikke alle vegne har man forstået
at administrere disse foretagender
på forsvarlig vis. Der opstod enkel
te steder store uderskud, som man
søgte at få dækket ved henvendel
ser om hjælp fra andre andelsfore
tagender. Herom vidner bl.a. nota
ter i forhandlingsprotokollen for
Viemose Brugsforening. Det frem
går heraf, at der gentagne gange er
kommet henvendelser fra vild
fremmede brugsforeninger med
bøn om hjælp til at få dækket un
derskud på eksempelvis 40.000 kr.
- 32.000 kr. - 13.000 kr. I alle tilfæl
de blev det afslået at give bidrag til
den slags."
F. Vestergaard.
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Skolekridtproduktionen
ved
Stevns Klint
Skolekridtproduktionen ved Stevns
Klint var en beskeden husflidsin
dustri, der vel aldrig fik den store
økonomiske betydning, men den
var ligesom kridtstensbrydningen,
kugleflintsamlingen og bøsseflintproduktionen en særegen og egns
betonet næringsvej ved klinten.
Vi lader nu den sidste fabrikant
af skolekridt fortælle. H. P. Hansen
er født den 24/6 1902 og bor stadig
på ejendommen Hærvejen 37 i
Tommestrup, hvor produktionen
foregik.
»Hvordan det stevnske skrivekridt
blev til skolekridt«
Min far Hans Nielsen var født i
Tommestrup i 1868 og senere bo
siddende med en ejendom på 10
tdr. ca. 300 m fra Stevns Klint.
Når der ikke var travlt med land
bruget, gik min far sammen med

en nabo ned til klinten og skar
kridtsten. Det er det, hele den øver
ste del af Stevns Klint består af. De
kunne derved tjene 2 til 3 kr. om
dagen, hvad der ikke lyder af så
meget. Men en krone var jo güld
værd dengang.
Skrivekridtet, det fine hvide
kridt, sidder nederst i klinten, helt
nede ved stranden, Det blev min
far interesseret i en gang, og han
huggede et stykke ud og tog det
med hjem og tørrede det i solen.
Det viste sig, at det var vidunderligt
at skrive med.
En dag i sommerferien fik min
far besøg af sin fætter, Anders Kir
keskov. Han var skolelærer i Silke
borg, så derfor fik han kik på dette
hersens kridt, og han kunne godt
tænke sig at tage noget med hjem,
for det, de brugte, var udenlandsk,
og det skrev dårligt på tavlen. »Kan
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S te v n s K lin t v e d T om m estrup. B yg n in g en til højre f o r fla g s ta n g e n erdet, g a m le S te v n s Fyr. M a n k a n
tydelig t se g ræ n sen m ellem det nederste sk rivekrid tla g , d e r hurtigere bliver skyllet bort a f bølgeslaget,
og d et overste hå rd ere lim sten sla g , d er blev b rugt til b ygningssten.

du ikke sende nogle klodser over til
mig i Silkeborg?«, sagde han, og i
året 1888 blev der så sendt nogle
klodser kridt i en sæk til Silkeborg
Kommuneskole. Så kunne de selv
skære det ud. Året efter kom fætte
ren igen, og nu ville han have mere
kridt, men nu skulle det skæres i
grifler og pakkes i kasser. Sådan be
gyndte det.
Da vi nåede frem til 1900-tallet
var fætteren blevet skoleinspektør
over skolerne i Silkeborg, og han
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foreviste det gode skrivekridt for
mange. Der blev averteret i lærer
nes blad, »Folkeskolen«, og så kom
der gang i produktionen.
I begyndelsen startede vi frem
stillingen af skolekridtet i et lille
rum ved siden af kostalden. Det fo
regik med håndkraft med både sto
re og små save af almindelig
snedker- og tømrermodel. Stvkkerne blev afpudset med en kniv og til
sidst pakket i kasser. På et senere
tidspunkt fandt vi på at tilspidse

E je n d o m m e n p å H æ r v e j 3 7 i T om m estrup ca. 1920. F orfatteren stå r til ven stre og h a n s f a r H a n s N ie l
sen H a n s e n i m id ten . D eres ko n er til hojre. L æ g m æ rke til h estegangen i fo rg r u n d e n til hojre.

stykkerne på et blvantspidserlignende apparat, som vi drejede
rundt med håndkraft. Endelig blev
stykkerne dyppet i rød, tynd ma

ling i den øverste ende. Så fik lære
ren jo ikke snuskede fingre, når
han skrev med kridtet på tavlen.
Nå, men det var ikke den store

B a g sid e a fp o s tk o r t f r a N ørre Tranders nye skole m e d rosende o m ta le a f skolekridtet.
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K rid tklo d s, h v o r a f m a n fø rst sa ved e fla g e r ud.
D isse blev d ern æ st skåret i grifler, der blev sp id 
set rned d et v iste a p p a ra t, der v a r fa stg jo rt, så
det k u n n e rotere.

forretning, for landbruget skulle jo
også passes.
I 1920 byggede vi et værksted
med skorsten og en kakkelovn, for
det var jo stillestående arbejde og
koldt om vinteren at stå og sysle
med.
Vi fik stillet maskiner op, en
båndsav og en rundsav og noget til
at pudse efter på. Der skulle jo også
laves trækasser til forsendelse, for
de kom ikke retur. Vi købte grantræ
i skoven og fik det skåret til kasse
træ på Holtug Savværk. Efterhån
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den købte vi nu skrivekridtet ude i
Stevns Kalkbrud ved Sierslev Klint
på Eskesti. I en del år slog vi det
dog selv ud her i Tommestrup
Klint. Det var renere uden så man
ge sten i. Vi vandt det op med he
stekraft. En wire blev gjort fast om
en stor kridtblok nede ved stran
den. Et langt reb blev ført gennem
en talje, der var gjort fast ved klin
teranden. Hesten blev spændt for
rebet og trak væk fra klinten, indtil
blokken var hejst op.
I trediverne var produktionen på
det højeste. Vi leverede til de fleste
skoler over hele landet og havde ca.
50 forhandlere. Min far havde tre
sønner, der alle hjalp til ved lejlig
hed, men nogen storindustri blev
det jo aldrig, men et godt bier
hverv. Min far stod inde for forret
ningen til hans død i 1942. Forret
ningen gik under navnet: H. N.
Hansens
Skolekridtforretning.
Virksomheden blev ført videre af
den ældste søn, H. P. Hansen, og et
par brødre.
Men nu skete der noget. De gam
le trætavler blev i skolerne udskiftet
med nye linoleumstavler på vægge
ne, og for at skrive på disse skulle
kridtet være helt rent og fri for sten,
ellers ville tavlen blive ridset.
Så gik skolerne over til det støb
te, runde kridt fra Kragelunds Fa
brikker i Ålborg. Afsætningen gik
selvfølgelig nu stærkt tilbage. Der
var også i mellemtiden kommet
konkurrence på hjemmefronten
langs klinten, en 5-6 stykker vel.
Der var jo megen arbejdsløshed,
men folk var ivrige for at skaffe sig
indtægter dengang. Understøttelse
var det småt med.

D et i 1 9 2 0 opførte v æ rksted m e d skorsten og ka kkelo vn .

Vi havde forretningen indtil
1950, så hævede vi, og det gjorde
konkurrenterne også.
Alt har jo en levetid, dette her
også.
Hærvejen 37, den 1./3. 1984
H. P. Hansen.
Redigeret af Henning Poulsen.
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Anbefalinger

Dansk kridt
Der blev for nogen Tid siden
gjort opmærksom paa, at man
hos H. N. Hansen, Tom me
strup pr. Storehedinge kunde
faa udmærket Skrivekridt fra
Stevns Klint. Jeg har faaet en
samling derfra og finder, at det
er det bedste Skrivekridt, jeg
nogensinde har prøvet. Kunde
Danmarks Lærere ikke nu blive
enige om, at støtte og fremhjælpe en dansk Industri?
Hvorfor dog købe uden
landsk Kridt, naar vi har det
bedre og billigere herhjemme.
Skriv adressen op og benyt den.
P. Lundkvist.
Hans Nielsen Hansen, Tom me
strup pr. Storehedinge har i 21
Aar leveret Kridt til Skolen her
og til det herværende Seminari
um. Efter min Opfordring har
han besluttet sig til at levere
ogsaa til andre Skoler. Jeg vil
gerne henlede mine Kollegers
Opmærksomhed herpaa, fordi
man ikke på nogen anden Maa130

de kan faa Kridt saa godt og saa
billigt. Han udsøger omhygge
ligt de bedste Stykker i Stevns
Klint og skærer dem til.
Silkeborg Komm. Mellemskole,
25./1. 1932.
A. H. N. Kirkeskov
Overlærer.

A. Strange Nielsen:

Litteratur om
Præstø amt 1984

Amtets historie i almindelighed
Broer og færgesteder: I turistfor
eningen for Danmarks årbog 1984
har man valgt at beskrive det inter
essante emne: vadesteder, broer og
færgesteder. I Præstø amt bringes
der omtale af Broskovvejen, Risby
vejen og af den gamle Masnedsundbro. I oversigten over færger
og broer i litteraturen Prambroen
ved Tryggevælde å samt Marie
Grubbes færgeri ved Grønsund.
Fagforbund og fagforeninger: På
forlaget »Kulturbøger« har Birthe
Poppe udgivet en nyttig oversigt
over, hvad der i tidens løb er udgi
vet af jubilæumsskrifter fra diverse
fagforeninger. Oversigten er en
god indgang til disse foreningers
placering i den lokale historie. I
Præstø amt er der registreret mate
riale fra Fakse, Herfølge, Næstved,
Roholte, Skelby og Vordingborg
omfattende især arbejdsmænd og
håndværkere.
Helligkilder i Præstø amt: Igennem
de seneste år har folkemindefor
skeren Siegfred Svane samlet oplys
ninger om lægedomskilder i Dan

mark, både sådanne som man
kendte på forhånd i Dansk Folke
mindesamling og sådanne, som
man ikke havde registreret dér.
Hele dette materiale er blevet til
bogen »Danske Helligkilder«, som
opregner 41 kilder i det gamle
Præstø amt. Ved mange kilder blev
der udtaget vandprøver til kemisk
analyse. For hver kilde angives en
nøjagtig beliggenhed og overleve
ringerne om kildens brug til hel
bredelsesformål og om det til kil
den knyttede folkeliv i form af kil
demarkeder m.m.
Kirkeklokker: Forlaget »Scriptor«
har udsendt en komplet fortegnel
se over samtlige danske kirkeklok
ker. Den er forfattet af kirkemini
steriets orgel- og klokkesagkyndige
Hans Nyholm. For hver eneste kirke
klokke bringes oplysninger om stø
bemester, alder, mundingsdiame
ter og slagtone. Desuden bringer
bogen oplysninger om klokker
med en særlig skæbne.
Naturområder: Som et første resul
tat af miljøministeriets og fred
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ningsstyrelsens kortlægning af be
varingsværdige naturom råder er
der nu udsendt en bog om 44 så
danne egne. Det er en skildring i
billeder og tekst - et rent pragt
værk, der for Præstø amts vedkom
mende har medtaget Stevns klint,
Præstø fjord, Tystrup-Bavelse søer
ne, sydøstlige Sjælland, Møn, Ulvs
hale, Nyord og Storstrømmen.
Rejse gennem Præstø amt: I året
1827 foretog den unge maler Simon
Hempel en fodrejse fra København
til Møns klint. Undervejs skrev han
en beretning om sine indtryk og
oplevelser på turen. Rejseruten gik
over Køge, Gjorslev, Karise, Fakse,
Vindbvholt, GI. Tappernøje, Ko
ster og Stege til klinten med besøg
på både Klintholm og Liselund.
Det er spændende at læse, hvad
han fortæller om de egne, han be
søgte. Bogen er smukt udstyret
med udvalgte illustrationer fra den
tid. Den er udgivet af Møns m u
seum.
Storstrøms amt i billeder: Serigra
fen Kjeld Ib Lise udgav i 1977 for
Storstrøms amtskommune en bog
med denne titel. Nu foreligger et
nyt oplag, som bringer den samle
de udgivelse op på 20.000 ekspl.
Bogen har 110 farvebilleder, hvoraf
halvdelen er hentet fra Præstø
amt.
Sydsjællands Golfklub: Klubben
fejrede sit 10-års jubilæum d. 6.
juni 1984 og udsendte i denne an
ledning en jubilæumsbog. Den for
tæller om tilblivelsen af banean
lægget i Mogenstrup og det arbej
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de, der i årenes løb er udført med
den videre udbygning. Bogen er
redigeret af et udvalg af ledende
personer i klubben og trykt i Centraltrvkkeriet
i Næstved.
J
Sø- og ånavne i Præstø amt: Profes
sor, dr. phil. John Kousgaard Søren
sens store værk om danske sø- og
ånavne er nu nået til bd. 5, der om
fatter navnene med begyndelses
bogstav fra M til R. Dette prægtige
værk, som udgives af Institut for
Navneforskning ved Københavns
Universitet, medtager alle sådanne
stednavne, som det har været mu
ligt at oplede i gamle dokumenter,
jordebøger,
kort, beskrivelser
m.m. helt fra tidlig middelalder og
fremefter. Derved fremkommer
der også mange navne på udtørre
de vandløb og søer, og de giver os
oplysninger om landskabets histo
rie. Der er navne på alle slags vand
løb: åer og bække, render og
strømme, og på alle slags søer,
damme og kær, pytter og pøle. Fra
Præstø amt er medtaget 24 sønavne
og 50 vandløb.

Enkelte lokaliteter
Aversi: Præstehistorie: Siden refor
mationen og frem til år 1916 har der
været 19 sognepræster i Aversi.
Hvem, der vil vide nøjere om dem
og deres virke, kan nu få det ved at
læse den lille bog »Nogle præsteskikkelser i Aversi sogn«, udgivet af
menighedsrådet og forfattet af
Hans Henrik Lehrmann. Det er en velskreven bog, der på mange måder
fortæller om livet i menigheden og
i præstegården.

Borre: Borre Forsamlingshus: I an
ledning af, at forsamlingshuset
havde bestået i 90 år, udsendte be
styrelsen et smukt og meget præ
sentabelt skrift, der fortæller karak
teristiske træk om det liv, der har
rørt sig her. Det er et kortfattet men
fint vidnesbyrd om sognets folkeli
ge liv gennem tiderne, forfattet af
Grete Funck.
Dalmosegård: Dr. phil. Aage H.
Kampp, Valby, er født på Dalmose
gård i Borre. Han har skrevet en
erindringsbog »Mads Peters den
lille«. Det er ham selv, der er den
lille, fordi han var den yngste af 13
søskende. Samtidig med, at han
skriver om livet i familien, bringer
han også træk aflivet på Møn i be
gyndelsen af dette århundrede.
Dalmosegård: Helene Didriksen
(1860-91) voksede op som datter på
Dalmosegård i en veloplyst familie,
der tilstluttede sig den grundtvig
ske højskole- og friskolebevægelse.
Hun begyndte allerede som 14-årig
at skrive dagbog. Her igennem får
vi et indtryk af, at hun udviklede sig
til en frigjort kvinde. Dagbøgerne
er ført 1875-91 og vidner om, hvor
dan de nye strømninger holdt de
res indtog i landsbymiljøet. Med
støtte fra Statens humanistiske
Forskningsråd har cand. phil. Bodil
K. Hansen nu udgivet dagbøgerne i
bogform.
Brøderup: Brøderup Ungdoms
skoles årbog »Brøderupbogen«,
som er årets hilsen til skolens elevog vennekreds står bestemt ikke til
bage for sine forgængere. De for

skellige artikler om livet på skolen
efterlader et stærkt indtryk af den
alsidighed, der præger arbejdet
med ungdommen. Gode artikler
med adresse til dette arbejde af
runder den lødige årbog.
Fakse: Fakse Kalkbrud passerede
100-året for sin oprettelse i 1984.
Ved denne lejlighed udsendte sel
skabet en jubilæumsbog. Den ind
ledes med et vue over vigtige begi
venheder i oprettelsesåret og går
derefter over til at fortælle om
brydningen, brændingen, salget,
transporten og anvendelsen af kal
ken. Bogen er redigeret af Claus
Borre.
Sagførere i Fakse:Landsretssagfører Torben Elverdam holdt 40-års
jubilæum i sit advokatfirma i 1984
og overdrog til Faxe herreds lokal
historiske Arkiv at udsende bogen
»Lov og ret i Faxe Hered«, tilrette
lagt af arkivleder E. Betzer-Pedersen.
Den vel illustrerede bog fortæller i
korthed om Fakse herred og dets
herredsfogeder. Derefter bringes
en skildring af Ting- og Arresthuset
og det dertil knyttede landpoliti.
Hovedvægten er derefter lagt på en
redegørelse om sagførere og advo
kater i Fakse - fra 1944 dynastiet
Elverdam.
Gelsted: Stadsdyrlæge Erik Hansen
har udgivet bogen »Mine oldefor
ældre - Hans Andersen (1822-79)
og Sidse Marie Hansdatter (182366)«. I denne slægtshistorie følger vi
dette ægtepar livet igennem. Vi hø
rer om deres barndomshjem i hen
holdsvis Hammer Alminde og 01133

lerup og om, hvordan de begge
kom til at tjene i Næstved. Han hos
brygger Friis og hun flere steder,
bl.a. på sygehuset. Efter brylluppet
1854 boede de en tid i Allindelille i
Haraldsted sogn, men flyttede 1862
til en landejendom i Gelsted i Herlufmagle sogn. Fra de steder, hvor
de har opholdt sig, bringes der
gode skildringer af miljøet. Efter
hustruens død i 1866 giftede Hans
Andersen sig igen. En søn af dette
ægteskab var lærer i Rislev 1894—
1933 Peder Hansen, fra hvis erin
dringer der gengives et godt stof.
Bogen er udsendt privat i stencile
ret udgave.
Glumsø: Realskolen: I serien »Folk
fortæller«, som udgives af Historisk
Topografisk Information i Odense
har Ellen Birkkjær Ulmann skrevet
sine erindringer. Heri fortæller
hun bl.a. om sin gerning som læ
rerinde ved Glumsø private mel
lem- og realskole i 1920-erne og be
gyndelsen af 1930-erne, og det er
gjort med varme og megen glæde.
Grimstrup: Sydsjællands børne- og
Ungdomscenter: Det ligger i Grim
strup i Næstved Set. Peders land
sogn og har nu bestået i 75 år. Det
blev oprettet i 1909 under navnet
»Optagelseshjemmet
Sydsjæl
land«. Ved jubilæet blev der ud
sendt et hæfte, som fortæller træk af
institutionens historie og om dag
liglivet i tiden 1942-71. Hæftet er re
digeret al Jens Peder D. Nielsen og
Lennart Holm.
Hammer: Viceskoleinspektør Elo
Harfot, Jægerspris, har hos Dansk
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Historisk Håndbogsforlag udgivet
bogen »Trævlerødder - alternativ
slægtshistorie«. Bogen er en sam
ling ideer, der fortæller om, hvor
dan lokalhistorien kan bidrage til
at give liv og miljø omkring forfæd
rene. Forfatteren viser dette ved at
give eksempler, og et af disse er fra
Hammer sogn.
Hammer: Se Gelsted, hvor stads
dyrlæge Erik Hansens bog omta
les.
Hammer: Se også Lundby, hvor
Sydsjællands Landbrugsskoles års
skrift omtales.
Holmegård: Glasværket: Glashi
storie er spændende historie. Di
rektør Mogens Schlüter har øst ud af
sin enestående viden ved at udsen
de bogen »Danske Flasker«, der er
udkommet på Nyt Nordisk Forlag,
Arnold Busck. Forfatteren fortæller
om produktionen af flasker fra re
næssancetid til vore dages masse
producerende industri. Det omfat
tende værk (424 s.) fortæller indgå
ende om flasker til øl, vin, spiritus,
medicin, parfume osv. Flaskemær
ker og flaskeformer og ikke mindst
glasmassens sammensætning gør
det muligt at tidsbestemme de en
kelte flasker og produktionsstedet.
Det ses, at den overvejende del af
den danske flaskefremstilling fore
gik i Holmegaard, men de øvrige
danske glasværker er også med. Et
meget righoldigt billedmateriale
hører med til fortællingen om
flaskerne.
Holmegård: Musikforeningen Ura
nia: De stolte musiktraditionen i
miljøet omkring Holmegaards
Glasværk er opbygget gennem 100

år. Egentlig havde musikforenin
gen Urania fortjent et mere udfør
ligt musikhistorisk jubilæum s
skrift. Men den foreliggende lille
jubilæumsbog, forfattet af direktør
Mogens Schlüter, giver i koncentreret
form et væsentligt rids af den hæ
derfulde forenings udfoldelser smukt skrevet i smuk udførelse.
Karrebæksminde-j embanen: For
eningen »Dalmose-Skælskør Ba
nen« bringer i sit medlemsblad
»Banebørsten«, nr. 4, december
1984, en interessant artikel om den
ne projekterede jernbane, som dog
aldrig blev anlagt. Ideen med dette
baneanlæg var at skaffe Næstved by
og et større opland en bekvem
gods- og personforbindelse med
den betydelige skibstrafik på Kar
rebæksminde, tildels til aflastning
af den besværlige pramfart på
Susåen. Der arbejdedes med pla
nerne fra 1898, indtil de endelig
blev opgivet i 1920. Artiklen er skre
vet af »Banebørsten«s redaktør
Jesper Dysted.
Lundby: Sydsjællands Landbrugs
skoles årsskrift. Udover beretnin
gen om året, der gik, lægger man
mærke til de meget aktuelle land
brugsfaglige artikler. Med særlig
interesse bemærker man land
brugslærer Svend Jacobsens artikel
om landsbyjordernes udskiftning
af fællesskabet for ca. 200 år siden.
Han har brugt Hammer landsby
som eksempel, idet han fortæller
om, hvordan man forhandlede og
trak lod om de gårde, der skulle
blive i byen eller udflyttes. Land
brugslærer Johs. Andersens land

skabsbeskrivelse må også fremhæ
ves.
Møn: Skolearkivalier: I forbindelse
med, at landsarkivet for Sjælland
m.v. overtog de gamle sogneråds
arkiver fra landkommunerne og
fra Stege købstad i Møn storkom
mune, har dette arkiv udsendt en
oversigt over skolearkivalierne på
Møn. Det drejer sig om arkivsager
fra 31 mønske skoler, mere eller
mindre komplet. Flere skoler er
dog ikke repræsenteret.
Møn: Kalkmalerier i mønske kir
ker. Den rige udsmykning af de
mønske kirker har inspireret kunst
historikeren Ulla Haastrup til at
udarbejde en serie på 33 lysbilleder
med motiver fra Elmelunde, Fa
nefjord og Keldby kirker beregnet
til undervisningsbrug. Serien be
gynder med skabelsesberetningen
og skildrer derefter fortællingerne i
rækkefølge gennem det gamle og
nye testamente helt frem til de sali
ges indgang i Paradis. Til serien er
knyttet et teksthæfte, der fortæller
om hvert enkelt billede, samt et op
gaveark. Møn Museum står for ud
givelsen.
Næstelsø: Et lokalhistorisk udvalg i
Næstelsø sogn har i nogle år samlet
stof med det formål at udgive sog
nets historie i bogform. I efteråret
1984 forelå første bind af dette
værk. Det handler om kirke og sko
le, mejeri, brugsforeninger, for
samlingshus, postvæsen, forenings
liv m.m. Nu arbejder udvalget vi
dere med bind 2, der vil komme til
at handle om de enkelte lands
byers, gårdes og huses historie.
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Næstved: Næstved Bicycle Club
fejrede i året 1984 sit 50-års jubilæ
um og udgav ved denne lejlighed
et lille jubilæumshæfte, der i tekst
og billeder fortæller om klubbens
virke gennem de halvhundrede
år.
Næstved: Kommuneplanlægning:
Næstved kommune indbød bebo
erne til at fremsende sådanne for
slag og meninger, som kunne ind
gå i kommuneplanarbejdet og om
muligt blive tilgodeset. Der ind
kom 42 skriftlige indlæg, som alle
er blevet refereret i en bog, som
kommunen udsendte i 1982. Det
drejer sig både om selve købstaden
og de i kommunen liggende land
sogne, hvor beboerforeningerne er
fremkommet med deres indlæg,
således for Stenstrup, Rønnebæk
og Vejlø samt i de vestlige sogne
Hyllinge, Marvede, Fodby, Karre
bæk, Vallensved og Ladby.
Næstved: Odd-fellow logen Herluf
Trolle Kunne i 1984 fejre sin 100-års
dag. Det skete med megen festivi
tas og også med udsendelse af en
gedigen jubilæumsbog, som ikke
alene fortæller om logen, men også
om by og egn, og ikke mindst om
de mange mænd, der har været
med i logens arbejde og samtidig
øvet et betydeligt løkalt virke. Bo
gen fortæller også om en virksom,
kulturel og samfundsbetonet ind
sats. Jubilæumsbogen er redigeret
af Knud W. Jensen.
Næstved: Smede- og maskinarbej
derforbundet i Næstved, som nu
hedder »Dansk Metalarbejderfor
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bund«, Næstved, fejrede sit 90-års
jubilæum i 1984 og markerede det
te med udsendelse af et skrift. En
kort beretning med oversigter over
formænd og styrelser gennem åre
ne.
Rislev: Se: Gelsted, hvor stadsdyr
læge Erik Hansens bog omtales.
Rådegård: Hæftet »Herregårdsliv«
1887-1900 er fortællingen om en
samling negativ-glasplader optaget
af godsejer Georg Barfred Peder
sen, der ejede gården 1882-1905.
Der er tale om en fornem billed
samling, hvoraf en del præsenteres
i hæftet. Det er billeder fra gården,
den nærmeste omegn og fra fami
lielivet dér. Ca. 45 af billederne
blev præsenteret på plancher ved
åbningen af Dansk Fotohistorisk
Museum i Herning og samtidig ved
en udstilling i sparekassen SDS i
Tappernøje. Hæftet er redigeret af
Flemming Berendt.
Stevns: Så foreligger 3. bd. af Stevns
Museums værk om de stevnske
bondebyer gennem tiderne. Den
ne gang i form af 3 artikler. S. P. Jen
sen har skrevet om bondebrug,
landsbystruktur, livet i landsbverne og forholdet til herregården.
Jens HerlufJensen fortæller om an
delsbevægelsens forsamlingshuse,
brugsforeninger, mejerier og slag
terier m.m. og om befolkningens
engagement heri. Beretningen om
livet på en større gård »Mariehøj«
er forfattet af Ejnar Karlshøj. Fattig
forsorgen med fattiggårde og huse, »hospitaler«, pengeblokke og
fattigkasse skildres kyndigt af Per

Nyord. Helt aktuel er artiklen »Om
at være tilflytter« af Hans Henrik Ol
sen. Alle artikler er ledsaget af
velvalgte illustrationer.
Øllerup: Se: Gelsted, hvor stads
dyrlæge Erik Hansens bog omta
les.

Personalhistorie
Andersen, Hans (1822-79), parcel
list i Gelsted - se Gelsted.
Balle Lars - Den dramatiske histo
rie om forbryderen Balle-Lars, der
blev henrettet d. 16. oktober 1860
på Rakkerbanken i Lekkcnde skov
efter at have myrdet en gårdm and
skone i Ugledige, har inspireret læ
rer Nils Hartmann til at undersøge
og udgive de historiske kendsger
ninger omkring forbryderen og
alle hans ugerninger. Hele det ind
samlede stof er tilrettelagt til brug
for skoleundervisningen med det
formål at belyse fattigfolks tilværel
se i forrige århundrede. Altså den
tids »sociale tabere«. Bogen, der er
illustreret med lokale og tidstypi
ske billeder, har i øvrigt interesse
for alle yndere af lokalhistorien i
Svdsjælland. Den er udgivet af
Amtscentralen for Undervisnings
midler i Næstved.

Nielsen, Stinus - overlærer i Vor
dingborg: I årbog fra Selskabet for
dansk Skolehistorie 1984 bringer
professor Tagn Skovgaard-Petersen et
interview med Stinus Nielsen, der
var Danmarks Lærerforenings for
mand 1956-72. Han fortæller om
sit syn på udviklingen inden for
den danske folkeskole, mens han
var formand. Det var en udvikling,
som ganske forandrede folkesko
len. En udvikling, som han selv var
med til at præge.
Ring, L. A. - maler: Kunstmaleren
Lars Andersen Ring fra landsbven
Ring blev i april 1984 mindet ved en
udstilling på Ordrupgård-museet
med et hundrede af hans malerier.
Til udstillingen var der udarbejdet
et katalog med et forord om L. A.
Rings kunst forfattet af Eske H.
Mathiesen.

Barfred-Petersen, Georg - godsejer
på Rådegård - se: Rådegård.
Didriksen, Helene - gårdmands
datter - se: Borre, Dalmosegård.
Elverdam, Torben - sagfører i Fak
se - se: Fakse.
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Historisk Samfund
for Præstø Amt
Oprettet 1912
Styrelsen
Dyrlæge Henning Poulsen, Ved
Munkevænget 18, 4660 Store H ed
dinge, tlf. (03) 70 25 19 (formand).
Lærer, cand.pæd. JensTom m erup,
Norgesvej 55, 4700 Næstved, tlf.
(03) 72 43 91 (næstformand). Mu
seumsinspektør Birgitte Bille H en
riksen, GI. Præstøvej 24, 4735 Mern,
tlf. (03) 79 75 17 (kasserer). Fhv.
amtsskolekonsulent J. Ingemann

Pedersen, Stationsvej 3, 4171 Glum
sø, tlf. 64 60 26 (sekretær). Skole
konsulent Nils Hartmann, Appenæs gi. skole, Gavnøvej 155, 4700
Næstved, tlf. (03) 80 00 60 (redaktør
af årbogen). Sparekassedirektør
Preben Andersen, Kostervej 18,
4780 Stege, tlf. (03) 81 14 69. Over
forvalter V. Lundgaard Jacobsen,
Nygade 27, 4640 Fakse, tlf. (03)
71 35 57. Overlærer Ebba Køie, Kir-

Fra å rsm o d et i 1984. R u n d tu r i L ille H ed d in g e. (Foto: N ils H a r tm a n n ).

139

kebakkcn 1, Karrebæk, 4736 Karre
bæksminde, tlf. (03) 74 22 10. Går
dejer Knud Skovbæk, »Bavnegård«,
Svanegårdsvej 2, 4734 Allerslev, tlf.
(03) 79 61 42. '
Udvalg
Forretningudvalg: Formand, næstfor
mand, kasserer, sekretær og re
daktør.
Mode- og udflugtsudvalg: Henning
Poulsen, Ebba Køie, Gitte Henrik
sen og Jens Tommerup.
Redaktionsudvalg: Samtlige styrel
sens medlemmer med Nils Hart
mann som leder og ansvarlig re
daktør.
Ekspedition
Ekspedition af årbøger og andre
publikationer sker ved henvendel
se til samfundets regnskabsfører

Niels Juul Nielsen, Skelbvvej 42,
4160 Herlufmagle, tlf. (03) 75 01 94.
Generalforsamling og årsmøde
afholdtes den 22. september 1984
på restaurant »Møllen« i Lille Hed
dinge efter forudgående rundvis
ning i Lille Heddinge, hvor man
bl.a. så Rytterskolen, kirken og
Østervang gårdsmedje og malt
kølle. Rundvisningen havde sam
let ca. 100 deltagere.
Ved generalforsamlingen valgtes
Ulla Brandt til dirigent.
Formanden, dyrlæge Henning
Poulsen, aflagde beretning om
årets virksomhed og omtalte de af
holdte arrangementer samt styrel
sens planer for fremtiden.
Historisk samfund havde ved
årsskiftet 1983/84 850 medlemmer.
Arrangementer
I efteråret 1983 afholdtes foredrags

Fra å rsm o d et i 1984. D elta g ern e besigtiger g å rd sm ed je og m a ltkø lle v e d Ø ste rv a n g i L ille H ed d in g e.
(Foto: N ils H a r tm a n n ).
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møde i Stege, hvor museumsin
spektør Mikael Andersen talte om
»Venderne i Danmark«.
Sommerudflugten 1984 gik til
Holmen, Ledøje kirke, Selsø slot og
Selsø kirke. Turen, der havde sam
let omkring 250 deltagere, var en
stor succes.
I november 1984 talte pastor F.
Raven fra Lyderslev ved et fore
dragsmøde på »Gulerodshuset«
ved Næstved om »Den Hellige
Birgitta«.
Sommerudflugten i 1985 er plan
lagt at skulle gå til det nordøstlige
Fyn.
Publikationer
Årbogen for 1984 blev udsendt i
juni 1984. Den blev trykt i 1200 eks
emplarer i Glumsø Bogtrykkeri.
Samfundet råder over en række
gamle årbøger, særtryk og selv
stændige publikationer, der sælges
til medlemmerne til en særlig for

delagtig pris (se listen bag i Årbo
gen). En række af de gamle årbøger
findes kun i et meget lille restoplag.
Valg
Ved generalforsamlingen i 1984
genvalgtes Henning Poulsen og
Jens Tommerup. E. J. Bagge ud
trådte af styrelsen. I stedet valgtes
Preben Andersen.
Som revisorer genvalgtes Alfr.
Kristiansen og E. Betzer Pedersen.
Som revisorsuppleant genvalg
tes Arne Engberg.
Økonomi og kontingent
Ved generalforsamlingen fremlagde kassereren B. Bille Henriksen
regnskabet for 1983. Det balancere
de med 159.176 kr. og udviste et
overskud på 9.361 kr. Beholdnin
gen udgjorde 35.205 kr.
Årskontingentet blev uændret
fastsat til 65 kr.
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Salg af publikationer
Følgende årbøger m.m. kan købes ved henvendelse til Niels Juul Nielsen, Skelbyvej 42, 4160 Herlufmagle:
Årbøger: 1919-1972
Pris pr. bd. 45,00 kr
(medlemspris: 30,00 kr.)
(Send en søgeliste. Mange årgange er udsolgt).
Årbøger: 1975-1982
Pris pr. bd. 65,00 kr.
(medlemspris: 40,00 kr.)
Årbøger: 1983-1985
Pris pr. bd. 75,00 kr.
(medlemspris: 40^66 kr.)
F. Vestergaard:
Pris: 60,00 kr.
Salget af Vordingborg Rytterdistrikt
Medlemspris: 50,00 kr.
Benny Christensen:
Pris: 50,00 kr.
Skibsværft og flådebase
Medlemspris: 40,00 kr.
Nils Hartmann:
Pris: 25,00 kr.
Pottemageriet på Rødeled
Medlemspris: 15,00 kr.
Claus M. Smidt:
Pris: 40,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.
Sjølunds fagre sletter
F Michelsen:
Pris: 40,00 kr.
Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab
Medlemspris: 30,00 kr.
i Nestved 1797-1897
F. Michelsen:
Pris: 73,20 kr.
Medlemspris: 54,90 kr.
Næstved 1870. Da banen kom til byen
Morten Bredsdorff:
Pris: 61,00 kr.
Medlemspris: 48,80 kr.
Grundtvig og Sydsjælland
O. D. Liitken:
Pris: 97,60 kr.
Medlemspris: 73,20 kr.
Præstø Amt 1839 (Indbundet)
Ovennævnte priser er inkl. moms, men ekskl. forsendelsesomkostninger.
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