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Lille vejledning for forfattere

Forfatterne opfordres til at aftale omfang 
samt publiceringstidspunkt af artikler med 
redaktionen forud for udarbejdelsen.

Artiklernes tekst leveres som digitale filer 
på cd/usb eller pr. e-mail. Teksten skrives 
i A4 og ikke i spalter. Mellemrubrikker 
markeres med tom linie før og efter. Bil
ledtekster skrives i kursiv. Og fotos sættes 
ikke ind i manuskriptet, men leveres 
særskilt.

Fotografier/illustrationer leveres digitalt 
eller som papirbilleder (originale) i farve 
eller sort/hvid (ikke print eller kopier). 
Anvendelse af digitale illustrationer afta
les med redaktionen.
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Landevej skroer 
i Danmark

Herlufmagle kro, 

453 år og en af

Sjællands ældste

A f Knud Erik Antons en
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Landevejskroerne opstod I tilknytning til 
vejnettet. De skulle betjene de vejfarende.

Den ældste siges at være Bromølle kro, 
som kan skrive sin historie helt tilbage til 
år 1198. I Rigsarkivet bekræftes det af et 
gavebrev, underskrevet af biskop Absalon. 
Den 8. juni 1198 forærede han området 
ved Bromølle kro, der dengang hed Næ- 
vitzbro, til Sorø Kloster. Det var datidens 
færdselsknudepunkt og det eneste sted på 
Sjælland, hvor Amosen kunne passeres i 
nord-sydlig retning. På en ø i vadestedet 
blev en vandmølle opført, og bønderne 
kom langvejs fra for at få malet deres korn. 
Da køen ved møllen ofte var lang, be
gyndte mølleren at beværte de ventende 
med mad og drikke, og det blev starten på 
den senere krovirksomhed.

Det var i middelalderen at netværket af 
landevejskroer opstod. Det var da mest 
klostre, der tog sig af det fornødne gæstgi
veri for vejfarende, men ordningen gav an
ledning til misbrug („voldgæsteri“), der 
også kunne ramme andre, som boede ved 
landevejene. I 1283 bestemtes, at vold- 
gæstning skulle forfølges som hærværk, 
og i erkendelse af behovet for overnat
ningsmuligheder forordnedes det samtidig,

at der skulle bygges kroer langs landeve
jene. Fornyede forbud mod ulovligt gæ- 
steri hos klostre, præster, bønder og andre 
skete i 1304, 1314, 1360 og 1396. Ved 
sidstnævnte lejlighed tilføjede Margrethe I 
et påbud om, at „hver foged lader bygge 
kro for hver fjerde mil, og at enhver, der 
kommer dertil, kan købe sit underhold for 
sine penge, og at man ikke sætter priserne 
højere end dem, der gælder i nærmeste 
købstad“.

Det er på denne baggrund man må se 
kongemagtens ønske om oprettelsen af et 
netværk af kroer med en vis indbyrdes af
stand for på denne måde at sikre de vejfa
rende en vis tryghed under deres færd. 
Således blev da beliggenheden af de kon
geligt priviligerede landevejskroer fastlagt 
ved lov: en stor del af kroerne blev således 
oprettede allerede i det 16. århundrede i 
henhold til Christian IPs såkaldte gejstlige 
lov eller „loven for landet“, der bestemte, 
at der for hver to-tre mil på de alfare veje 
på Sjælland skulle være et herberg.

I Christians IPs „gejstlige lov“ af 1521 
omtales i kapitel 130 planen om at oprette 
herberger og kroer på landet. En af disse 
landevejskroer er Herlufmagle Kro.

Herluf magie Kro.
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Det er naturligt at udvælge Herlufmagle 
kro, da det i år netop er 40 år siden, den da 
450 år gamle kro fik sit sørgelige endeligt 
ved en brand i juli måned 1974.

I Næstved Tidende kunne læses føl
gende: „En af landets ældste kroer, Herluf
magle kro, nedbrændte i nat. Kun en del af 
tilbygningen blev reddet ved den eksplo- 
sionsagtige brand, som bredte sig med ly
nets hast. Ilden opstod ved tretiden og blev 
opdaget af krokarlen, Niels Larsen, som 
var den eneste, der overnattede på den ca. 
450 årige kro“. Niels Larsen fortalte, at 
han vågnede ved et mægtigt brag og 
troede, at der igen var tale om indbrud, da 
kroen i den seneste tid flere gange havde 
været hjemsøgt af ubudne gæster. Han løb 
ud på gangen og så meterhøje ildsøjler 
stige til vejrs, og få sekunder efter at have 
kaldt alarmcentralen måtte han løbe uden
for, så hurtigt udviklede branden sig. Niels 
Larsen boede på et loftsværelse i den øst
lige del af kroen og han fortalte, at ilden 
kom fra scenen, der lå i den gamle krosal. 
Det var umuligt at udpege det nøjagtige 
sted. Alt var et frygteligt inferno af ild og 
røg og han var meget chokeret. Næstved 
brandvæsen mødte op med to sluknings

Herlufmagle gamle kro tegnet dagen før ildebranden i 1974

fartøjer samt en vandtankvogn og kort ef
ter kom et udryknings køretøj fra CF i 
Næstved. Slanger blev trukket til gadekæ
ret, men ilden havde godt fat. Vældige røg
masser bølgede hen over byen først og 
fremmest på grund af kroens tagkonstruk
tion, der bestod af gammelt træværk og 
tjærepap. Ligeledes var politiet hurtigt 
fremme og en af de tililende naboer gjorde 
opmærksom på, at der i kroens gamle have 
befandt sig en gastank, hvorefter en af be
tjentene hurtigt fik slukket for gassen. Kro
ens daværende ejer, Henry Jacobsen, flyt
tede nogle år forinden sammen med sin 
kone og datter ned i en villa, som lå i den 
store krohave. Indtil da havde familien 
boet på første sal i den østlige del af kroen. 
Et par måneder før branden mistede Henry 
Jacobsen sin kone. Atter ramte skæbnen 
ham hårdt gennem ildebranden.

Kroen i Herlufmagle var en af 
Sjællands ældste.
I 1971 kunne Herlufmagle kro fejre sin 
450 års fødselsdag. Det skete med megen 
festlighed, - men måske har den i virkelig
heden været endnu ældre, 1521 
var i hvert tilfælde det år, hvor
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kroen nævnes for første gang, idet kong 
Christian den Anden udstedte sin forord
ning om de 28 kroer, som skulle betjene de 
landevejsfarende imellem de sjællandske 
købstæder. Det var endvidere 250 år siden, 
at kroen fik sit kongelige privilegium. Det 
skete i 1721, - der var altså dobbelt anled
ning til at feste i 1971.

I Christian den Andens forordning står 
der: „Midt mellem Næstved og Ringsted 
ligger en kro i Helleløvmagle (det gamle 
navn for Herlufmagle)“. Foruden den næv
nes fire andre kroer i Præstø Amt, nemlig 
Sallerup i Køng Sogn, Bjæverskov, Fakse 
og Præstø. Fra 1521 og næsten 200 år der
efter er det meget sparsomt med oplysnin
ger om Herlufmagle Kro, men fra ca. 
1701-1710 var kromanden Rasmus Han
sen og hans efterfølger var Simon Nielsen 
(1710-1741). Om ham foreligger der 
mange interessante oplysninger. Simon 
Nielsen fæstede kroen af Gisselfeld og 
kaldtes „Gisselfelds tjener“. Fæsteafgiften

var 15 Rdl. om året for kroen med dertil 
hørende lille jordtilliggende. Han havde en 
tjenestekarl, som fik 10 rdl. og 4 mk. og en 
tjenestepige, som fik 4 rdl. om året.

Krofar bryggede og brændte selv 
Nogen særlig indbringende forretning var 
det ikke at drive kro, og Simon Nielsen 
som mange andre kromænd - lå stadig i 
krig med købstæderne - for Simon Niel
sens vedkommende Næstved - der nøje 
vogtede over deres rettigheder. Kromæn- 
dene måtte ikke brygge øl eller brænde 
brændevin uden at svare de fastsatte afgif
ter til den konsumtionsforpagter fra køb
staden, eller i modsat fald tage deres øl og 
brændevin, han havde brug for. Også efter 
at have fået det på Frederiksborg slot den 
21. juli 1721 udstedte kgl. privilegium, 
fortsatte han med at brygge og brænde, 
selvom det var i klar strid med privilegiet, 
der forpligtede ham til at tage sine forsy
ninger i nærmeste købstad. Simon Nielsen

Kroen uden fuld 1. sal.
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hævdede, at hvis han ikke selv måtte 
brygge øl og brænde brændevin, ville han 
være ruineret. Han havde til de rejsendes 
nytte ladet indrette værelser med bekvem
melighed. Han havde vin og fransk bræn
devin. At hente øllet i Næstved ville blive 
for kostbart og øllet „rørt og skumplet“. 
Øllet ville også blive for dyrt med betaling 
for vognleje m.m. Det var markedsfolk, 
som besøgte kroen. De fattige hoveri-bøn
der i Herlufmagle købte kun skillingsøl i 
pottevis og havde ikke råd til at købe det 
dyreste øl. Simon Nielsen søgte alle in
stanser - endda den „Stormægtigste Aller- 
nådigste Arvekonge og Herre“ modtog en 
ansøgning om at komme udenom de 
strenge bestemmelser, men uden resultat. 
Alligevel blev han ved med at „brygge og 
brænde“. Hvornår Simon Nielsen, den før
ste kgl. priviligerede kromand i Herluf
magle - døde, vides ikke, idet Herlufmagle 
kirkebøger først er bevaret fra 1777, men 
hans søn, Niels Simonsen, overtog 1741 
kroen efter sin far. Fra Simon Nielsens tid 
og årene derefter foreligger en del beret
ninger, der tegner et billede af de danske 
landevejskroer og det liv, som rørte sig der. 
Kroerne var af vidt forskellig beskaffen
hed. Der var kroer, som ifølge kongelig be
stemmelse skulle være af en efter den tid 
høj standard, men de fleste var sikkert af 
middelmådig karakter.

Det kongelige privilegium
Det kunne måske være interessant for nu
tiden at læse, hvordan det kongelige privi
legium af 1721 lød i sit snørklede sprog.

„Vi Frederik den Fjerde (o.s.v) gør alle 
vitterligt, at Vi efter Simon Nielsens aller
underdanigste Ansøgning og Vores Justits
råd og Amtmand over Vordingborg Amt 
Os elskelig velædle og velbyrdige Caspar 
Martin Schøller, hans derom indkomne Er
klæring og ved Vores Resolution af 7. juli 
indeværende år allemådigst har bevilget 
og tilladet, såsom vi og hermed ved dette

Vort åbne Brev allemådigst bevilger og til
lader, at bemeldte Simon Nielsen må i hans 
livstid i Herlufmagle by og Sogn under 
Vordingborg Amt i Sjælland beliggende, 
alene holde en Kro eller et Værtshus, og 
der faldholde alle slags ædende og drik
kende Varer for alle og enhver, som det 
måtte behøve og begære. Dog skal ham 
ikke være tilladet selv at brygge og 
brænde, men han skal være forpligtet at 
tage de Varer, som ved dette Krohold kan 
konsumeres, i nærmeste Købstad, så og 
derforuden være forbunden af Kroen til 
Vordingborg Amtsstue at svare 6 rdl. samt 
Kroen altid i forsvarlig stand at holde. For 
det øvrige har han sig efter Loven samt Vo
res om Forhold og Konsumtionen allernå- 
digst udgangne Forordninger allerunder
danigst at rette, saafremt disse Privilegier 
ikke skal være forbudte og aldeles ophæ
vede. Forbydendes alle og enhver her
imod, eftersom foreskrevet ståd, at hindre 
eller i nogen maade Forfang at gøre under 
Vor Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slot, Frederiksborg den 
21. Juli 1721

Under Vor Kongelige Haand og Zignet 
Frederik Rex“.

Honette Personer og andre 
af stand
Om Herlufmagle Kro fortæller konsum
tionsforpagterens folk, da de engang havde 
været på inspektion, at der var to krostuer. 
I den forreste var der fuldt af soldater, som 
drak og var lystige. I den anden stue var 
der bønder og andre, som sad og drak. Til 
kongen skriver Simon Nielsen, at han har 
indrettet en kro og et herberg med vel ap
terede værelser, senge og remiser, og be
flittet sig på at forsyne de rejsende med 
spisning og vine, og to skønsmænd siger i 
1735 i forbindelse med en anden ansøg
ning, at de med al sandhed kan melde, „at 
så længe Simon Nielsen har beboet Her
lufmagle Kro, har han holdt forsvarlige va
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rer for de rejsende, så vi intet andet har for- 
mummet, end at de rejsende dermed har 
været fornøjede, og hænder det sig ofte, at 
rejsende såvel fra København som andre 
steder fra, der ankommer, især om vinter
tiden, når vejene er onde, må derind loge
res, og har Simon Nielsen således indrettet 
logementer såvel for honette personer som 
andre efter stand og kondition, som de 
upåklageligt kan være fornøjet med“. „To 
mile fra Ringsted kommer man igennem 
en by, der hedder Herlufmagle; i denne by 
er en kro, den eneste på vejen, som dog 
kun er til liden, eller ingen nytte for den 
rejsende, da man næsten ikke er i stand til 
at få andet her end dårligt øl og brændevin. 
I de senere år har der været flere forskel
lige værter, men ingen har nok endnu kun
net bestå, og måske tildels er blevet forar
mede; dette er da heller ikke at undres 
over, når man betænker, at der af dette hus, 
beliggende på en vej, hvor ingen stærk 
passage er, svares en årlig afgift med skat
ter af 900 rdl“. Den kummerlige tilværelse 
som kromand syntes ikke at have forandret 
sig stort fra Simon Nielsens tid.

Bedre tider
Det kom til at betyde bedre tider for de 
mange landevejskroer efterhånden som ve
jenes stand blev bedre og samfærdselsmu
lighederne blev forbedrede. Mange kroer 
udbyggedes til de krav, som nu blev stillet. 
De vedblev ikke blot at være landevejs
kroer, men fik også deres store betydning i 
sognet som dettes samlingssted for de 
mange foreninger, der voksede op, og i det 
kulturelle liv i øvrigt. Kromændene blev 
adskillige steder gamle i gårde og levede i 
nær kontakt med livet i sognet. I tiden fra 
århundredskiftet til nu huskes stadig kro
ejere fra Herlufmagle som; Jørgen Nielsen, 
Hans Petersen og Marius Petersen. Jørgen 
Nielsen havde været Carlsbergforhandler i 
Haslev, før han overtog Herlufmagle kro. 
Han byggede kroens sal omkring 1904.

Hans efterfølger, Hans Petersen, var kro
mand i 24-25 år. Til Herlufmagle kro hørte 
i mange år en købmandsforretning, som 
det var tilfældet ved mange andre kroer. 
Den flyttede Hans Petersen sidst i tyverne 
til en nyopført ejendom ved siden af kroen. 
Marius Petersen købte kroen i 1933 og 
drev den til 1958 - altså et lignende tids
rum som sin forgænger. Efter dem blev 
indledt et nyt og på mange måder interes
sant kapitel af Herlufmagle kros historie. 
Kroen handledes flere gange efter 1958, 
men ingen af de nye ejere blev dog i læng
ere tid. Anderledes med de ejere, som drev 
kroen fra 1964 og indtil ildebranden i 
1974, som afsluttede den gamle kros liv, 
Nina og Henry Jacobsen, som gennem
førte en række moderniseringer og udvi
delser og gjorde kroen til et af Sjællands 
kendte spise- og forlystelsessteder.

Isaktraditionen
Når der fortælles om Herlufmagle kro, kan 
man ikke undgå at nævne Isakgilderne, 
hvor kroen kom til at spille en meget cen
tral rolle. Sagnet fortæller jo, at det var den 
bosiddende mand ved navn Isak, som var 
den egentlige anledning til Isakgildemes 
opståen. Han skulle have boet i nærheden 
af gadekæret, hvor han havde sit lille hus 
og et stykke jord. Da han ingen arvinger 
havde, skænkede han ved sin død sin ejen
dom til Herlufmagle Bylaug med den klau
sul, at pengene skulle spises og drikkes 
op.- og det blev de så ...

Isakgilderne blev holdt i hele 2 dage, fre
dag og lørdag i fastelavnsugen, og uden By- 
lauget var denne festlige samlingsbegiven
hed ikke foregået. Alle i byen, der kunne 
have lyst, havde muligheden for at være 
med, yngre og ældre fra alle hjem. Herrerne 
gav hver 1 krone, mens damerne kom gra
tis med. Isakkassen dækkede resten. Bylau- 
get holdt dog for den ene aftens vedkom
mende, for egen regning og risiko, en 
fællesspisning forud for den egentlige fest.
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Ofte red de unge mænd fastelavn og mo
rede sig på bedste måde. Disse gilder blev 
bibeholdt til 1958- så måtte oldermanden 
forhandle med kromanden om prisen for 
spisningen.

Fra de første år omtales prisen ikke, men 
i 1913 beskrives der i Bylaugsprotokollen 
følgende: „Spisningen betales med 2 kro
ner pr. par den første aften og 1 kr. pr. par 
den anden aften44. Oldermanden skulle 
sørge for musikken, og der blev spillet un
der selve spisningen og senere til ballet. I 
1907 var prisen for 4 musikere pr. aften 32 
kroner. 11913 var prisen for 4-mands or
kester for begge aftener sneget sig op til i 
alt 80 kr.,- men så skulle de også være fri
ske, stod der i protokollen. Oldermanden 
skulle invitere forskellige gæster, således 
så man hvert år politiassistenten med fa
milie.

Det var vigtigt, at få „talere44, der på ge
mytlig vis kunne underholde i Isakgildet. 
Der blev skrevet sange og foretaget ud
smykning af krosalen. Normalt begyndte 
spisningen kl. 5 om eftermiddagen. Det

tog sin tid! Herefter gik man til restaura- 
tionslokaleme, hvor de forskellige selska
ber havde reserveret pladser. Her blev der 
nydt kaffe m/brændevin, „en lille sort44, og 
hvad man ellers kunne ønske sig. Men 
pludselig kom musikerne ind og begyndte 
at lokke folk ud på dansegulvet.

Der blev indledt med „Svensk Maske
rade44, og i aftenens løb var der mange tur
danse. Så blev der pause, og gæsterne 
måtte ind i restauranten igen og have noget 
at drikke. Nogle blev hængende, mens an
dre senere begav sig ud på dansegulvet 
igen.

Man kan godt forestille sig, at der var 
stille i Herlufmagle lørdag morgen, man 
skulle jo på den igen om aftenen, som var 
til halv pris og med mange flere deltagere. 
Her mødte ungdommen op i stort tal,- bar
nevognene stod i et hjørne af salen, og det 
gik på livet løs på dansegulvet, da spisnin
gen var overstået. Det var en genial ide, 
man havde fået. Det styrkede sammenhol
det. Alle i Herlufmagle måtte deltage. 
Grundejerne måtte invitere et par med som

Fastelavnsoptog

11



gæster fra andre byer. Man spiste og drak 
til den lyse morgen i venners kreds. Senere 
efter disse festers ophør blev Herlufmagle 
Kro ved med at være et kendt spise-og 
dansested og mange populære danseorke
stre besøgte byen og spillede op til dans i 
tidens toner.

Sommertid ved kroen
Sommeren bragte også en særlig atmos
fære med sig. Ved alle sommerfester var 
der opstillet en keglebane udenfor på langs 
af krosalen,- datidens bowlingbane. Her 
kunne specielt mandfolkene svinge de 
store trækugler og imponere det feminine 
køn. I øvrigt forsøgte man at skabe hygge 
udenfor med små borde, afskærmet med 
hække i selve krohaven, hvor der blev spist 
og drukket kaffe ved sommerfesten.

Herlufmagle var på den
anden ende, da kong Christian 
den 10. besøgte kroen 
Den 21. november 1939 stod Herlufmagle 
by på den anden ende. I forbindelse med

Sjællandske Divisions efterårsøvelse 
havde kong Christian den Tiende ønsket at 
overvære de store øvelser på Næstved-eg- 
nen. Generalløjtnant Prior havde fra mor
genstunden den 21. november forlagt øvel
sesledelsens kontorer til den kendte gamle, 
- nu for længst nedbrændte, - landevejskro 
i Herlufmagle, hvor alle hærens øverstbe
falende var samlet. Da kongen præcis kl. 
11, ledsaget af sin adjudantstab, ankom i 
bil. Det kongelige besøg var for længst 
rygtedes, og ca. et tusinde af byens og eg
nens beboere var i bidende kulde mødt op 
for at få et glimt af Majestæten, der først 
hilste på Generalløjtnant Prior, generalma
jor With og de øvrige medlemmer af divi
sionsstaben, derefter på stabslægen. Hvor
dan klarer mandskabet sig, spurgte han 
denne. - Godt, svarede lægen. - Og he
stene? Spurgte kongen dernæst overdyrlæ
gen. - Også godt, lød svaret. Da kongen 
derefter ville forlade kroen for at tage ud i 
øvelsesterrænet, indtraf en episode, der 
vakte jubel hos de forsamlede „krigskorre
spondenter“. Kongen henvendte sig til en

Fastelavnsoptog
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af dem, den navnkundige redaktør af det 
radikale Sydsjællands Venstreblad i Næst
ved og jægertidsskriftet „Jagtvennen“, 
K.W.J. Thureholm, der var en både høj og 
kraftig skikkelse, og der udspandt sig føl
gende ordveksling: Nåh, sagde kongen, De 
er måske sognefogeden? - Nej, Deres Ma
jestæt, jeg er redaktør Thureholm fra 
„Jagtvennen“. - Ja, men så skulle jeg da 
kende Dem!

Den rigtige sognefoged fik kongen ikke 
hilst på. Han havde glemt at tage politika
sketten på og var løbet hjem for at hente 
den. Men da han kom tilbage, var selska
bet på vej mod øvelsesterrænet ved Gun- 
derslevholm.

I en bog, som den tidligere socialdemo
kratiske folketingsmand Niels Andersen 
udgav i 1942 giver han historien denne til
føjelse:

Da redaktøren den følgende dag kom 
spadserende på Næstveds gader, blev han 
mødt med tilråbet: „Nej se, Der har vi jo 
den Herlufmagle sognefoged!“ „Bare in
gen narrestreger! Skal jeg fremtidig beæ
res med sognefogedtitlen, så glem endelig 
ikke, at jeg er den eneste af den slags her i 
landet, der har kongelig udnævnelse!“

Små anekdoter om kroen
Ole Pilegaard Hansen fra Fensmark husker
denne lille beretning:

Den tidligere landbetjent H. Laier, der 
døde for en del år siden oplevede i slut
ningen af 1950’erne følgende. Der var stor 
aktivitet blandt ungdommen ude i lands
byerne. En aften, hvor der som sædvanlig 
var gæster på kroen, havde værten lidt be
svær med at få overtalt de sidste gæster til 
at forlade krostuen, så han kunne komme 
i seng.

Hverken forsigtig overtalelse eller trus
ler om udelukkelse hjalp overfor den lille 
flok gæster, der ønskede at holde natte- 
sæde på kroen. Til sidst så han ingen an

den udvej end at ringe til landbetjenten i 
Fensmark (der tilsyneladende dækkede 
både Fensmark og Herlufmagle området. 
Efter en kort ventetid ankom landbetjent 
Laier sammen med sin schæferhund til 
kroen. Han tog straks kontakt til selskabet 
ved bordene og spurgte dem, om de dog 
ikke havde tænkt sig at gå hjem i seng. 
Alle svarede benægtende, idet de bedy
rede at ville blive på kroen, uanset hvad 
han og kromanden sagde. „Nå, men så si
ger vi det“, svarede Laier, hvorefter han 
henvendte sig til sin hund med ordene: 
„Der kan du selv høre. De vil ikke hjem. 
Kan du passe godt på dem i nat, for nu kø
rer jeg hjem“. Derefter henvendte han sig 
til kromanden. „Nu kan du godt gå i seng, 
for nu passer hunden på dem“, hvorefter 
han kørte hjem til Fensmark.

Da han vendte tilbage til kroen næste 
morgen, sad hunden stadig vagt, og efter 
hvad han kunne fornemme på lugten i lo
kalet, så havde ingen af de trætte krogæster 
fået lov til at gå på toilettet endsige røre sig 
fra deres plads. Han gav nu sin hund fri, 
hvorefter han spurgte selskabet, om de 
fortsat ønskede at blive siddende i kro
stuen. Det gjorde de ikke, og snart var lo
kalet tømt for gæster Mon ikke kromanden 
har budt på en enkelt morgenbajer til be
tjenten?

En lille „sandfærdig“ om kroen. „Øl-An
ders“, - han kørte også med øl for „Dana“ 
bryggeri , var lidt af en spasmager. Han 
kom engeng hen på kroen og satte sig ved 
at af bordene udenfor. Han sagde så til tje
neren, at han havde hørt, at maden smagte 
så godt på kroen, så det ville han så prøve. 
Han fik serveret en øl, og da tjeneren var 
gået, tog han sin madpakke frem og spiste. 
Lidt senere kaldte han så tjeneren ud og 
sagde: „Sikke noget sludder, maden sma
ger da ikke bedre her. Den er da ikke an
derledes end derhjemme“.
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Da ildebranden i 1974 havde gjort det af 
med Herlufmagle kro, betød det samtidig 
et voldsomt savn for byens borgere, hvoraf 
så mange havde haft uforglemmelige ople
velser der i årenes løb. I den del af byg
ningen, som kunne genopbygges, er i dag 
tilholdssted for Næstved billardklub.

Knud Erik Antonsen, Herlufmagle

Født 1942. Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Indtil 2006 
ansat som viceskoleinspektør på Herlufmagle Skole. Var i 8 år for
mand for Suså Egnshistoriske Forening. Er aktiv billedkunstner og 
har udstillet adskillige steder. Har udgivet flere bøger og skrevet ad
skillige historisk betonede artikler. Fra 2007-2012 bestyrelsesmedlem 
af Næstvedegnens Arkiv, Næstved Kommune. Medlem af DLF, 
kreds 61, Pensionist Forum.
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Kongeduge til 
Christiansborg Slot

Solvejg Hørbyes genvævning af damaskdugene 

i årene 1957-63 efter beretning af 

vævekonsulent Grete Hvalkof

A f Per Ole Schovsbo
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Kort tid før Køng Museer i 1999 var ind
rettet i den nyrestaurerede hovedbygning 
til den gamle linnedfabrik i Køng mellem 
Næstved og Vordingborg, erhvervede mu
seet et ca. 40 cm langt stykke af en godt 3 
m bred damaskdug af hør, der var vasket 
men ubleget. Det viste sig at stykket var en 
del af en kopi af en såkaldt kongedug, der 
sammen med tilhørende servietter blev 
produceret på Køng Fabrik til de kongelige 
tafler på Christiansborg Slot i midten af 
1800-tallet.

Køng Fabrik var grundlagt ca. 1780 som 
linnedvæveri og havde siden 1830’erne 
været landets største jacquardvæveri.

Fremstillingen af kongedugene - taffel
duge med rigsvåben - markerede et af høj
depunkterne i fabrikkens senere produk
tion.

Stykket af den ublegede dug havde stor 
interesse for museet, fordi det var vævet på 
en gigantisk håndvæv, der var opbygget 
næsten som Køng Fabriks væve i 1800-tal
let. Det viste sig at være Solvej Hørbye og 
hendes væversker i Næstved, der i årene 
1956-63 havde vævet 7 kopier af en kon
gedug med rigsvåben til Christiansborg 
Slot. Hver dug var 13,5 m lang og 3,2 m 
bred.

Opstarten var meget vanskelig og derfor 
blev Grete Hvalkof (f. 1923) selskabets 
konsulent på projektet.

I fællesskab lykkedes det for de to da
mer at få vævningen i gang. Derefter 
kunne dugene produceres næsten uden væ
vetekniske problemer men med store for
sinkelser.

Den følgende beretning støtter sig til 
Solvejg Hørbyes fortælling, der er under
bygget og udvidet af Grete Hvalkof med 
fotos, avisudklip, kopier af breve og detal
jerede og engagerede beretninger. Flere 
versioner af beretningen blev det til og den 
sidste, der ligger til grund for denne arti
kel, nedskrev fru Hvalkof i 2004, to år ef
ter Solvejg Hørbyes død.

I løbet af de senere år har det været muligt 
at foretage de supplerende undersøgelser, 
der afrunder det lidt kalejdoskopiske bil
lede af det gigantiske projekt, hvis omfang 
kan illustreres ved at opstillingen af væven 
og indvævningen med bistand fra mange 
eksperter varede i I 1/? år og selve væve
processen tog 5!4 år. Den krævede, at der 
var tre væversker på vævebænken samti
digt.

Hele projektet kom derfor til at strække 
sig over 7 år.

Væveprojektet
I november 1955 blev det klart for Statsin- 
ventariekommissionen, at de gamle konge
lige taffelduge på Christiansborg Slot 
burde erstattes med nye, inden Dronning 
Elizabeth II besøgte Danmark den 20. maj 
1957.

Kommissionen ansøgte Boligministe
riet om en særlig bevilling til afholdelse af 
udgifterne til fremstilling af 10 hellinned 
damaskduge i størrelsen 2,75 x 10 m med 
indvævet rigsvåben. Et tilbud fra en hol
landsk producent på de 10 duge var på ca. 
21.500 kr. inkl. oms, og det gav en stykpris 
på 2.150 kr.

Men nyheden om vævning af de nye taf
felduge blev hurtigt spredt i dagspressen 
og nåede også væversken Solvejg Hørbye 
og Gertie Wandel, der var formand for Sel
skabet til Haandarbejdets Fremme. Begge 
var modstandere af, at ordren skulle gå til 
Holland, fordi duge leveret fra en dansk 
vævestue, kunne demonstrere dansk kunst
håndværks høje stade. Sammen med teks
tilingeniør Charles Olsen, Nordisk Væveri 
og Solvejg Hørbye, Næstved, indgav 
Haandarbejdets Fremme derfor i juni 1956 
tilbud på opgaven, der imidlertid var dy
rere end det hollandske og derfor blev af
vist af kommissionen.

Da Gertie Wandel ikke var til sinds at 
opgive projektet, indsendte Haandarbej
dets Fremme igen oktober 1956 et tilbud
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på de 10 duge (2,75 x 12,5 m) nu til redu
ceret pris på i alt 23.570 kr. Merprisen i 
forhold til det hollandske tilbud skyldes, at 
de danske duge var over to m længere. En 
øjensynligt presset statsinventariekommis- 
sion accepterede tilbudet under den betin
gelse, at der kun leveredes 9 duge (ikke 10) 
til en samlet pris af 21.213 kr.

De tre første skulle leveres inden 1. maj 
1957. Tidsfristen var bestemt af, at de 
kunne tages i anvendelse ved taflet for 
Dronning Elizabeth II.

„Dugene udføres af garn nr. 80eng og 
skal i øvrigt i henseende til kvalitet helt 
svare til den udlånte prøve med hensyn til 
såvel garn som vævning.

De væves med samme mønster som prø
ven med den ændring, at det nederste højre 
felt i rigsvåbnets skjold udføres i overens
stemmelse med tegningen i statsministeri
ets bekendtgørelse om en ændring i rigs
våbnet af 7. september 1948, hvoraf et 
eksemplar vedlægges ...

Endvidere har man tiltrådt at årstallet i 2 
af dugenes hjørner spejlvendes.

Dugene leveres efterbehandlede og ud
vaskede. Betalingen erlægges for de første 
tre duge, når alle tre duge er rettidig leve
rede og for de øvrige duge, efterhånden 
som leveringen finder sted“.

Dugene skulle med andre ord være gen
vævninger af de såkaldte kongeduge med 
rigsvåben, der var produceret til Staten fra 
1855 på Køng Fabriks nye væveri i Vin
tersbølle ved Vordingborg efter tegning af 
arkitekt G.F. Hetsch. Dugene skulle være 
20 alen lange eller de største i statens be
holdning, og det betød, at de færdigvæ- 
vede mål før efterbehandlingen skulle 
være 13,5 x 3,2 m.

Forlægget var den ældste bevarede kon
gedug med rigsvåben på Amalienborg - 12 
alen lang - hvori der var indvævet årstallet 
1865. En fejl i rigsvåbnets vildmænd, der 
er blevet udstyret med to venstreben, tyder 
på, at man i 1865 - og måske senere -

brugte en del af de oprindelige mønster
kort fra 1855 i jacquardmaskinerne.

Dugene skulle efter nedtagningen af 
stoffet fra væven efterbehandles og kold
rulles, inden de kunne afleveres til kom
missionen og godkendes, hvorefter beta
lingen ville finde sted. Overfor 
Boligministeriet og Statsinventariekom- 
missionen ved Arne Nystrøm blev Haand- 
arbejdets Fremme ansvarlig for dugenes 
kvalitet og leveringsterminer.

Da leveringen af de tre første duge ikke 
blev gennemført den 1. maj 1957 som for
ventet, tog Arne Nystrøm til Næstved og 
konstaterede lettere rystet at vævningen af 
dugene slet ikke var påbegyndt, fordi væ
ven fortsat var under opbygning.

Senere det samme år accepterer kom
missionen Haandarbejdets Fremme an
modning om at de tre første duges levering 
blev udsat til den 15.11.1957 og resten om
kring 1.5.1958. Så kunne man da indvie tre 
nye duge til nytårstaflet.

Men hvornår den første dug faktisk blev 
færdig, efterbehandlet og leveret til kom
missionen er ikke klart. En af beretnin
gerne oplyser, at det skete i påsken 1958, 
mens dugen først godkendes af kommis
sionen den 18.2.1959. Det skyldes for
mentlig, at selvom dugen blev klippet af 
væven i 1958, trak efterbehandlingen så 
meget ud, at dugen først blev leveret næ
sten et år senere. De næste tre leveredes ef
terbehandlet i november 1961 og de sidste 
tre i begyndelsen af 1964.

Forsinkelserne fordyrede projektet så 
meget at Håndarbejdets Fremme og Sol
vejg Hørbye 30.1.1963 anmodede kom
missionen om både at betale de tre kom
mende duge på forhånd og acceptere, at 
der kun blev leveret syv duge i alt. Kom
missionen fastholdt imidlertid at der skulle 
leveres ni duge, afslog at betale på forhånd 
men lovede at øge betalingen af de næste 
duge med et dyrtidstillæg, når dugene var 
leveret og godkendt.
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I det følgende gives en del af forklaringen 
på forsinkelsen. Den er baseret på Grethe 
Hvalkofs beretning og afslører, at projek
tet fik alvorlige konsekvenser både for 
Solvejg Hørbye og Gertie Wandel. 

Solvejg Hørbye
Solvejg Iris Annisse Johansen (1924- 
2002) blev født i Stenlille og kom efter fol
keskolen på Viborg Husholdningsskole.

Siden tog hun en to-årig uddannelse på 
Håndarbejdsskolen i Odense, kom før 2. 
verdenskrig til Den Blå Fabrik i Lyngby og 
blev under krigen udlært hos Charles Ol
sen, Nordisk Væveri på Rygårds Allé i 
Hellerup. Her blev Solvejg Johansen gift 
med sin første mand, Aage Kristensen og 
fødte datteren Hanne, der senere var med 
til at væve kongedugene.

Men ægteskabet gik ikke og Solvejg 
flyttede kort efter besættelsen sammen 
med tømrer Arne Hørbye i Næstved, der i 
1950 havde bygget et hus til sine forældre 
på Jørgen Jensensvej 55. Det unge par op
førte et baghus til beboelse i forældrenes 
parcelhushave med en veranda mod syd.

Arne Hørbye, der arbejdede på papirfa
brikken Maglemølle, konstruerede i 1948 
en væv efter Solvejs anvisninger så Sol
vejg kunne tjene til dagen og vejen ved at 
væve vaffelvævede håndklæder, som hun 
solgte i kvarteret ved at stemme dørklok
ker.

Efterhånden fik hun ansat medhjælp og 
fik ombygget baghusets veranda til sin før
ste vævestue.

Vævestuen
Da ordren på kongedugene var sikret, var 
det tanken at den store væv til projektet 
skulle opstilles i lejet lokale på klædefa
brikken i Brede. Men fabrikken lukkede 
ret pludselig, og så var gode råd dyre.

Blandt flere muligheder valgte man at 
udvide Solvejg Hørbyes eget væveri i bag
huset på Jørgen Jensens Vej i Næstved. I

løbet af vinteren 1956-57 byggede hun 
derfor sammen med sin mand og svigerfar 
en ny 17 m lang vævestue udenpå den 
gamle.

Væven krævede en højde i vævestuen 
på 7,5 m men det var ikke tilladt at bygge 
så højt i kvarteret. Derfor måtte man sænke 
gulvet 2,5 m under terrænoverfladen og 
støbe et betongulv, der kunne bære vævens 
mange ton. Da det var under grundvand
standen, blev gulvet fugtigt. Det var til 
gavn for garnet, fordi hørtaver knækker, 
når de bliver for tørre.

I varme og tørre somre måtte man lige
frem vande trenden med en vandkande 
samt stryge det stykke trend, som skulle 
bruges næste dag med hørfrø-afkog.

Men væverskerne led under den fugtige 
kulde i vævestuen især om vinteren.

Klargøring af væven
Leverandøren af redskaber, garner og hul
kort til projektet blev firmaet Julius Koch i 
København og ekspertpanelet, der udførte 
opstillingen, galleringen og indvævningen, 
kom efterhånden til at bestå af Julius 
Kochs direktør Hansen og ingeniør Jensen,

Arne Hørbyes tegning a f udvidelsen a f vævestuen 
til den nye væv der blev godkendt a f Herlufsholm 
Kommune den 21.12. 1956. Det ses at man kun 
havde regnet med en højde på 5 m. Senere viste det 
sig at væven krævede 7,5 m og så måtte man sænke 
gulvet 2,5 m under terræn.
Uden målestok, øst er opad.
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Solvejg Hørbye bygger sammen med sin svigerfar 
William Hørbye udvidelsen a f vævestuen til den 
store væv januar 1957.
Foto: Arne Hørbye.

damaskvæver John Becker i Holte, tekstil
ingeniør Nissen, Damaskvæveriet Georg 
Jensen, Kolding, vævemester Schwartz, 
Den blå Fabrik i Lyngby og som allerede 
nævnt Charles Olsen, Nordisk Væveri, der 
jo havde haft betydeligt medansvar for til
buddene til kommissionen.

På grund af den uhørte vævebredde og 
de fire jacquardmaskiner blev væven Dan
marks - nogen mente Europas - største og 
tungeste håndvæv. Direktør Poul Hansen, 
Julius Koch i København, bestilte vævens 
forskellige dele hos Anders Lervad og Søn 
A/S i Askov. De svære bomme blev frem
stillet af træ fra Sydamerika. De 8 grund
skafter af aluminium kom fra firmaet Grob 
i Schweiz og jacquardmaskinerne fra 
Tyskland. Væven blev 5,5 m lang, 4,5 m 
bred og 5,5 m høj. Da hver jacquardma- 
skine vejede 1 ton, kom den samlede vægt 
af hele væven op på ca. 16 ton, fortalte fru 
Hørby e.

Vævens forskellige dele blev imidlertid 
først leveret i februar måned 1957, og her
efter var som nævnt stort set hele den dan
ske ekspertise indenfor damaskvævningen 
mobiliseret.

Men ekspertpanelet havde tilsynela
dende ikke tilstrækkelig erfaring med 
håndbetjente damaskvæve i så store stør

relser, og problemerne i forbindelse med 
indvævningen tårnede sig op. Derfor ap
pellerede Haandarbejdets Fremme til væ
vemester Grete Hvalkof, Odense, der tog 
til Næstved i begyndelsen af april måned 
1957.

Den 10. april sendte fru Hvalkof en dy
ster redegørelse for situationen i Næstved 
til Gertie Wandel: Væven var ude af ba
lance. Først og fremmest var den alt for lav 
og for kort til damaskvævning. Den var 
forsynet med to garnbomme i forlængelse 
af hinanden - hver med 8.000 tråde - med 
metalskiver i begge ender til støtte for 
trendtrådene.

Bommene/tromlerne var hver belastet 
med skydelodder på 10 kg, der kontrolle
rede trendens spænding.

Kordbrættet/hamiskbrættet lå i en spin
kel træramme alt for tæt på grundskaf
terne. Slagbordet var hængende og forsy
net med kasser til en flyveskytte. 
Strækbommen var ikke forsynet med bred- 
holder/spreder og tøjbommen sad så tæt på 
sideskamleme i kontramarchen, at der kun 
var plads til et begrænset antal meter fær
dig væv, som måtte beskyttes med et tyndt 
klæde.

Væven havde en fast bænk i hele sin 4,5 
m bredde.

Der var opstillet 4 jacquardmaskiner 
hver med 600 nåle beregnet til Chemnitzer 
grobstich-kort, leveret af firmaet Grosse i 
Tyskland.

De to yderste styrede mønstrene i bor
terne og de to midterste rigsvåbnet.

Der var således 2400 nåle til rådighed 
for mønstervævningen.

Maskinerne var opstillet på svære jern
bjælker over væven med kortene vendt 
fremad efter engelsk forretning.

Hvert kort havde mulighed for to grup
per huller i 12 vandrette rækker å 25+25 
huller, hvortil kommer kortene til borterne 
med 25+26 huller i 12 rækker, fordi der var 
behov for en tættere binding i dugenes
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kanter. Der skulle skiftes kort fem gange 
for hver dug og ved hvert kortskifte måtte 
man dække trenden til, så den ikke blev be
skadiget.

Hr. Boesen, der var dessinatør hos Julius 
Koch, udførte mønster-/patrontegningerne 
efter den originale dug fra 1865. De ca. 
6.000 hulkort blev slået af hr. Tiedemann, 
ligeledes hos Julius Koch. Kortene blev 
samlet af frk. Iversen og snøret sammen 
med persiennesnor til brede bælter, der 
blev ført gennem jacquardmaskinerne.

Desværre sad enkelte kort i rigsvåbnets 
vildmænd i den forkerte rækkefølge.

På væggen bag de tre væversker på 
bænken var patrontegningerne opsat, så 
man kunne følge mønstergangen. På 
samme væg var fastgjort en kæde, der ak
tiverede trendbommene. Kortene i jacq- 
uardmaskineme aktiveredes via kæder

med håndtag, der hang ned foran væver
skerne. Herved styrede kortene platinerne 
og dermed de såkaldte hamisksnore - kor
der - der gik gennem kordbrættet til søl- 
lerne/lidserne, der hver havde to sølleøjer 
til hver sin trendtråd og dannede mønste
ret.

Hver hamisksnor styrede to søller - hver 
med 2 trendtråde - og i hver sølle hang et 
jemlod, der vejede 25 gram. Hver har
nisksnor var således belastet med 50 gram.

Denne opbinding af hamisksnorene fra 
maskinerne kaldes galleringen, og den var 
foretaget af vævemester Schwartz, Den 
Blå Fabrik, Lyngby, der havde benyttet 
ubehandlede harnisksnore.

For hvert kort førtes ligeledes otte islæt
tråde gennem med skytten. Det kan også ud
trykkes således, at man lavede otte grund- 
bindingsslag/skud pr. cylindervending.
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Væven set fra trendbommene/ 
tromlerne i 1961 med harnisk
trådene gennem kordbrættet til 
de fire jacquardmaskiner øverst 
på jernbjælkerne.
Hele arrangementet var 5,5 m 
højt.
Nederste Solvejg Hørbye, 
øverste Lis Hansen.
Foto: Gunvor Betting



Trådene var så tynde, at der skulle være 52 
islættråde og 48 trendtråde for hver cm, 
fortalte Solvejg Hørbye.

Da jacquardmaskinerne ikke frembragte 
grundbindingen, måtte alle trendtrådene 
derefter passere gennem de 8 grundskaf- 
ter/forskafter, der dannede grundbindin
gen, som var 8-skaftet satin - her kaldet 
glatvævning - samtidig med at mønster
trækket blev effektueret af jacquardmaski- 
neme.

Skafterne blev styret af tramperne, der 
var meget tunge at træde, og efter Hørbyes 
oplysninger krævede de et tryk på 60 kg.

De 8 grundskafter var forsynet med 330 
mm lange silkesøller af metal med for små 
øjer der medførte, at mønsterskellet blev 
for lavt og trendtrådene satte sig øverst i 
sølleøjet.

Kontramarchindretningen til de 8 
grundskafter havde vandrette vipper og 
grove snore ned gennem midten af den fine 
trend, og de gav meget ravage i trenden i 
løbet af vævningen.

Skafterne var anbragt for tæt på tøjbom 
og slagbord. De to hold skamler var også 
for tæt på hinanden, og tramperne stødte 
mod gulvet, således at skellet blev for lille.

Med andre ord skulle der være tre væ
versker på vævebænken samtidigt.

De to yderste betjente hver to jacquard- 
maskiner mens den midterste - Solvejg 
Hørbye selv - trådte de 8 skamler til grund
skatterne samtidigt med at hun kastede fly
veskytten 8 gange gennem skellet for hvert 
kort og førte slagbommen.

Efter at Grete Hvalkof i april 1957 
havde analyseret situationen og skrevet sin 
redegørelse, gik man i gang med at ud
bedre nogle af fejlene således at væven 
kom til at fungere. Der var ikke de for
nødne redskaber hos Hørbye i Næstved, så 
man måtte improvisere: Først og fremmest 
afbalancerede vi kontramarchen ved hjælp 
af sand og konservesdåser, fortæller fru 
Hvalkof.

Senere blev dåserne erstattet af mere per
manente løsninger.

„Fru Hørbye og jeg under væven og 
mændene i fast rutefart med dåser, sejlgarn 
og sand. Det lykkedes at finde den mest 
formålstjenlige belastning af skamlerne, 
således at kontramarch og skafter blev 
bragt i vater. Jeg kunne kun anvende en al
mindelig 8-skaft opbinding, men opnåede 
et lavt ujævnt skel. Til tilskuernes begej
string vævede vi et ganske lille stykke kun 
med grundskatterne.

Min mand og jeg vendte hjem til 
Odense overbeviste om, at jeg havde op
fyldt mit løfte overfor Gertie Wandel, men 
i løbet af de næste 6 år blev det til mange 
weekender i Næstved“.

Den første dug
Alarmklokkerne ringede igen den 15. april 
1957, skriver fru Hvalkof.

Harnisken var ikke opsat jævnt nok ef
ter at væven var løftet 20 cm med don
krafte af Julius Kochs medarbejdere.

Ved flytningen beskadigedes kordbræt- 
tet, der var fastgjort til væven og belastet 
med ca. 3600 hamisksnores vægte å 50g 
eller i alt 180 kg. Resultatet var, at kord- 
brættet faldt ned i trenden og slog hund
redvis af trendtråde i stykker.

Heldigvis var Fru Hørbye kvik til at re
parere skaden på trenden, efter at kord- 
brættet var samlet midlertidigt.

Hun var begyndt forfra og havde fået 
skellet på ca. 3 cm. Jacquarden skulle nu 
aktiveres og spændingen var stor hos samt
lige involverede ...

Der blev nu vævet så meget glatvæv, at 
bredholderen skulle sættes i. Flyveskytten 
trækker på så stor en vævebredde kanterne 
for meget ind og kanttrådene slides for 
hårdt, skrev fru Hvalkof i 2004.

Men den spreder som fru Hørbye an
vendte, havde for grove tænder, så kan
terne måtte beskyttes med tyndt stof, der 
flyttedes med holderen.
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Og vanskelighederne fortsatte. Harnisken 
var stadig ikke jævn efter flytning af væ
ven og kordbrættet ikke stabilt. Det „bøl
gede“ op og ned under vævningen. Hertil 
kom som nævnt at et af kortene i rigsvåb
net til jacquardmaskinerne var anbragt i 
forkert rækkefølge. Med „lodder og trisse
værk“ lykkedes det alligevel at væve ca. 
40 cm af den første dug.

Men da en lokal smed blev engageret til 
at lave en jemramme til kordbrættet som 
skulle fæstnes i loftet for at modvirke de 
mange rystelser, faldt kordbrættet igen ned 
og ødelagde trenden. Det vævede stykke 
dug måtte klippes ned.

Tekstilingeniørerne fra Julius Koch og 
Nordisk Væveri udførte herefter en mindre 
ombygning af væven og overvejede at æn
dre galleringen.

Det skete desværre ikke og kort tid efter 
var 15 cm af den ene side af trenden løs. 
Man måtte derfor midlertidigt løfte den 
ene side af en af jacquardmaskinerne, så 
den første dug kunne væves færdig.

Men det gik langsomt og da trenden 
ikke var egnet til formålet fordi den ikke 
var slettet, sprang trådene under vævnin-

Tre væversker i 1961 bag de 8 grundskafter. Hånd
tagene til jacquardmaskinerne ses over væver
skerne. I baggrunden patrontegningerne.
Fra højre ses Lis Hansen, herefter Solvejg Hørbye 
og Kirsten Nielsen.
Foto: Gunvor Betting

gen om ørerne på væverskerne, skriver fru 
Hvalkof. Selv om Ellebækken sørgede for 
en vis fugtighed i vævestuen, måtte vi an
bringe baljer med vand under væven om 
natten, samt stryge det stykke trend, som 
skulle bruges næste dag med hørfrø-afkog 
og dække det med våde lagener.

Forsinkelsen
Der var stadigvæk mindre fejl, der blev 
rettet i løbet af vævningen af den første 
dug, skriver fru Hvalkof.

Blandt andet måtte man køre kortene til 
rigsvåbnene frem og tilbage i hvert våben 
for at få den korrekte tegning frem. Når 
væverskerne ydede deres bedste kunne 
man væve 10-14 cm glatvæv om dagen og 
dugen var som bekendt 13,5 m lang og 
ville således kunne væves på 4-5 måneder, 
hvis ikke der skulle indvæves mønstre.

Men alt i alt måtte man se i øjnene, at 
der ikke blev én eneste dug færdig til den 
aftalte termin 1. maj 1957.

Grete Hvalkof skrev til Charles Olsen, 
at skylden ikke var væverskernes, men de 
teknikere, der havde ansvaret for at væven 
fungerede tilfredsstillende.

Offentlighedens reaktion udeblev ikke 
og fx Dagbladet Børsen skrev den 
14.5.1957 at de ni duge desværre ikke bli
ver færdige til taflet til ære for dronning 
Elizabeth, fordi klargøringen af væven har 
taget længere tid end beregnet.

Den første dug blev klippet af væven 
foråret 1958 og præsenteret for offentlig
heden på Jørgen Jensens Vej i Næstved, 
som reportagerne i Se og Hør og Informa
tion viser.

I påsken 1958 præsenterede Fru Wandel 
dugen for Dronning Ingrid, der efter si
gende var meget betaget. Senere på året 
blev dugen bleget hos Bardin i Køben
havn, hvorefter den skulle koldrulles fordi 
varmerulning ødelægger hørtaverne. Det 
lykkedes på Amager at finde en rullemand, 
som ville bygge sin rulle om, hvis han fik
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garanti for at rulle samtlige hoffets duge i 
fremtiden, oplyste Grete Hvalkof i 2004. 
Resultatet blev yderligere forsinkelser, så
ledes at den første dug blev godkendt af 
kommissionen så sent som i februar 1959 
og på det tidspunkt udløste betaling til Sol
vejg Hørbye.

De næste tre duge
Solvejg Hørbyes problemer i Næstved 
fortsatte. Allerede i august 1957 så man at 
bevillingen til betalingen af dugene slet 
ikke kunne rumme udgifterne til væv, løn
ninger, teknisk assistance og garn. Alene 
væven kostede fru Hørbye 30.000 kr. skrev 
Ekstrabladet 8.6.1957. Men det gjorde 
ikke noget, sagde fru Hørbye til avisen, 
fordi den store væv kan tjene sig ind i lø
bet af de kommende år.

Men fordi betalingen for dugene først 
kom efter, at de var efterbehandlet, afleve
ret og godkendt af kommissionen, måtte 
fru Hørbye regne med en forsinkelse i ind
tægterne flere måneder efter dugenes afle
vering, hvortil kommer, at indtægterne 
blev reduceret med udgifterne til efterbe
handlingen.

Takket være lønninger og materialer til 
vævning af kongedugene voksede Fru 
Hørbyes gæld således hastigt. Den eneste 
måde hvorpå hun kunne begrænse udgif

terne og samtidigt få midler til familiens 
underhold var at realisere sine egne lager
varer i den gamle vævestue og væve gar
nerne til løbere, duge, servietter til direkte 
salg. Da kongedugenes islætgarn slap op, 
gik vævningen i stå, og væverskerne forlod 
projektet.

Haandarbejdets Fremme søgte bevillin
ger og legater fra fonde for at få Fru Hør
bye tilbage til den store væv. Der kom i alt 
42.000 kr. fra tre fonde og det lettede si
tuationen noget samtidigt med, at der kom 
nye forsyninger af garn fra Irland, denne 
gang via Georg Jensen i Kolding.

Væverskerne kom tilbage og genoptog 
arbejdet.

Det mægtige arbejdspres og den usikre 
økonomi påvirkede familien Hørbye så 
meget, at Arne Hørbye fik nok i 1959 og 
forlangte skilsmisse.

Kun fordi Solvejg Hørbye var registre
ret som erhvervsdrivende, kunne væve
stuerne bevares på adressen og projektet 
fortsætte.

Til trods for alle genvordighederne, lyk
kedes det juni 1961 at få de næste tre duge 
færdige, skriver fru Hvalkof. Man måtte 
klippe dem ned fordi tøjbommen ikke 
kunne rumme flere, da den sad for tæt på 
kontramarchens skamler. De tre sammen
hængende duge på sammenlagt 45 m blev

Præsentation a f de tre 
kongeduge ved Gardehusar- 
kasernen i Næstved 1961. 
Foto: Gunvor Betting
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Væverskerne på bænken. På det vævede stof er den 
store spreder. Fra venstre: Lis Hansen, Solvejg 
Hørbye og Kirsten Nielsen.
Solvejg Hørbye binder en sprængt tråd i trenden. 
Fotos: Bent Funder Andersen - 1962

præsenteret for offentligheden med delta
gelse af pressen på Gardehusarkasemes 
eksercerplads i Næstved.

Kasernens chef oberst P. Jorck-Jorcks- 
ton stillede mandskab til rådighed.

Til Dagens Nyheder fortalte Solvejg 
Hørbye den 6.6.1961, at hun var glad for 
den økonomiske støtte og tilskud fra lega
ter, som hun havde modtaget. Når den sid
ste af de ni duge var afleveret, så hun frem 
til at kunne efterkomme de mange ordrer 
gennem Haandarbejdets Fremme på tilsva

rende damaskduge, som var indløbet fra 
udlandet, udstillinger, danske herregårde 
og private.

Senere oplyste Solvejg Hørbye, at der 
også var opgaver til Carlsbergs Æresbolig, 
den danske stat og en udstilling i Amerika.

Efter præsentationen lånte Solvejg Hør
bye den ambulance af Civilforsvaret, som 
hun havde taget kørekort til, og kørte til 
Haandarbejdets Fremmes forretning på 
Kongens Nytorv.

Da ingen ville tage imod dugene, kørte 
hun resolut videre til Rosenborg og tvang 
slotsvagten til at tage imod dugene mod 
kvittering, fordi det var statens ejendom.

Vist skulle de bruges på Christiansborg, 
men det slot var jo brændt et par gange i 
modsætning til Rosenborg.

Da Gertie Wandel omsider ville hente 
dugene på Rosenborg til efterbehandling, 
inden de kom til kommissionen og old
fruen på Amalienborg, måtte hun have 
skriftlig tilladelse fra Statsinventariekom- 
missionen, skrev fru Hvalkof i 2004.

De sidste tre duge
De sidste tre duge (der blev som nævnt kun 
vævet 7 i alt) var færdigvævet i slutningen 
af januar 1963.

Hver dug tog 4-5 måneder og vævnin
gen var forløbet ret problemfrit fordi væ
ven fungerede og væverskerne var rutine
rede. Dugene kom herefter til blegning og 
den øvrige efterbehandling og blev afleve
ret til Amalienborg.

Vævearbejdet blev fulgt med stor op
mærksomhed fra offentligheden, og Sol
vejg Hørbye lukkede mod entré døren til 
vævestuen op for publikum.

Overskuddet gik ubeskåret til Forenin
gen til Hjælp for grønlandske Børn. Da du
gene var færdige, og man havde erkendt at 
der ikke kunne væves flere, arrangerede 
landsforeningen Dansk Arbejdes afdeling i 
Næstved en hyldestfest for at takke Fru 
Hørbye for en helt enestående indsats.

24



Dagen i J963 hvor de sidste tre duge klippes ned. 
Fra højre: Solvejg Hørbye, Hanne Hørbye og 
Kirsten Nielsen.

Solvejg Hørbye får overrakt Initiativdiplomet a f 
Landsforeningen Dansk Arbejde i Næstved 1963. 
Fra højre: Lis Hansen, Solvejg Hørbye, Bente Han
sen gift Ditlevsen, Kirsten Nielsen gift Vig, Hanne 
Hørbye, gift Schwartzbach.
Foto: Dagbladet Ringsted

Dansk kunsthåndværk har bevist sin stan
dard, skrev Næstved Tidende dagen efter 
ligesom Dagbladet Ringsted.

Festen indledtes ved at de særligt ind
budte gæster, pressen og fjernsynet samle
des den 7. februar 1963 først i Fru Hørbyes 
hjem på Jørgen Jensensvej, hvor dugene 
blev klippet af væven, rullet sammen og 
kørt i en CF-lastvogn til Næstvedhallen, 
hvor de blev rullet ud. De tre sammenhæn
gende duge fyldte 43,5 m og det var næ
sten hele hallens længde. Herefter over
rakte installatør Ove Christensen fru 
Hørbye Dansk Arbejdes Initiativdiplom.

Fru Hørbye takkede for den smukke 
tanke, der ligger bag diplomet, og rettede 
sin egen tak til datteren Hanne, Kirsten Ni
elsen, Bente Ditlevsen og Lis Hansen, 
uden hvis indsats hun ikke kunne have kla
ret fuldførelsen, skrev Næstved Tidende.

Næste taler i rækken var Gertie Wandel der 
takkede Solvejg Hørbye for hendes pione
rånd, turistchefen Børge Evers Dyhre for 
hans interesse og Dansk Arbejde for støt
ten til projektet. Fru Wandel medbragte en 
særlig hilsen fra arkitekt Nystrøm, Statsin- 
ventariekommissionen. Også Næstveds 
borgmester Svend Hansen, erhvervschefen 
Flemming Harslund og regionalradioens 
leder redaktør Palle Bo Bojesen hyldede 
Solvejg Hørbyes mesterværk.

Efterspil
Fremstillingen af dugene blev for Solvejg 
Hørbye en tragedie, skiver fru Hvalkof. 
Fru Hørbye fik ødelagt sit helbred, ægte
skab og nu også sin økonomi. Efter afleve
ringen af de sidste duge og den imposante 
fest i Næstvedhallen, præsenterede Julius 
Koch og Haandarbejdets Fremme nemlig
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den uforberedte Solvejg Hørbye for en 
regning på 103.000 kr. for udgifter vedrø
rende væv, materialer, ombygning og løn
ninger til de tilkaldte eksperter.

Solvejg Hørbye sagde helt fra projektets 
begyndelse at hun købte en væv, der skulle 
kunne bruges til den vævning af dugene, 
som hun selv havde faglige forudsætninger 
for, skrev Grete Hvalkof i 2004. Fru Hør
bye havde ikke forstand på det tekniske, 
som hun overlod til eksperterne.

Derfor mente Solvejg Hørbye ikke at 
være ansvarlig for at opstillingen og ind- 
vævningen blev trukket i langdrag, leve
rancerne af dugene forsinket og udgifterne 
til lønninger blev langt ud over, hvad man 
- eksperterne - på forhånd havde regnet 
med.

Da hverken Julius Koch eller Haandar- 
bejdets Fremme i første omgang ville eller 
kunne dække beløbet, forlangte fru Hør
bye væven nedtaget og fjernet.

Herefter forlod hun Næstved og blev an
sat som teknisk leder af vævestuen på 
statshospitalet på Oringe ved Vordingborg.

I 1967 flyttede hun til Sorø og åbnede 
året efter forretningen Broderi-Magasinet 
på Østergade 1 - siden i Axelhus. Forret
ningen blev afhændet i 1979, da fru Hør
bye gik på pension.

Den 21. april 1982 modtog hun Civil
forsvarets hæderstegn for 25 års tro tjene
ste.

Væven i Næstved blev revet ned af 
Haandarbejdets Fremme og nogle af de
lene overførtes til Nationalmuseet i Brede. 
I begyndelsen af 1970’erne bad museums
inspektør Hanne Frøsig Dalgaard firma 
Anders Lervad og Søn A/S at hjemtage 
væven og dens udstyr med henblik på vi
deresalg.

Da Solvejg Hørbye foreslog Sorø Kom
mune at den store væv kunne indgå i et ar
bejdsløshedsprojekt, tog de sammen til 
Askov for at se den store væv og konstate
rede at den endnu var i brugbar stand. Men

projektet blev ikke til noget, og det samme 
var tilfældet i maj 1978, hvor arkitekt Arne 
Nystrøm og direktør Terkelsen fra Statsin- 
ventariekommissionen opfordrede Solvejg 
Hørbye til at væve mindre taffelduge til 
hoffet.

Solvejg Hørbye foreslog, at man lod 
Dronning Margrethe II designe dugene. 
Men forslaget blev efter flere forhandlin
ger afvist af kommissionens direktør Ejnar 
Larsen i oktober måned, og ordren gik til 
irske vævere.

Det blev imidlertid ikke sidste gang in
teressen for genvævningen af kongedu
gene viste sig. Et væverlaug i Viborg invi
terede fru Hørbye til at holde et foredrag 
om kongedugene, og det blev en stor suc
ces.

Gunnild Gaarsdal, forstanderinde på 
håndarbejdsseminariet i Skals ved Lim
fjorden, ville gerne have væven opstillet til 
undervisningsbrug på skolen, men man 
havde ikke lokaler med den krævede lofts
højde, og en ombygning blev for dyr. Se
nere blev vævens stel afsat til Kunsthånd
værkerskolen i Kolding, hvor den blev 
anvendt som tæppevæv, mens de to af 
jacquardmaskinerne blev solgt og de to an
dre skrottet og kortene destrueret.

Den kædeskærer og bommaskine på 
Tommerup Væveri A/S, hvor trenden til 
kongedugene blev skåret og bommet, er si
den overdraget til Hørvævsmuseet på 
Krengerup.

Økonomi
Kongedugene blev som nævnt betalt af 
Boligministeriet og vævningen støttedes af 
bevillinger fra mindst tre fonde.

Projektets kendte indtægter andrager i 
alt 58.786 kr. (7 duge), hvortil kommer et 
mindre, ukendt dyrtidstillæg fra ministe
riet for de sidste 3 duge.

Det var som nævnt ikke tilstrækkeligt, 
og da den sidste dug var afleveret i 1963, 
var Solvejg Hørbyes konto i Haadarbejdets
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Fremme i minus med 103.000 kr. Haand- 
arbejdets Fremme havde debiteret alle ma
terialer, væve, kort, garner, ekspertbistand 
og lønninger. Da Solvejg Hørbye ikke 
kunne betale, blev gælden formentlig ud
redt af Gertie Wandel selv, skriver Grete 
Hvalkof. Julius Koch accepterede efterføl
gende at betale sin del, nemlig de nødven
dige ombygninger af væven.

Den samlede udgift til hele projektet 
blev således ca. 162.000 kr., og selvom det 
var mange penge i 1963, er beløbet i lyset 
af projektets omfang og resultater ikke 
særligt stort.

Grete Hvalkof sammenligner det danske 
projekt med et tilsvarende i Sverige, hvor 
væver Hans Thomsson fra 1994 vævede 
12 kongeduge og tilhørende servietter på 
Klässbols Linneväveri. Man anvendte 
godsejer Widlunds gamle væve, der til lej
ligheden var udlånt af Nordiska Museet.

De svenske duge var kun 5 m lange og 
2,10 m brede. Selvom man i Sverige havde 
redskaberne gratis til låns, kostede projek
tet alligevel den svenske Riksdag 1,7 mio. 
Skr.

Konklusion
Det store projekt i Næstved demonstrerede 
den komplicerede damaskvævning i stor 
bredde med jacquardmaskiner på hånd
væve. Men de gamle irske og tyske hånd
vævetraditioner fra Køng Fabrik, der var 
overleveret til Gerda Henning på Kunstin
dustrimuseets væveskole i 1920’eme via 
køngvæveren Hermann Schultze, var ikke 
i tilstrækkelig grad nået den yngre genera
tion af håndvævere som John Becker.

De var for længst overtaget af maski
nerne.

I Sverige var den ejendommelige gods
ejer Carl Widlund, Tranjerdstorp, den ene
ste i nyere tid, der magtede den manuelle 
damaskvævning - op til 210 cm i bredden 
- og det var derfor logisk at Fru Hvalkof 
henviste til ham, da det var ved at gå galt i

Næstved. Men så var det jo ikke længere et 
dansk projekt som Haandarbejdets 
Fremme kunne promovere. Derfor blev det 
Grete Hvalkof, der hjalp Solvejg Hørbye 
igennem projektets vanskelige opstart.

At projektet væltede både økonomi og pre
stige for de fleste involverede parter er 
grunden til, at det ikke er kendt af den 
brede offentlighed og knap nok af den fag
lige inderkreds.

Det har heller ikke været omtalt i 
Haandarbejdets Fremmes tidsskrifter, års
beretninger eller vist på selskabets udstil
linger til trods for, at det efter Grete Hval- 
kofs mening har været det største projekt 
Haandarbejdets Fremme nogensinde har 
gennemført og som nok ikke er overgået i 
Europa i dag.

Dronning Ingrid havde via fondsbevil
lingen til Køng Museer (køb af det godt 3 
m brede og 40 cm lange ublegede stykke 
af den mønstervævede kongedug) sikkert 
også Solvejg Hørbye i tankerne. Fru Hør
bye led af lungesygdommen KOL og 
havde alvorligt brug for en ferie langt borte 
fra duge og fugtighed, så pengene kom på 
et tørt sted.

Køng Museer fik en levende historie om 
de fornemme tekstiler af hør, der for over 
100 år siden blev vævet på Køng Fabriks 
dengang nye værksteder i Vintersbølle.

Forklaringer til forskellige 
væveudtryk
Damask er en form for mønstret vævning 
med to skel til forskel fra drejl der kun har 
et. Det ene er et grundbindingsskel, det an
det et mønsterskel.

Damask kan væves på tre forskellige 
måder, fortæller Grete Hvalkof:
• I en almindelig skaftevæv med skelblad
• i en skaftevæv med dragrustning
• i en skaftevæv med jacquardmaskine

Solvejg Hørbye brugte den sidste type.
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I en bagbygning til dette hus i 
Næstved vævede Solvej Hør- 
bye og hendes væversker i 
årene 1956-63 syv kopier afen  
kongedug fra 1865.

Grundbindingsskellet dannedes af vævens 
8 grundskafter der var opbundet til 8-skaf- 
tet satin - glatvæv.

Grundskafterne burde have haft langø
jede søller til trendtrådene og de hævedes 
og sænkedes via kontramarchens vipper af 
8 tramper under væven. Mønsterskellet 
dannedes af trendtrådene via harnisksøl
lerne, der førtes igennem kordbrættet/har- 
niskbrædtet fra de overliggende 4 jacq- 
uardmaskiner som dannede skellet via et 
antal hulkort, der hver aktiveredes via en 
kæde.

Vævningen gennemførtes af tre væver
sker der samtidigt sad på vævebænken og 
betjente slagbordet.

Den midterste væverske - som regel Fru 
Hørbye selv - kastede flyveskytten gen
nem trenden 8 gange for hvert kort i jac- 
quardmaskineme - samtidigt med at hun 
også styrede gundskafteme med tram
perne. De to væversker på hver sin side 
styrede hver to jacquardmaskiner af de i alt 
fire. Der var 52 islæt pr. cm og 48 trend
tråde. Der kunne væves 10-14 cm glatvæv 
om dagen, hvis det gik godt. Det tog læng
ere tid at væve med mønsteret, fordi alle 
processerne skulle koordineres for at 
undgå fejl. Solvejg Hørbye vævede altid 
fejlfrit, sagde Grete Hvalkof.

Trend til kongedugene
Materiale: Ubleget hør nr. 80eng „Best 
grey“ fra Irland - desværre ikke slettet. 
Omregnet til metrisk = nreng 80 x 0,0604 
= 48,32 nrm

Der blev indkøbt 79,3 kg leveret på 400 
krydsspoler for 3.108 kr.

Garnforbruget: Trenden af irsk ukogt hør 
blev leveret af Tommerup Væveri A/S 
hvor trenden blev bommet på to jerntrom
ler: 8.000 tråde på hver som i alt giver 
16.000 tråde å 150 m der vejer 49,66 kg.

Trådantallet pr. cm i trenden er 48 tråde 
og vævebredden er 320 cm. 24 af trådene i 
kanterne er dobbelte - 12 i hver kant. Trå
dantallet til dugene er derfor 320 x 48 = 
15.360 + 24 tråde.

Rest på bommene er 16.000-15.384 = 
616 tråde a 150 m = 92.400 m.

De tiloversblevne tråde tog man efter
hånden vare på og spolede dem til islæt.

Kam: 2.565 rit med 6 tråde i rit, hvoraf 
Hørbye brugte 2.560 rit. Med 48 tråde pr. 
cm kræver det en kam 80/10.

Trenden var beregnet til 9 duge å 13,5 m + 
indvævning + trendrest.

På grund af to store ødelæggelser af 
trenden blev der kun trend til 7 duge.
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Ellebækken løber teet ved 
vævestuen. Den munder ud 
i Susåen et par km mod 
vest.

Resten af trenden blev efter nedtagningen 
brugt til vævning af dækkeservietter og en 
dug til den kongelige jagthytte i Trend, 
som Sorø Kommune overrakte Dronning 
Ingrid som gave.

Islæt til kongedugene
Materiale: Det samme som trenden.

Uslettet og ukogt garn er på sin plads til 
islæt. Som regel foretrækker man til så fine 
kvaliteter et tyndere garn til islæt end til 
trend.

Gamforbrug: 52 islæt pr. cm = 4,65 kg pr 
dug. Til 9 duge: Islæt 41,85 kg - trend 
49,66 k g -91,51 kg i alt.

Der var som nævnt kun indkøbt 79,3 kg 
hørgarn til kongedugene og det var åben
lyst for lidt, skrev fru Hvalkof. Der blev til 
de sidste tre duge indkøbt mere islæt via 
Georg Jensen i Kolding i sommeren 1959.

Spoler: De oprindelige flyveskytter var 
ubrugelige så kasserne måtte laves om til 
de silkeskytter af stål som John Becker le
verede. De var 40 cm lange men kun 1,9 
cm høje.

Fru Hvalkof måtte lære fru Hørbye at 
spole islæt på så lang og lav en spole, så 
garnet kunne løbe gnidningsfrit af spolen.

Til sammenligning brugte den svenske da
maskvæver godsejer Widlund skytter der 
kun var 1 cm høje.

Efterbehandling
Efter vævningen skulle dugene gås efter 
og evt. skader udbedres ved kunststopning. 
Siden blev de kogt og bleget inden de blev 
koldrullet, forsynet med mærkebånd med 
angivelse af dugenes art og længde og lagt 
ind i oldfruestuens systemer.

Efterbehandlingen kunne tage flere må
neder og medføre at dugene svandt 10% i 
længden og noget mindre i bredden. Det er 
grunden til at fru Hørbyes kongeduge var 
13,5 m lange på væven men efter behand
ling var krympet til ca. 12,5 m eller 20 
alen.

Tak til
Solvejg Hørbye, Sorø, der beredvilligt for
talte om projektet kort før sin død 26. maj 
2002 og til fru Grete Hvalkof, Odense, der 
har overdraget Køng Museer sin ned- 
skrevne beretning fra 2004, Solvejg Hør
byes datter Hanne Schwartzbach, fhv. kon
servator Charlotte Paludan, Kunstindustri
museet, direktør Tue Lervad, Anders Ler
vad og Søn A/S, Lotte Højrup, Hjortekær, 
Bent Bille, Hørvævsmuseet på Krengerup, 
tekstilhistoriker Anne Hedeager Krag, bib
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liotekar Nanna Sten Jensen, Folketingets 
Oplysning, statsinventarieinspektør, arki
tekt Merete Femø, arkivar Rasmus Niel
sen, Næstvedegnens Arkiver. Hertil rettes 
en tak til Hanne Tommerup, formand for 
den selvejende institution Køng Museer 
samt Anna Marie Høyer, der tålmodigt har 
deltaget i arbejdet med de til tider modstri
dende kilder.

En særlig tak skal rettes til fotograf Bent 
Funder Andersen, Næstved og til Peter 
Jørgsholm, Kerteminde, der har rettighe
derne til Gunvor Bettings billeder. Begge 
har ligesom Ringsted Dagblad vederlags
frit overladt fotos til denne artikel.

Kilder
Utrykte kilder - Hovedparten er overdraget 
af Grete Hvalkof og beror sammen med de 
øvrige bilag i Køng Museers arkiv.
• Solvejg Hørbyes beretning april 1999.
• Anna Marie Høyers og Per Ole Schovs- 
bos interview med Solvejg Hørbye april 
1999.
• Charlotte Paludans interview med Sol
vejg Hørbye 7.2.2001.
• Grete Hvalkofs beretning 2004.
• Merete Femø, Arkitekt. Statsinventarie
inspektør beretning 7.12.2011.
• Statsinventariekommissionens Kopibog 
1956-64. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Trykte artikler:
• Vestkysten 14.3.1957: Der dækkes med 
de gamle duge.
• Information 13.5.1957: Fiasko for dansk 
opmærksomhed ved gallamiddag for Eli
zabeth.
• Jyllands-Posten 14.5.1957: Tænk de nye 
Duge bliver ej færdige.
• Socialdemokraten 14.5.1957: De danske 
galla-duge forsinket.
• Børsen 14.5.1957: Dugene bliver ikke 
færdige.

• Dagens Nyheder 14.5.1957: Ingen nye 
duge til Dronninge-besøget.
• Ekstrabladet 8.6.1957: De nye konge
duge skal være færdige til nytårstaflet.
• Holbæk Amtstidende 14.6.1957: 
Kongeduge væves paa Europas største 
væv.
• Østsjællands Social-Demokrat, Køge 
15.6.1957: I gæld på 18.000 kroner for at 
holde ærens fane højt.
• Dagens Nyheder 13.7.1957: Kongeduge
nes rigsvåben.
• SE og HØR (u. d.) 1958: Første konge
dug færdig.
• Information (u.d.) 1958: Maa dugen læg
ges sammen paa slotspladsen ?
• Dagens Nyheder 6.6.1961: Taffelduge 
til kongens borde vandes af Susaaen.
• Flittige Hænder nr. 41 1961: Til kongens 
borde.
• Billedbladet nr. 45 1961: Langsomme
ligt.
• Næstved Tidende 24.10.1962: Den sidste 
kongedug afleveres om 3 uger.
• Næstved Tidende januar 1963: De sidste 
3 kongeduge.
• Næstved Tidende 8.2.1963: Kongedu
gene var lige så lange som Næstved-hal- 
len.
• Dagbladet Ringsted 8.2.1963: Næstved- 
væversken fik D.A’s „Initiativdiplom“
• Denmark Review nr. 16 1964: New Ta
blecloth for the King of Denmark.
• Næstved Tidende 17.2.1984: 60 år.
• Dagbladet Sorø 11.2.1994: 70 år.

Film:
• Der er optaget en sekvens om vævningen, 
der blev vist i biografen Den vide Verden 
(1935-71) på Københavns Hovedbanegård. 
Sekvensen var en del af Næstvedfilmen op
taget i 1960 ved byens 800 års jubilæum. 
Formentlig er det klip fra de nævnte opta
gelser der blev vist i amerikansk, engelsk, 
norsk, svensk og danske fjernsyn.
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aJ /  det Hus bliver Kongens 
Dækketøj lavet...
Køng Fabrik i Vintersbølle 
1907.
Postkortet er udlånt a f 
Lucie Borgsmidt-Hansen

Danmarks Radio:
• Palle Bo Bojesen der 1960 grundlagde 
Danmarks Radio i Næstved, lavede i 1963 
en udsendelse om dugene. Optagelserne er 
eftersøgt uden resultat i DR Arkiv.

Anvendt litteratur:
• Becker, John 1989: Væveteknik. I: Palu- 
dan, Charlotte, mfl. (red.) 1989: Damask 
og Drejl. Dækketøjets historie i Danmark. 
København.
• Becker, John 1989a: Gustav Herman 
Schulze. I: Paludan, Charlotte, mfl. (red.): 
Damask og Drejl. Dækketøjets historie i 
Danmark s. 102-105. København.
• Geismar, A.F. 1929: Bindingslære. 
Teknologisk Institut, København.
• Geismar, A.F. 1936: Jacquardmaskinen. 
Teknologisk Institut, København.
• Ingers, Gertrud og John Becker
1955: Damast. Handledning i damastväv
ning och översikt över nutida svensk och 
dansk tillverkning. Västerås.
• Jørgensen, Eva, Birgit Rasmussen
og Per Ole Schovsbo 2009: Køng Museer 
1999-2009. Fra projekt til museum. 
Støtteforeningen for Køng Museum.
• Nielsen, Jesper Herbert 1995:

Gammel Øbjerggård. Kulturhistoriske Stu
dier. Vordingborg Museum.
• Paludan, Charlotte og Bodil Wiet Knud
sen (red.) 1989b: Damask og Drejl. 
Dækketøjets historie i Danmark. 
København.
• Paludan, Charlotte 1989: Kjøng Fabrik. I: 
Paludan, Charlotte mfl. (red.): Damask og 
Drejl. Dækketøjets historie i Danmark 
s.76-102. København.
• Paludan, Charlotte 2003: Køng Fabrik 
1774-1804. Kulturhistoriske Studier. 
Vordingborg Museum.
• [Petersen], Margit Baad Jensen 1975: 
Køng Fabrik. Præstø Amts Aarbøger.
• Petersen, Margit Baad 2001: Næstved 
Patriotiske Selskab. Liv og Levn.
Næstved Museum.
• Rasch, Aa. 1964: Niels Ryberg 
1725-1804. Århus.
• Schovsbo, Per Ole 1998: Øbjerggård og 
Køng Fabrik. Kulturhistoriske Studier. 
Vordingborg Museum.
• Schovsbo, Per Ole, mfl. 2000: Noter til 
Køng Fabriks historie.
Utrykt forskningsoversigt, Køng Museer.
• Schovsbo, Per Ole 2001 : Historien om en 
fabrik. Skalk nr 4.
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• Wieth-Knudsen, Bodil 1989: Anden dæk
ketøjsmærkning. I: Paludan, Charlotte, 
mfl. (red.): Damask og Drejl. Dækketøjets 
historie i Danmark s. 240-260. Køben
havn.

Køng Fabrik i Vintersbølle omkring 1880. Til venstre ligger der 
linned til blegning.

Skjoldets motiv viser Køng Fabrik 
i Vintersbølle 1875.1 græsset er 

der lagt linned til blegning.

Per Ole Schovsbo

Museumskonsulent dr phil.
Tidligere inspektør på Køng Museer.
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Danmarks Borgcenter 
Vordingborg Ryttergods

Valdemaremes borg 

rejser sig flot 

på en i-Pad

A f Vagn Boberg Nielsen
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Den 11. april 2014 blev Danmarks Borg
center indviet. Det er et fantastisk flot 4 ha 
stort område, der blev genskabt med vold
grave og gamle og nye museumsbygninger 
indenfor voldgravene. Der er kommet 
vand i voldgravene hele vejen rundt.

Besøger man Borgcentret er der mulig
hed for, at opleve at borgen rejser sig på en 
iPad. På samme måde er der mulighed for 
at opleve historien på iPad og udstilling 
inde i museet. Der er også mulighed for 
omvisning af grupper.

Det vigtigste symbol er trods alt Gåse
tårnet, der knejser over borgruinerne. Det 
var heldigt, at man i 1756 ikke havde ma
teriel til at bryde de 3 meter tykke mure 
ned, da man rev borgens andre dele ned, 
bl.a. den 9 meter høje mur, der omkransede 
hele borgarealet.

Munkestenene blev brugt som bygge
materialer til byens købmandsgårde og til 
de 12 herregårde, der opstod i 1774 ved 
ryttergodsets salg på auktion. Prins Jør
gens slot måtte også lade livet, da det var 
blevet ret forfaldent efter, at det havde væ-

Man kan lege sjove og spændende middelalderlege.

ret brugt til kaserne for rytterdistriktets 
soldater. Byggematerialerne blev også 
brugt til kongelige projekter andre steder.

Valdemarernes borg
Både i stenalderen og i vikingetiden var 
der aktiviteter ved Vandtårnet(SV) og på 
Tårnmarken, hvor Andreaskirken senere 
blev bygget. Men eventyret tog sin start 
med Valdemar den Store. Han gav i 1160 
Vordingborg købstadsrettigheder.

Han havde omkring 1157 påbegyndt sin 
lille træborg på borgbanken. Der er sand

Rundvisning med lyd.
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synligvis også opført en trækirke eller 
frådstenskirke i nærheden af træborgen, 
men der er ikke fundet spor af den. Det var 
også vigtigt for Valdemar den Store, bi
skop Absalon og deres krigere, at de havde 
en kirke at samles i og blive velsignet i til 
deres missionsarbejde, når de tog ud på 
krigstogt mod de hedenske vendere. Der er 
fundet grave nord for træborgen. Det tog 
14 dage at samle ledingsflåden.

Senere opførtes på tårnmarken Andre- 
askirken. Kirken er opkaldt efter Jesus 
discipel Andreas, der var den første disci
pel, der fulgte Jesus, da han påbegyndte sit 
missionsarbejde.

Ved Valdemar den Stores død i 1182 af
løses han af sine sønner: Først af Knud d. 
6. og ved dennes død i 1202 af Valdemar 
d. 2. Sejr.

De befæstede begge borgen meget, og 
nu blev det en borg bygget af sten, hvor det 
før kun var en borg bygget af træ. Omkring 
1219 blev træborgens plankeklædte volde 
kappet ned, og voldkemens lermasser blev 
jævnet ud over den gamle borgplads.

Til sidst blev borgpladsen omgivet af en 
teglbygget ringmur til erstatning for vol
den. Op til ringmuren mod syd opførtes 
palatium med opholdsrum og kældre. Pa- 
latium blev senere suppleret med et nyt 
slot til Centralborgen. Andreaskirken, en 
romansk kirkebygning i røde munkesten, 
blev opført uden for ringmuren.

Valdemar Sejr deltog i mange krige i 
Østersøregionen, hvor han beherskede 
meget rundt om Hansestæderne. Lybæk 
var den vigtigste. Men han havde også me
get besvær med at beholde sine erobrede 
områder. Han beholdt specielt Holsten, 
Lauenburg, Rügen og Estland.

Valdemar Sejr lagde navn til Valdemars- 
leden. Det var den store handelsrute fra 
Schlesvig over Vordingborg inden om 
Öland og Gotland og langs den finske kyst 
til Novgorod og Kijev via de russiske flo
der.

I 1238 holdt han det store fredsmøde i 
Stensby på engene ved det lille jagtslot der. 
Deltagerne var Den tyske Ridderorden, 
Pavestolen ved ærkebispen af Lund og den

Med i-Pad kan du gå på opdagelse på borgruinen og på udstilling i museet.
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danske konge. I Valdemar Sejrs følge var 
hans 3 sønner, der alle nåede at blive en 
dansk konge, 10 gejstlige, 2 grever og 
mange flere, i alt ca. 900.

Jyske Lov blev vedtaget og underskre
vet af Valdemar Sejr på Vordingborg Slot i 
1241 kort før hans død.

Valdemar Atterdags Borg var absolut 
den største. Den var formidabel. Dens 
areal svarede til 8 fodboldbaner (Valdemar 
Sejrs kun til 1 håndboldbane) og med sine 
9 meter høje og 800 meter lange mure hele 
vejen rundt, sine 8 tårne i ringmuren og 
store slotsbygninger indenfor var den 
enorm og fyldte meget i landsskabet.

Allerede under Valdemar Sejr var And- 
reaskirken en stor kirke, da den skulle 
rumme de mange krigere, der skulle vel
signes før vendertogterne. Valdemar Atter- 
dag byggede et kapel til den. Han blev da 
også begravet i den; men blev 2 år senere 
ført til Sorø med pavelig tilladelse.

Valdemar Atterdags farbror Erik Men
ved og far Kristoffer d.2. residerede ellers

på borgen; men sidstnævnte mistede gre
bet om magten til de tyske grever Gert og 
Johan. Kristoffer blev kronet i Andreaskir- 
ken. Valdemars søster Margrethe blev gift 
i Andreaskirken ved et meget pompøst 
bryllup med Ludvig af Brandenburg. Fa
deren, der også hed Ludvig blev kåret til 
tysk kejser i 1328. Valdemar opholdt sig 
efterfølgende meget ved det tyske hof.

Kristoffer blev i 1328 afsat anden gang 
af de tyske grever Gert og Johan. Valdemar 
blev i 1340 valgt til dansk konge som Val
demar d. 4. Han brugte de næste 20 år til at 
samle det danske rige. I 1361 erklærede 
Hansestæderne Danmark krig. De bemæg
tigede sig Helsingborg; men Valdemar be
sejrede dem med list med udgangspunkt i 
borgen Vordingborg. Han tog deres flåde. 
De måtte betale en kæmpe krigsskadeer
statning, svarende til 340 handelshuse i 
Lybæk. Valdemar brugte pengene på bor
gen og brugte dem til at befæste sin magt i 
øvrigt, og for at imponere fremmede dele
gater. Han brugte desværre ikke nogen på

Guiden fortæller historie/og viser film på borgruinen.
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Det vigtigste symbol er Gåsetårnet, som knejser 
over ruinerne.

handelshuse i Vordingborg, så vi kunne få 
skabt et halvt Lybæk her.

Rigets arkiver opbevaredes i Vording
borg. Danmarks første Rigsarkiv blev ind
rettet i Gåsetårnet, og der blev opbygget en 
stor statsadministration.

Algade blev ved Københavnsvej anlagt 
som en 4 meter høj dæmning dels for at 
opstemme Badstuesøen, dels at gøre byen 
sammenhængende og virke som en ramme 
for voldgraven. Der blev anlagt mange 
teglværker rundt om borgen - op imod 20 i 
alt til at fremstille munkesten.

Tiden efter Valdemar Atterdag 
Hans datter Dronning Margrethe d. første 
residerede på borgen fra 1375 til 1412. Ef
terfølgeren Erik af Pommern opholdt sig 
også meget på borgen. Men da han ikke 
kunne være konge længere tog han til 
Pommern. Det endte med, at han tog den

ægte guldgås med som pension. Han havde 
dog forinden indkaldt stænderne til Rigs
forsamling i 1436 ogl438 i håbet om at 
overdrage regeringen til hans fætter hertug 
Bugislav. Det lykkedes ikke.

Herefter mistede borgen sin betydning; 
men både Frederik d. 2. og Christian d. 4. 
residerede på borgen. Svenskerne opholdt 
sig på den i 1658. Det er den eneste gang, 
der har været fremmede tropper dér.

Da Prins Jørgen overtog Borgen og god
set i 1670 opførte han Prins Jørgens Slot; 
men blev i 1685 gift med den senere dron
ning Anne af England, og dermed var det 
kun hans embedsmænd der brugte slottet.

Prins Jørgens Palæ
Slottet blev opført i 1671. Det blev opført 
på et kampestensfundament med munke
sten suppleret med „moderne“ mursten.

I 1715 gik Prins Jørgens Gods tilbage til 
Kronen, og det blev dermed Vordingborg 
Ryttergods. Det blev brugt til administra
tion af Vordingborg Gods, Vordingborg 
Amt og Vordingborg Rytterregiment. Det 
vil sige, at der også var kaserne på slottet. 
Det sled meget på det, og det blev revet 
ned i 1756, og det blev de følgende år 
brugt til byggematerialer ligesom resten af 
borgruinerne. Man skulle blot aflevere et 
læs jord, når man hentede et læs munke
sten.

Vordingborg Ryttergods 
Ryttergodset eksisterede fra 1715-1774. 
Det strakte sig over den sydligste del af 
Sjælland op til vildtbanegrøften ved Ring 
og Tappernøje. Grænsen lå lidt nordligere 
end Vordingborg Kommunes nordgrænse. 
I 1761 solgte kongen Præstø, Skibinge, 
Jungshoved og Allerslev sogne til von 
Brockenhuus, der samtidig købte hoved
gårdene Nysø, Jungshovedgaard og GI. 
Oremandsgaard.

Jagtretten fulgte også med. Kongen, 
Frederik d. 5, fortrød, at han havde solgt sit
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gode jagtterræn ved Ugledige (Ullede, 
som det hed den gang). Så han mageskif
tede Ugledige by tilbage til Ryttergodset 
mod at aflevere byerne Sandvig, Tågeby 
og Skalsby til Brockenhuus.

I Ryttergodsets 2 sidste år blev fange
hullet brugt flittigt til en del småstraffe. 
Foran Gåsetårnet stod også træhesten. Den 
var også i brug og blev solgt på auktion. 
Det er sikkert den, der havnede på Lillien- 
dal og var i brug der i 1785, hvor bonde
drengen Peder Nielsen fra Mern først prø
vede at ride på damemaner. Han fik 
efterfølgende en rigtig tur med vægt på be
nene og det hele.

I 1774 blev resten af Ryttergodset solgt 
på auktion. Det blev delt op i 12 godser, 
samt lidt separat gods. Slottets grund blev 
solgt til Iselingen sammen med 1/12-del af 
arealet. Rosenfeldt fik også 1/12-del sam
men med dele af Vordingborg by. På Ro
senfeldt blev opført en ny avlsgård. Avls
gården, opført i 1776, er stadig et flot 
anlæg på godset. Godsejerne på det tids
punkt boede som regel i København eller 
andet sted. Derfor blev der først bygget ho
vedbygning på Rosenfeldt i 1868.

Iselingen blev i starten drevet fra slottets 
grund, dels med de gamle avlsbygninger 
(bl.a. forpagterstalden) og dels med den 
gamle hollænderigård på Fuglebakken

(Krægestræde) som udgangspunkt. Der 
var i 1771 igen kommet en „hollæn- 
der“(mejeri- og kvægbruger) Henrik Møn- 
der til området. Hollændergården havde 
ellers været hestestald for 100 rytterheste 
1715-70. Rasmus Thanning på Hollænder
gården, den nuværende Gammelgård, 
havde først været forvalter på Iselingen; 
men 1787 til omkring 1812 var han for
pagter af GI. Iselingen. Det nye Iselingen 
blev bygget omkring 1810. I 1793 døde 
Thannings første kone Ida Charlotte. Hun 
blev begravet inde i Vordingborg Kirke. 
Der er et epitalium (minde) over hende på 
midterstolpen i kirken.

En lignende historie knytter sig til de 10 
andre „nye“ godser.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Ni
elsen med Dorthe Wille-Jørgensens flotte 
bog, der er udgivet samtidig med indviel
sen nemlig: Kongens Borg - Vordingborg 
som vigtigste kilde. Det er en fantastisk flot 
bog med et ualmindeligt fint billedmate
riale og mange gode beskrivelser af borgen 
gennem tiderne og de udgravninger, der har 
været foretaget gennem de sidste 123 år. 
Billederne i denne artikel er fra bogen.

Andre kilder: P.A. Klein: Vordingborg 
Købstads Historie, L.P. Poulsens Vording
borg og Omegn, folketællinger, Wikipedia 
og Holger Munks notater.

Vagn Boberg Nielsen

Født i 1944. Opvokset på Tolstrupgård. - Havde Lerbakkegård i 40 
år. - Begge ligger ved Mern. Arbejder nu med lokalhistorie: „Vor
dingborg Ryttergods’ historie“ og slægtshistorie. Har skrevet 110 gård
historier til Landbrugs-Nyt. De fleste ligger på www.Mern-by.dk
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Asyler i ældre tid

Børneasylerne holdt opsyn 

med 3-7 årige børn

A f Knud Erik Antonsen
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„Asyl“ var i ældre tid en institution for 
nødlidende personer, især børn og gamle, 
som fik pleje (og bolig). De primære op
gaver var at afhjælpe en nødsituation, at 
holde opsyn med 3-7 årige børn fra hjem, 
der enten var ramt af sygdom eller hvor det 
var nødvendigt, at begge forældre arbej
dede.

Næstved Tidende, den danske venstre- 
avis, som blev grundlagt i 1866 fik hurtigt 
fodfæste blandt områdets landbrugere og 
var omkring århundredskiftet Sjællands 
største provinsavis. Efter 2. Verdenskrig 
og indtil 1971 udkonkurrerede den ikke 
blot de andre aviser i byen, men også avi
serne i resten af Sydsjælland.

„Noget for alle“
I 1896 indførte avisen noget nyt. Som søn
dagstillæg udgav man tillægget, „Noget 
for alle“, illustreret, oplysende og under
holdende ugeblad. Ugebladet blev en suc
ces og vedblev med at udkomme om søn
dagen til langt op i 1950’erne. Her kunne 
læserne fordybe sig i artikler om lokale be
givenheder, steder eller personer i lokal
området.

Som focusområde tog „Noget for alle“ 
søndag den 23. januar 1898 fat på omtalen 
af „børneasyler“. Indledningsvis kredsede 
artiklen om formålet med oprettelsen af 
asyler og der blev sat focus på „Vording
borg bømeasyl“ og senere på „Nestved 
Børneasyl“.

Vordingborg asyl
Det formål, der er forbundet med tanken 
om et asyls virksomhed, er selvfølgelig af 
de bedste, der kan tænkes. En sådan insti
tution er ene og alene fremspiret af gode 
og ædle tanker, der må give enhver, som af 
hjertet føler for dem, der kun har det - som 
man siger - fra hånden og i munden, en 
anerkendende og taknemmelig følelse. 
I Vordingborg Asyls love hedder det, at 
formålet er, „at antage sig mindre børn af 
ubemidlede forældre i Vordingborg Kjøb- 
stad m.v., når disse i deres arbejdstid er 
forhindret i selv at føre tilsyn med bør
nene“.

Der er ikke den ringeste tvivl om, at der 
gennem Asylets virksomhed er gjort me
gen gavn i økonomisk henseende ved, at 
forældrene - altså tillige husmødrene, hvis
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fortjeneste også er nødvendig - får tid til at 
passe og udføre deres arbejde, - og i pæda
gogisk henseende ved, at børnene lærer 
noget og er under opsyn og ledelse i stedet 
for at være overladt til sig selv, hvad der 
kunne få de uheldigste og sørgeligste føl
ger.

I Asylet bliver der således, selvom det 
ikke er store ting, der kan udrettes med de 
småbørn, som kommer der, lagt et forbere
dende grundlag, som har en gavnlig ind
flydelse i fremtiden.

Den fra den allertidligste ungdomstid 
lagte spire i barnesjælen har i reglen ind
flydelse på, hvorledes mennesket i enhver 
alder ter sig. Indflydelse på om det skal 
blive et fuldtud nyttigt samfundsmedlem 
eller ej. I den henseende udretter et asyl 
sikkert meget godt, måske mere end man 
egentlig har nogen anelse om. Overlades 
derimod børnene til sig selv, går det meget 
ofte den forkerte vej.

Vordingborg asyl kunne den 28. oktober 
1897 fejre sit 60 års jubilæum. Her bliver 
kort gengivet asylets historie.

Fra 8 af byens damer var der udgået ind
bydelse om oprettelsen af et asyl for små
børn, og en generalforsamling afholdtes 
den 22. oktober 1837. Til asylmoder antog 
forsamlingen Madam Klausen, og der 
valgtes en bestyrelse på 6 medlemmer, 
nemlig snedkermester Therkildsen, Krigs
kommisær Høegh-Guldberg, Adjunkt We- 
stengaard, Apoteker Aarsleff, Rektor Suhr 
og Glarmester Leonhard.

De otte stiftinder af asylet lovede at 
formå endnu 4 af byens damer til at deltage 
i opsynet og fordele dette imellem sig, så
ledes at en af dem daglig ville aflægge be
søg i asylet og undertegne protokollen, el
ler hvis noget skulle være at bemærke.

Man ønskede at åbne asylet om muligt 
midt i november måned, I den anledning 
trådte bestyrerne sammen og afholdt deres 
første møde på dronningens og kronprin
sesse Karolines fødselsdag lørdag den 28.

oktober 1837, hvilken dag skulle anses 
som asylets stiftelsesdag.

Amtmand, kammerjunker Neergaard 
havde skænket 30 rdl. til asylets grundlæg
gelse. Ved det ovenomtalte møde blev et 
brev afsendt til Prinsesse Wilhelmine i de 
damers navn, der havde udstedt indbydelse 
til asylet, for at bede Prinsessen om at være 
asylets protektrice. Hun indvilgede deri og 
skænkede asylet 50 rdl.

Bestyrelsen lejede lokaler hos brygger 
Petersens enke til 40 rdl. I et møde af be
styrelsen den 28. november 1837 meddel
tes det, at der var indtegnet 12 børn i asy
let, hvoraf 6 gratis. Ved trommeslag blev 
det bekendtgjort, at asylet tog sin begyn
delse den 1. december 1837. Den første, 
der blev inviteret til asylet, var selskabets 
daværende formand P. D. Hansen.

Den 2. januar 1838 var der indmeldt 18 
børn. Den 3. september 1838 45, og til
slutningen til asylet gik således frem med 
stormskridt.

Samme år blev der opstillet gymnastik
redskaber på legepladsen, og korporal Jen
sen ved den eskadron af rytterkompagniet, 
der lå i Vordingborg, blev ansat som gym
nastiklærer. Han gav tre gange om ugen 
børnene anvisning til små lette øvelser. For 
at opspare et fond vedtoges det, at de 
penge, der indkom for de børn, som be
talte, tilligemed de gaver, som ved årets 
slutning måtte forefindes i sparebøssen, 
skulle hensættes i Møens Sparekasse.

Den 4. november 1838 afholdtes den 
første generalforsamling efter stiftelsen. I 
den omhyggelig førte forhandlingsbog 
hedder det derom: „Efter at Pastor From 
havde indledet forhandlingerne med en 
kort tale, hvori han gjorde især de tilstede
værende forældre opmærksom på anstal
tens store gavnlighed og heldige frem
gang, anstillede Madam Klausen en kort 
overhøring med børnene, og ved hvilken, 
det lagdes for dagen, at disse havde en for 
deres alder passende undervisning indsam-
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let en del nyttig kundskab, at deres op
mærksomhed var blevet vakt og deres 
åndsevner sysselsatte“.

I det forløbne første år var af børnene 
blevet strikket 18 par strømper, 20 par van
ter og 7 par seler, hvilke blev uddelt til en 
del af de mest trængende og flittigste 
blandt børnene.

På foreningens egentlige stiftelsesdag 
den 28. oktober, på dronningens og prin
sesse Karolines fødselsdag, blev asylets 
børn beværtede på foreningens bekostning 
med grød og steg til middag.

April Flyttedag 1839 blev asylet flyttet 
til Skipper Schrøders ejendom, Algade nr. 
10, og 13. juli 1839 var børnetallet 56. 
Under 16. november samme år indløb ved 
skrivelse fra Stiftsdame, Frk. Levetzau Pa
tronessen Prinsesse Wilhelmines tilbud om 
at ville fra 1. januar 1840 bidrage årlig 30 
Rdl., som udbetales af hendes Cavalier, 
Kammerjunker Hedemann.

Den 17. juli 1843 besøgte kong Kristian 
d. 8. og hans dronning under deres ophold 
i Vordingborg asylet. Ved dronningens an
komst blev af børnene afsunget en i denne 
anledning af skolelærer Hansen i Kastrup 
forfattet sang, hvorpå dronningen lod sig

Børneasylet i Vordingborg
(tegnet efter foto fra 1898 a f Knud Erik Antonsen)

forevise de af børnene forfærdigede hånd
arbejder og anstillede en rask overhøring. 
Ved kongens noget senere ankomst blev, 
efter dertil modtaget tilladelse, sangen nok 
engang sunget. Kongeparret bevidnede de
res tilfredshed med, hvad der i asylet var 
præsteret, og dronningen lod henlægge i 
sparebøssen en gave af 80 Rdl..

De tre direktricer var nærværende i asy
let, og de overleverede Dronningen en 
kort beretning om dets stiftelse og dets 
virksomhed i de henved 6 år, - i hvilke det 
havde bestået. Overkrigskommisær Høgh- 
Guldberg havde i anledning af kongens og 
dronningens nærværelse foranstaltet en 
folkefest i Kirkeskoven, der den gang 
kaldtes „Oringeskoven“, og bestemt, at så 
meget af det, som indkom ved salget af 
adgangsbilletter, og som kunne afses, 
skulle tilfalde asylet. Ved festen blev der 
afbrændt fyrværkeri. Den 30. november 
1843 købtes købmand Meyers ejendom i 
Torvestræde for 800 Rdl. Der afholdtes nu 
i nogle år forskellige aftenunderholdnin
ger, bortlodninger m.v. til fordel for asy
let.

Den 25. september 1887 overtog frk. 
Riis bestyrerindepladsen og ved hendes 
bortrejse fra byen blev fru Mangaard den 
1. november 1892 valgt. Hun, der tidligere 
havde virket IO1/? år ved Ore Skole, over
tog hvervet og udførte opgaven med stor 
dygtighed. Ved generalforsamlingen den 
12. oktober 1879 blev der nedsat et udvalg 
til at tilvejebringe tegning og overslag over 
en påtænkt ny bygning til asylet. Oversla
get lød på 3356 Rdl. Den 28. oktober 1880 
afholdt Selskabet den sædvanlige general
forsamling, hvorved den nye asylbygning 
blev taget i brug og indviet med en tale af 
Pastor Lange. I 1882 modtog Selskabet en 
skrivelse fra Rosenfeldt, hvoraf her gengi
ves følgende: „Vi efterkommer herved en 
kjær pligt ved at meddele bestyrelsen for 
Asylet for Smaabørn i Vordingborg, at vor 
kjære afdøde Moder i sit Testamente har til
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Fordel for nævnte Asyl oprettet et Legat på 
16.000 Kr. til Minde om hendes afdøde 
Søn, Jagtjunker F. J.G. v. Orholm, Ridder 
af St. Georgs Ordenen, og hedder det i te
stamentet, at legatet vil være at bestyre af 
Asylbestyrelsen, og Renten anvendes aar- 
ligt til Asylets Tarv. Det skal derhos være 
Bestyrelsen tilladt at oplægge aarligt indtil 
600 Kr. af Renterne for deraf at danne et 
Byggefond o.s.v.. Skrivelsen er underteg
net af E. A.G.O. Reill Orholm og O.S.E.O. 
Reill Orholm.

I 1898, hvor denne artikel er skrevet be
stod bestyrelsen af Købmand P. D. Hansen 
som formand, fhv. Købmand Bjørn som 
kasserer, konsul Stie T. Bruun, Købmand 
Ludvig Jensen og fruerne Thonning, 
Egede og Whitte. Børnetallet var 47. Ved 
den årlige generalforsamling blev der ud
delt 200 klædningsstykker og andre nytte
ting til børnene. I asylets skolelokale var 
ophængt et billede af asylets velgørerinde, 
Generalinde Oxholm, Rosenfeldt, og et 
billede af Rektor Suhr, der var en af stif
terne. Asylet blev opretholdt ved frivillige 
bidrag fra byen og omegnen.

Nestved Kjøbstads Asyl for 
Smaabøm
I Grønnegade 14 lå bygningen, som blev et 
led i det store og fortjenstfulde arbejde, der 
gennem asylarbejdet blev udfoldet her i

Næstved Bømeasyl lå i Grønnegade.
Tegnet e fter foto fra 1898 (Knud Erik Antonsen)
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landet. Oprindelig blev asylet i Næstved 
oprettet 7/11 1836 ved frivillige bidrag. 
Det blev oprettet af en privat kreds af bor
gere med institutionsbestyrer cand, theol. 
Jens Andreas Mølsted (1807-80) som ini
tiativtager.

I starten holdt det til i en interims-Lej- 
lighed hos købmand Chr. Bonnesen, der 
senere blev kendt for sit Tivoli i Næstved. 
Men senere, i 1887-88, byggedes den byg
ning, som kom til at huse asylets arbejde i 
mange år fremover, indviet 25/9 1888. På 
kvisten havde asylmoderen lejlighed, hu
set havde indlagt gas og vand (vandværket 
åbnede det år). Derefter blev det gamle hus 
revet ned.

Samme år overtog den daværende kron
prinsesse, Caroline Amalie af Augusten
borg (1796-1881) protektoratet over asylet 
på hendes fødselsdag den 31. oktober. Der
imod havde Kristian den Ottendes Dron
ning ( 1839-49), Caroline Amalie, så stor

interesse og udrettede så meget på dette 
område, nok aldrig haft noget med Bør- 
neasylet i Næstved at gøre. Asylets virk
somhed var år efter andet ret uforandret. 
Asylmoderen skulle under tilsyn af en ko
mité af byens damer sørge for at Børnene 
nyde moderlig Pleje og behandles med 
Forstand. Hun aflønnedes med 80 rbd. år
ligt foruden bolig, brænde og udbytte af 
haven. Pigen skulle hun indtil 1838 lønne 
selv. Kl. 9, når alle børn var mødt, be- 
gyndtes med en times Morgenbøn, Psalme 
og Bibelhistorie, kl. 18-19 afsluttedes da
gen med Aftenbøn og Psalme og derefter 
blev leget.

Mens de større børn beskæftigedes med 
læsning, tavleskrivning, regning, strikning 
og syning, beskæftigede de mindre børn 
sig med forskelligt arbejde passende til de
res alder, såsom kludeoptrævling. Det op- 
trævlede kartedes, tvindedes sammen med 
uldgarn og forarbejdedes ved strikning til

Grønnegade på asylets tid.
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tørklæder, klokker o.s.v. Leg og sang vek
slede med dette arbejde, alt efter den fast
lagte plan.

At børnenes sans for orden, lydighed og 
renlighed på enhver måde blev søgt væk
ket og holdt ved lige fra den første dag, de 
indtrådte i asylet, var en selvfølge, og dette 
formål var derfor genstand for den grun
digste opmærksomhed og gik forud for alt. 
Hvis dette formål kunne nås hurtigt, ville 
alt gå som en leg, mente man, og børnenes 
lyst til at konkurrere udviklede deres mo
ralske evner på en lempelig og tilfredsstil
lende måde.

Børnetallet holdt sig omtrent ens gen
nem de første år, - nemlig 80, og dette tal 
måtte ikke gerne stige. Hidtil havde hvert 
barn, der ønskedes optagelse også kunnet 
modtages efter det fyldte andet år. De blev 
udskrevet fra asylet med det fyldte sy
vende år for straks at overføres til byens 
kommuneskole. Tilgangen var i gennem
snit på en 5 årig periode 28, og børnene 
forblev i asylet gennemsnitlig 3 år. Tallet 
faldt altid straks efter nytår, da forældre, 
der ikke havde arbejde uden for hjemmet 
på denne årstid, foretrak at beholde bør
nene hjemme, måske også fordi børnenes 
klædedragt ikke altid var tilstrækkelig, 
selvom damekomiteens opmærksomhed 
særlig var henvendt på at afhjælpe mang
lerne. Om sommeren steg tallet altid, da 
forældrenes arbejde udenfor hjemmet blev 
mere stabilt og lettere at opnå.

Protektricen, Caroline Amalies fødsels
dag, den 31. oktober var en af asylets fest
dage, der blev højtideligholdt ved flagning 
og servering af chokolade og hvedebrød. 
Julehøjtiden var selvfølgelig også en af de 
vigtigste begivenheder, hvor børnene i 
flere måneder før måtte arbejde flittigt for 
at blive færdig med forskelligt arbejde, 
navnlig strikkearbejdet. Hvor betydeligt 
dette var, kan ses deraf, at der blev anvendt 
uldgarn for anseelige beløb. Efter at bør
nene var blevet beværtet med risengrød og

øl, tændtes juletræets lys og forskellige 
indøvede salmer blev sunget, hvorefter 
sognepræsten forklarede festens betyd
ning. En stor samling frugt, brød og kager 
blev derefter uddelt og hjembragt i poser, 
som tilhørte asylet og lavet til dette formål.

Ved samme højtid fandt også den store 
uddeling sted. Forskellige klædningsstyk
ker, større og mindre blev fordelt efter bør
nenes større eller mindre trang, men intet 
barn gik tomhændet hjem. Disse klæd
ningsstykker indgik altid i betydeligt antal 
i uddelingen mest ved Damekomiteens ar
bejde, men også fra forskellige andre.

Blandt Asylets velgørere må i første 
række nævnes protektricen, der årlig til
stillede asylet 100 kroner (efter datids 
målestok et anseeligt beløb), samt baron 
Reedts-Thott og frue. Desuden ydede for
skellige andre stadig bidrag, blandt andet 
omtalt cand.phil. Sander, København, som 
havde bevaret sin afdøde fars varme inter
esse for asylet.

En uddeling af varm mælk om morge
nen fra nytår til påske, var i sin tid startet 
af afdøde ingeniør Vang af Paris, tidligere 
Næstved. Hans initiativ blev fortsat for 
asylets regning. Renten af det af frøken 
Schousboes stiftede legat på 100 kr. blev 
efter bestemmelsen givet til et sygt barn 
ved juletid.

Ved den alvorlige ildebrand, som ramte 
asylets naboejendom (den Hermanske Fa
brik), og som gik en hel del ud over haven 
opnåede man et forsvarligt grænseskel ved 
den nyopførte fabriksbygning. Samtidig 
har ejerne af den brændte bygning, her
rerne Hermansen rådet bod på de ulemper, 
som ildebranden forårsagede.

Asylets indre forhold styredes af en da- 
mekomite med pastorinde Bohn som for
standerinde. Under tilsyn af denne komite 
lededes asylarbejdet af fru Jacobe Jensen, 
som fik megen anerkendelse for sin udfø
relse af arbejdet, som blev udført med kær
lighed og omhyggelighed.
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Asylmoder, der boede i huset: 0. 1855-70 
enkefru Frederikke Wiladsen, endnu med 
titlen forstanderinde, på 68 med barnebarn 
og tjenestepige. O. 1880-90 Ane Catrine 
Vilhelmine Kruse, enke efter rebslager 
Kruse, med 4 ugifte døtre hvor to var med
hjælpersker her. 1892-mindst 1916 enke
fru Jacobe Jensen.

Asylet havde altid været konservativt og 
gik i stå pædagogisk. I 1920 etableredes en 
landsdækkende Folkebørnehaveforening, 
der samme år åbnede Næstved Folkebør- 
nehave med mere tidssvarende pædagogik, 
og i 1924-25 fusionerede de to til Børne
haven for Næstved og Omegn.

2 iagttagelsestavler som var anvendt i de 
gamle børneasyler.

Knud Erik Antonsen, Herlufmagle

Født 1942. Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Indtil 2006 
ansat som viceskoleinspektør på Herlufmagle Skole. Var i 8 år for
mand for Suså Egnshistoriske Forening. Er aktiv billedkunstner og 
har udstillet adskillige steder. Har udgivet flere bøger og skrevet ad
skillige historisk betonede artikler. Fra 2007-2012 bestyrelsesmedlem 
af Næstvedegnens Arkiv, Næstved Kommune. Medlem af DLF, 
kreds 61, Pensionist Forum.
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Årsberetning

Årsmødet med den ordinære generalfor
samling blev afholdt lørdag den 15. marts 
på Det gamle rådhus på Slotstorvet i Vor
dingborg. En smuk ramme med det restau
rerede rådhus, men fin udsigt til Gåse
tårnet. 35 medlemmer var mødt op til ge
neralforsamlingen.

Årsmødet blev indledt med det interes
sant foredrag om Rådhuset, der i dag er ho
vedkontor for Borgcentret og om Borgcen
tret med alle de spændende nyskabelser for 
gæsterne - med ny teknologi og nye mu
ligheder for at opleve hvordan livet var på 
Borgen.

Vi får lejlighed til at se nærmere på 
Borgcentret når der i efteråret er tur med 
rundvisning på hele området.

Generalforsamlingen er refereret andet
steds i årbogen, så her skal kun knyttes 
nogle kommentarer til indholdet.

Ture og arrangementer har fulgt tidli
gere års „model“ - dog var vi år ude for at 
måtte ændre et arrangement - her tænkes 
på den planlagte tur til Hven. Problemer 
med færgen gjorde, at vi ikke turde satse 
på at vi kunne gennemføre turen som plan
lagt. Rederiet, der driver ruten var sat til 
salg, og ingen kunne sige om det faldt på 
plads til vi skulle afsted. Vi ændrede derfor 
Hven-turen til et besøg på Søfartsmuseet i 
Helsingør. Også et nyt og spændende mu
seum - flot indrettet i den gamle tørdok fra 
Helsingør Skibsværft. Her har arkitekterne 
for alvor brugt fantasien !

De øvrige annoncerede arrangementer er 
gennemført med rimelig deltagelse. Disse 
arrangementer er også omtalt i årbogen.

Der har ikke i 2014 været en flerdages- 
tur som ellers har været traditionen - i 2015 
har vi igen en flerdages tur på programmet 
- 4 dage på Bornholm - med besøg på in
teressante steder vi normalt ikke besøger.

Vi håber, at turen kan samle de godt 30 del
tagere der skal være med for at det kan 
løbe rundt.

Det er en stadig udfordring for bestyrel
sen at finde gode besøgsmål - selvom vi 
gør hvad vi kan for at finde nye mål for tu
rene. Bestyrelsen hører derfor meget gerne 
fra medlemmerne, med gode ideer til næ
ste års program.

Årbogen er stadig en af de vigtigste ak
tiviteter, og vi får mange positive tilkende
givelser om den og mange finder viden og 
inspiration i såvel nye som gamle bøger.

Ved valgene til bestyrelsen måtte vi sige 
farvel til Svend Jensen, St. Heddinge der 
ikke havde ønsket genvalg. Som ny sup
pleant blev Annette Christoffersen, Næst
ved valgt - velkommen til Annette.

Vi måtte også sige farvel til vores man
geårige redaktør af årbogen. Jens Bjerre 
Tybjerg havde for flere år siden meddelt, at 
han stoppede - og denne gang var det al
vor. Som tak for indsatsen fik både Svend 
Jensen og Jens Bjerre Tybjerg nogle fla
sker god rødvin. Vi håber fortsat at se dem 
til vores arrangementer.

Regnskabet udviste igen et mindre un
derskud. For at bringe bedre balance fore
slog bestyrelsen en mindre kontingentfor
højelse - fra 150,- kr til 165,- kr - forslaget 
blev nedstemt! og i stedet blev et forslag 
med en forhøjelse til 175,- kr./år vedtaget.

Der var også forslag om to mindre ved
tægtsændringer: „Styrelsen“ ændres til 
„bestyrelsen“ og tidspunktet for afholdelse 
af generalforsamling „inden 1. oktober“ 
blev ændret til „inden 1. april“ . Begge kan 
vel nærmest betegnes som a jourføring til 
de faktiske forhold.

Efter det konstituerende bestyrelses
møde ser fordelingen af bestyrelsesposter 
således ud:
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Formand: Jens Hallqvist (genvalg) 
Næstformand: Mogens Niss (genvalg) 
Sekretær: Knud Erik Antonsen (genvalg) 
Kasserer: Henning Nielsen (genvalg) 
Bogsalg: Egon Damgård Hansen (genvalg) 
Redaktør af årbogen: vakant

I efteråret fik vi den kedelige besked, at be
styrelsesmedlem John Bennedsen ønskede 
at trække sig som medlem af bestyrelsen af 
helbredsmæssige årsager. Vi ønsker John 
god og snarlig bedring og takker for sam

arbejdet. Suppleant Annette Christoffersen 
overtager Johns plads i bestyrelsen.

Vi er fortsat med den gode tradition at 
bestyrelsesmøderne foregår på skift hos 
medlemmerne.

Og jeg vil gerne sige tak til bestyrelses
medlemmerne for gode og hyggelige mø
der i årets løb - og her sende medlemmer 
og familier de bedste ønsker om en god jul 
og et godt nytår - på gensyn i 2015.

Jens Hallqvist

Forårstur:
Helsingør lørdag den 16. maj

Ifølge årsplanen skulle forårsturen være 
gået til Hven, men forviklinger i forbin
delse med Hvenselskabets salg bevirkede, 
at turen måtte aflyses. Det lykkedes dog at 
erstatte denne tur med en anden stor ople
velse, nemlig busturen til det nye Skibs
museum i Helsingør, M/S Museet for sø
fart.

Det nye museum blev indviet i november 
måned 2013 og er allerede blevet rost ikke 
alene herhjemme, men også i udlandet. 
Museet er af arkitektfirmaet Bjarke Ingels 
Group meget flot og moderne blevet ind
rettet i den gamle tørdok fra Skibsværftet. 
Moderne installationer er gennemgående i 
museets indretning, hvor gangbroer løber

Et skattekaminer a f skibsmodeller.
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gennem - og forbinder museets enkelte ud
stillingsrum på imponerende vis. Udstillin
gen var delt op i 9 dele, hver med sin over
skrift, f.eks: Vores allesammens sømand - 
Porten til verden - Om bord - Navigation 
og verdensbilleder - alle tiders skibe - 1 kri
gens skygge - Teselskabet - den første glo

balisering - Hele verden i din indkøbskurv 
- og Tidsvraget. Hver enkelt udstilling var 
en stor oplevelse, som krævede alle san
sers brug. En dejlig frokost blev indtaget 
på restauranten ved lystbådehavnen, og ef
terfølgende blev der tid til en lille rundtur 
på Kronborg.

Fra tørdok til prisvindende arkitektur.

En a f Skibsmodellerne beundres.
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Sommertur:
Danmarks samlermuseum og 
Mønsk Ølbrygning lørdag den 14. juni

I dejligt sommervejr mødtes vi på Dan
marks Samlermuseum i Stege til en spæn
dende tur tilbage i vores egen tid. Initiativ
tageren Henrik Hjortkjær har gennem hele 
sit liv samlet på ting - af enhver tænkelig 
art!

Det er nu blevet udstillet i det der hed
der Danmarks Samlermuseum, hvor Hjort- 
kjærs samling udgør „grundstenen“ - 
mange har, siden det blev igangsat, done
ret det hav af effekter. Det der gør det 
spændende og interessant er, at hovedpar
ten af det der er udstillet, er ting mange af 
os kan huske fra vores barndom - ellers 
kunne vores forældre huske det.

Museet er opbygget som en hel lille by, 
med gader og butikker - købmandsbutik, 
bager, isenkræmmer, frisør, radioforret
ning mm. - og midt i det hele restaurant 
Palmehaven, hvor vi indtog kaffe og hjem
mebagt kage.

På arealet findes også et gammelt be
skyttelsesrum, der nu er indrettet som mu
seum. Det giver et godt billede af hvordan 
et beskyttelsesrum så ud, i en ikke så fjern 
fortid.

Museet er langt fra færdigt - mange pla
ner og nye udstillinger kommer stadig til, 
så der en nyt at se på når du kommer forbi 
Stege.

Efter det interessante besøg kørte vi vi
dere til Busemarke i Borre, hvor ejeren (ef
terkommer af den navnkundige Olga) for
talte om ølbrygning på den gammeldags 
måde. Her kan man virkelig tale om hånd
brygget øl! - i trækar, der kræver en høj hy
giejnestandard og stor viden om ølbryg
ningen. Vi fik selvfølgelig også lejlighed 
til at smage på det gode øl - og flere for
skellige typer. Et spændende besøg på en 
virksomhed, der kun er „for sjov“ og mere 
er en hobby end en levevej.

Der var stor interesse for at høre om ølbrygningens historie på gården.
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Høstmødet:
Landbomuseet Lundekrog
Lørdag den 6. september

Også på denne tur var vi heldige med godt 
sommervejr .

Besøget på Lundekrog var også en rejse 
tilbage i en ikke så fjern fortid. Det hedder 
Landbo-museet af den grund, at det ikke 
kun er landbruget der er på udstillingerne - 
også mange ting fra hjemmet og livet i øv
rigt er udstillet her. Dette museum er også 
drevet af frivillige - på samme måde som 
Samlermuseet. Vi fik en grundig og inter
essant rundtur med museets leder, der vir

kelig vidste meget om tingene - og kunne 
fortælle det sjovt og levende.

Hvor samlermuseet især har butikslivet 
som emne, så er det her familien og land
bruget der er i centrum, så selvom de to 
museer ligner hinanden lidt, så er der stor 
forskel.

Kaffen nød vi selvfølgelig udendørs - 
med hjemmebagt kage fra Møn - tak til 
Svend Skovs hustru!

En spændende rejse tilbage i tiden.
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Efterårsmødet:
Byvandring i Det gamle Køge
Lørdag den 4. oktober

En telefonopringning fra Køge Turistbu
reau - dagen før byvandringen - gav lidt 
bange anelser. Oktoberfest, Tyrolermusik, 
fadøl, pølser og et kæmpetelt på torvet i 
Køge.

Men heldigvis var der også plads til de 
25 deltagere, som havde afsat lørdag efter
middag til en guided tur i Køge.

Vores guide - Jesper - fortalte om torvets 
historie gennem tiderne. Han forklarede, 
hvorfor det oprindelige torv findes 1,5 me
ter under det nuværende niveau. Alt affald 
fra mennesker, dyr og håndværksvirksom
heder har gjort, at der er blevet efterladt lag 
på lag, og dermed øges torvets niveau til
svarende. Mange af de enkelte huse blev 
også omtalt. Nogle huse har i dag stuen fra 
middelalderen under torvets niveau.

Ved et ophold ved Køge Å blev hi
storien om de mange håndværksvirksom
heder bl.a. garverier omtalt. Men desværre 
fungerede åen på dette tidspunkt som di
rekte afløbskanal, idet alt affald sendes di
rekte ud i åen. Men alt tøj blev alligevel 
vasket i det meget snavsede vand. Efter så
dan en vasketur „dufter“ den rige og den 
fattige families tøj ens.

På vej til kirken blev de gamle huse i 
Kirkestrædet beset.

Mange af husene er blevet brugt som 
kuliser i TV serien Matador.

Mange af deltagerne kunne godt gen
kende huse med deres tilsvarende rolle i 
serien.

Vi besøgte kælderen under Danmarks 
ældste bindingsværkshus, som har et grun
dareal på 10 m2.

Der boede en familie med 10 børn. Bør
nerigdommen var stor dengang, så der har 
sikkert også været brug for kælderen som 
beboelse.

Kirken, som blev bygget på byens høje
ste punkt, ligger i dag næsten i et hul.Det 
skyldes, at affald rundt om kirken blev lig
gende. Nye huse er bare blevet bygget 
oven på.

Vi fik historien om de svenske soldater, 
som hærgede i kirkens indre. Det var en 
god idé at bruge det store kirkerum som 
hestestald. De svenske soldater afholdt vå
benøvelser, hvorfor de udskårne engleho- 
veder mangler næserne.

Det var en meget inspirerende tur i det 
gamle Køge med de mange smalle bro
stensbelagte gader.

Vores guide var meget vidende og 
kunne mange sjove og spændende hi
storier.

Vi fik forklaring på mange udtryk:
- hvorfor fejres Grundlovsdagen med flag 
netop d. 5. juni.
- hvad gemmer sig bag udtrykket „de stin
kende rige mennesker“.
- hvad er „over stok og sten“.

Det var en bytur, som varmt kan anbefales.
Mange tak til Jesper for en dejlig tur.
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Carsten Koch

Litteratur om Præstø amt 2013/2014
Amtets historie i almindelighed

Sagn og gode historier
fra sydlige Sjælland
Bind 1: Gamle beretninger om sagnkon
ger, kirker og præster, træer, høje og trolde 
m.m.

Af Svend C. Dahl. Eget forlag, 2014. 
304 sider, illustreret. (ISBN 978-87- 
995214-2-5).

Den flittigt skrivende lokalhistoriker fra 
Næstved har her samlet en mængde sagn 
og historier fra - som undertitlen angiver - 
mange områder. Det sydlige Sjælland om
fatter i denne forbindelse Sjælland syd for 
en linje mellem Køge og Korsør.

Stoffet er næsten udelukkende hentet fra 
trykte kilder tilbage fra 1600-tallet og frem 
til i dag.

Forfatteren planlægger at udgive et 
yderligere bind omfattende områder, som 
ikke er med i bind 1, det kan f.eks. være 
områder som sten, vand og kilder. Også

her i første række baseret på trykte kilder, 
men herudover efterlyser forfatteren sagn 
og gode historier, som læserne ligger inde 
med, og som ikke tidligere har været trykt.

Bogen er rigt illustreret med både teg
ninger (af Mikael Nielsen) og fotografier 
taget af forfatteren, den rummer desuden 
en meget fyldig liste over anvendt littera
tur og et omfattende register.

Det er en fortjenstfuld udgivelse, som 
læserne med forventning vil vente på bli
ver fulgt op af det følgende bind.

Roskildebispens byggeri
Kirke, klostre og borge på Sjælland-Møn 
mellem ca. 1250 og 1550.

Af Helge Nielsen. Bogværket, 2013. 
239 sider, illustreret. (ISBN 978-87- 
92420-24-4).

Forfatteren, der er historiker og tidligere 
leder af Køge Museum, har bl.a. i flere 
værker beskæftiget sig med brugen af for
skellige mål og vægt i middelalderen.
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I dette værk er det de sjællandske bygge
rier, som biskoppen i Roskilde har stået 
for. Synspunkterne stiller spørgsmålstegn 
ved den almindelige antagelse, at det først 
og fremmest har været rigets stormænd, 
som har stået bag disse byggerier. Ud over 
bispeembedernes indhold, hvad angik ri
tualer, bønner m.m., har der også i vidt 
omfang været tale om økonomiske dispo
sitioner, f.eks. når der var tale om kirke
byggerier.

Forfatterens „nye“ synspunkter på de 
anvendte måleenheder i forbindelse med 
sådanne byggerier i det gamle Præstø Amt 
omfatter således mere indgående afsnit om 
købstadskirkerne i Næstved (både Set. 
Peders og Set. Mortens), Vordingborg, 
Præstø og Stege. Andre byggerier, som 
landsbykirker, befæstninger (Gåsetårnet), 
Mølleporten i Stege og det gamle rådhus i 
Næstved omtales ganske kort.

Denne nye synsvinkel på kendte byg
ningsværker er - selvom det i bund og 
grund er et videnskabeligt værk - beskre
vet i for ikke-historikere læsevenlig form 
og vil nok kunne være interessant for 
mange.

Bogen er rigt illustreret, bl.a. med gamle 
planer og tegninger af byggerier. Der er 
redegjort for benyttet litteratur, ligesom 
der er noter.

Kværnsten og kværnerier fra Bøge
bjerggård samt Fogedgård og museerne 
i Præstø Amt

Af Olav Foged Olsen. Egen udgivelse, 
ca. 2011. 22 sider, illustreret.

Forfatteren vil være kendt blandt denne 
årbogs læsere, idet han tidligere har skre
vet flere kulturhistoriske artikler hertil.

Dette hæfte om fund af kværnsten fra 
oldtiden til brug for maling af kom til mel, 
vidner om en stor og livslang interesse for 
disse sten. Foruden sten fundet på de to 
nævnte gårde, gennemgås de sten, som fin
des på museerne i Næstved og Vording

borg samt på Stevns og Møns museer. 
Beskrivelserne omfatter type, stenart, stør
relse og vægt m.m.

At mange kvæmsten har været anvendt 
i forbindelse med senere tiders husbyggeri, 
har gjort, at man måske nok har kunnet lo
kalisere dem, men ikke måle og veje. 
Nogle er naturligt nok blevet hugget til 
skærver til brug i veje.

Forfatteren fortæller bl.a., at „oldtids
brødene“ har indeholdt en del stenmel og 
små stensplinter, og derfor fik man en ube
hagelig knasen mellem og slid på tæn
derne.

Det lille hæfte, som indeholder fotogra
fier af de fleste fundne sten, vidner om en 
stor viden om disse sten, som forfatteren i 
øvrigt tillægger stor betydning som led i 
menneskehedens udvikling.

De enkelte områder

Faxe

Fest, flæsk, øllebrød og tæsk
Gode historier fra Faxe Kommunes Arki
ver. Redigeret af Marianne Rimmen Ra- 
asted. Faxe Kommunes Arkiver, 2023. 
99 sider, illustreret. (ISBN 978-87-996569 
-0-5).
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Ansatte og frivillige i det østsjællandske 
arkiv har i samlingerne fundet en masse 
gode historier, som de har redigeret, skre
vet og samlet i en nydelig udgivelse. Hi
storierne er - som titlen antyder - af meget 
varieret art og fra mange forskellige områ
der. Der er historier om steder, begivenhe
der, personer og meget mere. I forbindelse 
med nogle af historierne om personer lader 
forfatterne personerne selv tale, det gælder 
f.eks. læreren og lokalhistorikeren Severin 
Kjær, hvor der er uddrag af hans bog „Fra 
Stavnsbåndets dage“.

Historierne er ikke alene „gode“, men 
indeholder samtidig en masse kulturhisto
risk stof fra og om Faxe Kommune, hvis 
historie som egentlig kommune rækker 
helt tilbage til 1842.

Bogen er rigt illustreret med gamle og 
nye fotos.

Møn

Nyords krønike: 10 års liv og historie på 
en lille brofast ø ved Møn

Redigeret af Per Werge. Nyord Lokalhi
storiske Forening, 2013. Ca. 220 sider, 
illustreret.

Denne meget spændende og interessante 
bog er en samling af de 10 års udgivelser af

„Nyord Lokalhistoriske Tidende“, som den 
lokalhistoriske forening har udgivet. For
eningen blev stiftet i 2003 og året efter be
gyndte „Tidende“ at udkomme.

Som det bl.a. hedder i forordet, er det 
krønikens (og foreningens) hensigt „at 
skildre livet, som det leves, og minde om 
oprindelse og baggrund for det nutidige 
l iv . . .“. Det betyder, at der skildres alle 
mulige begivenheder, store som små, som 
har fundet sted i perioden, begyndende 
med sankthansfejring i 2003 og sluttende 
med regentbesøget i 2013.

Selvom artiklerne i princippet skildrer 
ø-livet her og nu, trækkes der tråde tilbage 
til historien. Det giver absolut et større per
spektiv som skildring af livet i et lille sam
fund i Danmark.

Det fremgår ikke helt klart, men det ser 
ud til, at artiklerne, bortset fra nogle en
kelte, som har navngivne forfattere, må 
være skrevet af redaktøren selv.

Hæftet vil ikke kun være af interesse for 
øens beboere og de mange mennesker, 
som har tilknytning til eller besøger øen, 
men det alsidige stof er spændende for alle 
med kulturhistorisk interesse.

Hæftet er spækket med gengivelser af 
ældre og nyere fotos. De sidstnævnte må
ske også først og fremmest taget af forfat
teren.
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Næstved

Liv og Levn
Årsskrift udgivet af Næstved Museum.

Årgang 27, 2013. 40 sider, illustreret. 
(ISBN 978-87-88461-77-0).

Lederen af Næstved Museum er igen 
eneforfatter til årsskriftets eneste artikel 
med titlen „Kroppens Time“. Artiklen er 
skrevet i tilknytning et udstillingsprojekt 
„Bodytime“, som har været vist på for
skellige museer i Danmark - herunder 
Næstved - gennem de sidste par år. Artik
len er desuden et led i rækken af artikler i 
årsskriftet, som igennem de senere år har 
givet indblik i de dele af museets samlin
ger, som ofte er gemt i magasinerne.

Et indledende afsnit redegør bl.a. for 
baggrunden for artiklen samt gennemgår 
kort de enkelte kunstnere, i alt 14, som har 
skildret menneskekroppen på forskellig 
måde. Ved hver enkelt gengivelse, ofte 
flere af den samme kunstner, er der des
uden en kort beskrivelse af kunstværket.

En liste over udvalgt litteratur er tilføjet.

Næstved Bibliotek 100 år 1913-2013
Redigeret af Torben Albret Kristensen. 

Næstved Bibliotek & Borgerservice, 2013.

101 sider, illustreret. (ISBN 978-87-996 
782-0-4).

Bogen er, ikke overraskende, udgivet i 
anledning af bibliotekets 100-års jubi
læum, og den rummer bidrag af forskellige 
tidligere og nuværende ansatte. De fleste 
artikler er dog skrevet af redaktøren selv.

Der er mange interessante artikler om 
bl.a. biblioteket under besættelsen, de for
skellige afdelinger, betjening af f.eks. ka
sernen, sygehuset og gymnasiet, samt selv
følgelig udviklingen med hensyn til 
lokaler, kulminerende med indvielsen af 
det nye hovedbibliotek i 2004. Det sidste 
nye er, at der nu også er etableret Borger
service på biblioteket.

Et særligt kapitel er helliget tidligere 
vicebibliotekar Knud Pichard, af de fleste 
nok bedre kendt som forfatteren Knud H. 
Thomsen, som gennem en årrække udgav 
flere meget populære humoristiske roma
ner.

Bogen, som er velskrevet, har bestemt 
interesse for en bredere kreds ud over bib
lioteks-tilknyttede. Den er rigt illustreret, 
bl.a. med illustrationer lånt fra Næstved- 
Arkiverne.

Stevns

I paddehattens skygge
Stevnsfort 1953-2013.

Af Tom Wiismann. Steel & Stone Pub
lishing, 2013. 89 sider, illustreret. (ISBN 
978-87-994312-5-0).

Forfatteren, som er tidligere medlem af 
Marinehjemmeværnet, har i mange år haft 
stor interesse for bl.a. befæstningshistorie 
og har en stor udgivelsesvirksomhed bag 
sig. Det er f.eks. blevet til bøger om Tre
kroner og Vestvolden.

Nu er turen så kommet til Stevnsfort, 
som forfatteren i øvrigt også tidligere har 
skrevet om, og som altså i 2013 kunne 
fejre 60-året for oprettelsen.
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Baggrunden for oprettelsen, bygninger, 
indretningen og livet på fortet beskrives. I 
to hovedafsnit beskrives dels de på over
fladen liggende krigsmæssige installatio
ner, dels undergrunden med alle de facili
teter, f.eks. hospital og opholdsrum, som 
den rummede.

Fortet blev etableret i koldkrigsperio
den, da frygten for konfrontation mellem 
øst og vest, herunder evt. anvendelse af 
atomvåben, lurede.

Efter nedlæggelsen i år 2000 udviklede 
planerne om at gøre fortet til et Koldkrigs
museum sig, og efter at initiativtagerne 
havde overvundet adskillige vanskelighe
der, blev museet åbnet i 2008.

Bogen, som er meget flot illustreret og i 
øvrigt spændende og velskrevet, rummer 
yderligere en fortegnelse over cheferne fra 
1953-96, en tidslinje samt liste over rum
numre i tilknytning til tegninger af under
grunden. Endelig er der en fortegnelse 
over benyttede kilder.

Stevns før og nu 2013
Udgivet af Stevns og Vallø Lokalhisto

riske Arkiver. 159 sider, illustreret. (ISBN 
978-87-992213-6-3).

Kaj Hansen, tidligere byrådsmedlem i Vor
dingborg, fortæller „Erindringer fra 1944- 
45“, hvor han opholdt sig i Risby. For at få 
arbejde var han i 1942 taget til Tyskland og 
senere videre til Wien og Finland. Ingen af 
stederne havde han dog forbindelse til na
zisterne, og efter hjemkomsten til Dan
mark fik han arbejde som brødkusk i Klip- 
pinge. Det er jo krigens sidste år, som 
skildres, kulminerende med en arrestation, 
fordi han havde været „tysklandsarbejder“. 
Han blev dog hurtigt løsladt.

Karetmager og hjulmand Mads Hansen, 
Holtug, fortæller erindringer fra sin barn
dom og ungdom i slutningen af 1800-tal- 
let. Det er især fortællingen om familien, 
begivenheder og skolegang i Store Hed
dinge, men han fortæller også om byen, 
hvordan den og husene så ud dengang, 
samt om byens forskellige håndværkere.

Historien om Hårlev Mejeri og dens 
produkter fortælles af Leif Jørgensen. Me
jeriet blev oprettet i 1884 og fungerede 
indtil lukningen næsten 100 år senere. En 
del af fortællingen er lagt i munden på per
soner, som har haft arbejde på mejeriet.

En grundig artikel om de stevnske grav
høje, er skrevet af Arly Olsen. Oplysnin-
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gerne i artiklen er taget fra mange forskel
lige kilder, som i vid udstrækning citeres. 
Artiklen kan med udbytte anvendes af in
teresserede, som ønsker at kigge nærmere 
på de enkelte gravhøje.

De mange vand- og (især) vindmøller på 
Stevns fortæller pensioneret skoleinspek
tør Knud Rasmussen om. Møllernes gene
relle historie gennemgås, og hver enkelt 
mølle beskrives. Artiklen afsluttes med et 
afsnit om „møllesprog“ samt en gengivelse 
af forordning fra 1825 om mølleværker.

Samme forfatter fortæller i en artikel om 
lærer ved Karise, senere Hellested, skole, 
Vilhelm Hellested. Denne var noget af en 
personlighed, og ud over lærergerningen 
med udstrakt forbindelse til lokalbefolk
ningen var han også på lokalt plan aktiv i 
Danmarks Lærerforening. Bygningen af 
en ny centralskole betød en forbigåelse af 
ham som leder af skolen, og han forlod læ
rergerningen efter at have været ansat ved 
skolen blot et år.

Som redaktør har samme Knud Ras
mussen også stået for uddrag af farve
handler Ludvig Krauses erindringer fra 
Store Heddinge omkring 1870. Det er en 
levende skildring af byen krydret med 
nogle af Krauses anekdoter. Der loves flere 
uddrag af Krauses erindringer i kommende 
udgaver af årbogen.

„Det Østsjællandske Jernbane Selskab 
(ØSJS) eller Østbanen“ hedder en artikel 
af Jørgen Holstein. Her fortælles om jern
banens historie fra anlæggelsen i 1879 til i 
dag. Dens betydning for udviklingen på 
Stevns - især inden for erhvervsområdet - 
understreges.

I årbogens sidste artikel har Inge Ras
mussen redigeret læge Gustav Grønvolds 
„Erindringer om borgmester Frederik Ja
cob Gregorius Hjelm de Klaumann samt 
om en valghandling i hans borgmestertid“. 
Portrættet af Klaumann, der var borgme
ster i Store Heddinge i slutningen af 1800- 
tallet, er ikke just af en sympatisk person.

Skildringen af, hvordan en valghandling til 
rigsdagsvalget foregik, er meget levende.

Som sædvanlig er årbogen rigt illustre
ret med især ældre fotos fra arkiverne. Der 
afsluttes med et detaljeret register.

Suså

Suså Egnshistoriske Forening
Årsskrift 2013. 64 sider, illustreret. 

(ISBN 978-87-995828-1-5).
Dette års udgave af årsskriftet er nr. 27 i 

rækken. Det indeholder otte artikler på de 
sædvanlige 68 sider.

Der indledes med en artikel, skrevet af 
Peder Sass, om Dagli’ Brugsen i Gelsted. 
Den skildrer forretningens historie fra den 
blev oprettet i 1883 til den måtte lukke i 
2012. På trods af en ihærdig indsats fra be
styrelsens side, bl.a. med nye ordninger 
som udlevering af medicin og pakkepost 
samt ind- og udlevering af biblioteksbøger, 
var Brugsen i det lange løb ikke rentabel.

Skovfoged Henning Krag Jensen fortæl
ler om oprettelsen af og historien om Cen
tralsavværket i Herlufmagle. Savværket 
var, da det måtte lukke i 2001, Suså Kom-
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munes største arbejdsplads. Import af bil
ligt savet træ fra østlandene kombineret 
med de generelle økonomiske vilkår for 
byggeriet medførte, at savværkets øko
nomi ikke var tilfredsstillende.

Endnu en virksomhed, som blev ramt af 
tidernes ugunst, er C.V. Poulsens fyrvær
kerifabrik i Regerup. Fabrikken med den 
sprængfarlige produktion var familieejet, 
og det er da også familien, som videreførte 
den, efter at Pyro-Tec har overtaget den. I 
1970’erne og 80’eme leverede fabrikken 
fyrværkeri til en mængde byfester, regat
taer og lignende i hele landet, men efter 
ulykken i Seest i 2004 blev reglerne for 
fremstilling af fyrværkeri strammet, og det 
blev politisk ukorrekt med fyrværkeri. 
Derfor har Pyro-Tec ændret produktionen, 
så der i dag er fokus på isfontæner og sce
nefyrværkeri. Denne lidt længere artikel er 
forfattet af Anne-Grethe Guldfelt.

I en artikel med titlen „Helgestenen i 
Herlufmagle“, skrevet af Harry Frankær, 
har forfatteren påtaget sig at undersøge, 
dels hvem den Helge, som teksten på ste
nen knytter sig til, har været, samt hvem 
der har opsat stenen og hvornår. Det fører 
bl.a. til den antagelse, at landsbyen Herluf
magle oprindeligt har heddet Hellmagle, 
men om det er skjoldungen Helge, der er 
knyttet til navnet, kan der kun gisnes om.

Erik Laustsen fra Vrangstrup har en be
retning om Vrangstrup og om familiens til
knytning til de to gårde Grønlandsgården 
og Vrangstrupgården. Slægten har haft til
knytning til Vrangstrup helt tilbage fra 
1700-tallet. Det er først og fremmest 
slægtshistorie, men skildringen giver også 
et godt tidsbillede af især 1900-tallet.

Baseret på firmaets hjemmeside og en 
avisartikel beretter Anni Krag en „nissehi
storie“ om firmaet Anne Beate Design. Det 
er i anledning af, at firmaet har produceret 
håndlavede nisser i 50 år. Virksomheden 
startede i 1963 i Ringsted og flyttede i 
1974 til Ty velse. Anne Beate solgte i 2004

sit livsværk til Mette Markes Jepsen, som 
nu driver virksomheden fra sit parcelhus 
mellem Borup og Ringsted.

„Fra delvist forfald til færdigrestaureret 
mølle“ er historien om Herluflille Mølle i 
nyere tid 2003-2013.1 en artikel i dette års
skrift fra 2004 har Per Gliese beskrevet, 
hvordan et nystiftet møllelaug kunne fore
stille sig renoveringen af den dengang fal
defærdige mølle. Nu beskriver bestyrelsen 
arbejdet med restaureringen, som førte til, 
at man i 2013 kunne indvi „Det arbejdende 
møllemuseum“.

Hæftets sidste artikel er skrevet af Ma
rianne Madsen, og den beskriver ejendom
men Storegade 13 i Glumsø, hvor der fra 
1906 til 1996 har været drevet købmands
forretning. Den har været i familien Clau
sens eje i 63 år, og siden lukningen har der 
været forskellige forretninger i bygningen, 
men nu står lokalerne tomme.

Som sædvanlig er artiklerne illustrerede 
med ældre og nyere fotos, ligesom der ved 
nogle er anført henvisninger til kilder.

Vordingborg

Kongens Borg - 123 års arkæologi på 
VORDINGBORG

Af Dorthe Wille Jørgensen. Danmarks 
Borgcenter, 2014. 248 sider, illustreret. 
(ISBN 978-87-992284-9-2).

Med dette værk har et af Danmarks stør
ste ruinkomplekser fået den hidtil største 
og mest indgående beskrivelse. Udgivel
sen af værket i sammenhæng med åbnin
gen af museet Danmarks Borgcenter i Vor
dingborg vil helt sikkert skabe fornyet 
interesse omkring anlægget, hvoraf Gåse
tårnet vel for de fleste har været det mest 
kendte.

Bogen indledes med et interessant afsnit 
„Vordingborg i erindringen“, hvori maler
nes, digternes og forskernes syn på byen 
og borgen gennem tiderne beskrives.
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Værkets hoveddel er det store midteraf
snit, som meget grundigt beskriver arkæo
logien omkring borgen fra 1995 til 2012. 
Her gennemgår forfatteren de af hende fo- 
reståede udgravninger i perioden. Afsnittet 
er nok, som forfatteren selv udtrykker det, 
noget uoverskueligt og kompliceret for en 
ikke-arkæolog. Der er dog mange interes
sante detaljer, som interesserede læser kan 
få indblik i ved at kigge afsnittet igennem, 
men ellers henvises til bogens sidste ho
vedafsnit: „Fra stenalders boplads til kon
gelig pragtborg - og hvad mere skete“. Her 
kan man finde de - måske foreløbige - kon
klusioner på udgravningerne, ligesom hele 
borgkomplekset sættes ind i historisk, na
tional og international sammenhæng. Der 
er ingen tvivl om, at dette afsnit er og vil 
blive en væsentlig kilde til „menigmands“ 
viden om den historiske borg. Så gør det 
det jo heller ikke ringere, at afsnittet er 
skrevet med en inspiration, som læseren 
bliver grebet af. Egentlig kunne man godt 
forestille sig, at der var basis for at udgive 
dette afsnit som en selvstændig publika
tion.

Værket er et pragtværk i stort format 
med talrige illustrationer, fotos, kort og 
tegninger, og det er desuden forsynet med 
en meget udførlig liste over anvendt litte
ratur.

For at fremme aktualiteten anmeldes ikke 
blot litteratur fra det foregående år, men 
også udgivelser fra første halvår af inde
værende år.

Husk at sende bøger til anmeldelse
Historisk Samfund for Præstø Amt, 
Litteraturanmelder Carsten Koch, 
Græsbjergvej 62, 4160 Vordingborg
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Sådan lå landet - 
Præstø Amt indtil 1920
Punkterne henviser til områder, de enkelte artikler omhandler.
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