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Forord
Denne afhandling er udsprunget a f almindelig nys
gerrighed. Under arbejde med andre træk a f periodens
maritime historie dukkede navnet Petersværft op et par
gange. Det viste sig, at der kun forela ganske få oplys
ninger om stedets historie, hvoraf nogle endda har væ
ret forkerte. Men det blev hurtigt klart, at det ikke var
stof, der manglede. Efterhånden greb undersøgelsen
om sig, og en række offentlige arkiver har kunnet le
vere materiale til Petersværfts historie.
På stedet er der endnu i dag, 200 år efter anlæggel
sen, levn efter fortidens aktiviteter, og da der næppe er
en skønnere plet på Danmarkskortet, har det tilsam
men giver mig undskyldning for at belaste skovrider
Blichfeldt og frue med mine besøg. Jeg vil hermed
gerne bringe dem tak for megen gæstfrihed.
Endnu en tak er jeg skyldig. Den gælder min gode
ven, cand. mag. Birger Thomsen, som i de 4-5 år, ar
bejdet har stået på, til stadighed har været mig til
uvurderlig hjælp.

Skibsværft og flådebase
Træk af Peters værfts tidlige historie
A f adjunkt, cand. mag. Benny Christensen

I. Skibsværftet
1. Anlæggelsen
I 1774 solgte staten Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter. Ved
en auktion i Vordingborg den 26. september 1774 købte købmand og
grosserer Peter Johansen den sydøstlige del af området, hovedgården
Kallehave, som han efter sit fornavn kaldte Petersgård1.
Den 13. januar 1777 indsendte Peter Johansen en ansøgning til
Kommercekollegiet2, hvori han bad om kongelig tilladelse til at anlægge
et skibsværft på godsets område. Hans begrundelse for at ville anlægge
værftet var dels geografisk, idet der fandtes »en bekvem plads« til et
værft, og dels lå der beskæftigelsesmæssige hensyn bag. Peter Johansen
nævnte, at der på godset var 101 familier inderster3 og 110 familier
husmænd. Og da han skulle betale ekstraskat for halvdelen af disse,
gjaldt det om at finde beskæftigelse til dem, og her kunne et skibsværft
måske være en hjælp. Mere konkret ansøgte Peter Johansen om 1) at
måtte anlægge en skibsbro (med bedding), 2) at måtte antage mestre og
håndværkere til skibsbyggeriet. Han ønskede desuden kongens forsik
ring om, at han ikke ville blive lagt hindringer i vejen, når værftet var
anlagt4.
Denne ansøgning var usædvanlig på den måde, at der søgtes om
tilladelse til at anlægge en håndværksvirksomhed udenfor en købstad.
Gennem købstadsprivilegier og lovgivning havde man i meget lang tid
fastlåst næringslivet således, at - med nøje fastlagte undtagelser - handel
og håndværk skulle finde sted i købstæderne. Når Peter Johansens
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ansøgning derfor ikke straks blev afvist, må flere forhold antages at
have spillet ind. Som godsejer havde Peter Johansen i forvejen en del
frihed med hensyn til handel og håndværk. Den almindelige udvikling
var også ved at løbe bort fra de strenge begrænsninger, og dertil kom, at
Kommercekollegiet som led i den merkantilistiske selvforsyningspolitik
bl. a. så det som sin opgave at fremme en industriel udvikling i landet.
Ansøgningen blev i første omgang sendt til udtalelse hos de lokale
myndigheder. Den 28. februar skrev man til amtmand Bielke, at han
skulle undersøge » . . . stedets beliggenhed og de lokale omstændighe
der med hensyn til dybde, ind- og udløbet samt skovenes beskaffenhed,
hvorfra skibstømmeret kan fås.«5 Først den 7. juni afsendte Bielke
svaret og undskyldte sig bl. a. med dårligt vejr. Han fandt skovene
velegnede til skibstømmer, og besejlingsforholdene kunne han også sige
god for. Konklusionen blev derfor, at der ingen indvendinger kunne
være mod anlægget. Peter Johansen skulle dog forbydes at benytte
bønderne som arbejdskraft via hoveriet6.
Den 28. februar var stiftamtmand Brochenhuus også blevet bedt om
at undersøge, » . . . hvorledes købstæderne i nærheden kunne enten
8

vinde eller tabe ved et sådant anlæg, og under hvilke betingelser det i al
fald måtte tillades7.« I sit svar af 29. juni vedlagde Brochenhuus erklæ
ringer fra magistraterne i Næstved, Vordingborg, Stege og Præstø. De
stillede sig alle positivt til Peter Johansens ansøgning, og denne indstil
ling fulgte Brochenhuus, som især påpegede den gavnlige virkning på
den lokale beskæftigelsessituation, som kunne forventes. Han mente
dog, at der skulle stilles Peter Johansen visse betingelser. Han skulle i
videst muligt omfang betjene sig af lokale mestre og håndværkere. Han
skulle tilbyde reparationer af skibe til billige priser, og han skulle af
holde sig fra » . . . direkte eller indirekte at fornærme købstæderne med
nogen handel eller købmandsskab, hverken med til- og fragående skibe
eller på anden måde8.«
Herefter rettede Kommercekollegiet den 2. august henvendelse til
Generaltoldkammeret9 for at høre, om man derfra ville have betænke
ligheder ved, at ». . . anlægget kunne give anledning til en ny udhavn
og deraf måske følgende forbudt handel10.« Fra Generaltoldkammerets
side svarede man den 30. august, at Peter Johansen som godsejer havde
visse rettigheder til at ud- og indskibe varer, og at dette også måtte
gælde nødvendige artikler til værfter. Ellers var det påbudt, at al ind- og
udførsel af varer, såvel indenlands som udenlands, skulle ske over køb
stæderne. Påbuddet skulle bl. a. sikre, at de mange toldafgifter, som
den merkantilistiske periode pålagde handelen, blev betalt. Man mente
derfor også, at Peter Johansen måtte indskærpes, at den lokale toldbet
jent altid skulle underrettes, når sådanne transporter skulle finde sted,
så at ». . . al underslæb og misbrug kunne undgås11.«
Nu kunne Kommercekollegiet den 17. september indgive den offi
cielle forestilling til kongen og den 25. september 1777 udstedtes den
kongelige resolution, som bevilgede og tillod, »at benævnte Peter Jo
hansen må anlægge og indrette på hans tilhørende gods Kallehave ved
Vordingborg et ordentligt skibsværft med fornødne broer og bolværker
i søen, for dér at drive skibsbyggeri.« Til privilegiet var knyttet visse
betingelser. Mestre og håndværkere skulle være medlemmer af en køb
stads håndværkerlaug, og kun de håndværkere, som loven udtrykkeligt
tillod at arbejde på landet, måtte antages. Nogen begrænsning til lokale
håndværkere var der dog ikke tale om. Derimod blev Brochenhuus’
betingelse om ikke at foretage nogen handel, som gik ud over godsejer
rettighederne, medtaget. Både denne »godsejerhandel« og den strengt
nødvendige ind- og udførsel til værftet skulle behørigt anmeldes til
9
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toldvæsenet. Til slut blev det pålagt Peter Johansen at anlægge værftet
og påbegynde skibsbygning inden 3 års forløb. I modsat fald ville privi
legiet være fortabt12.
Peter Johansen gik straks i gang. Eller rettere sagt: han var allerede
gået i gang, idet der i et godsregnskab for perioden 1. maj 1776 - 1. maj
1777 forekommer en udgiftspost på 81 rigsdaler, 5 mark og 15 skilling,
udbetalt »til de folk, som har arbejdet med skibsbroen13.« I en ansøg
ning af 28. februar 1778 til Kommercekollegiet berettede Peter Johan
sen, at han var i fuld gang med anlæggelsen af skibsbroen med tilhø
rende bedding. Han måtte også lave bygninger til rebslageri, sejlmagen,
smedie, blokkedrejeri m. m., da værftet blev anlagt % mil fra nærmeste
landsby. Men privilegiets bestemmelse om, at han kun måtte beskæftige
laugmæssige mestre og svende, ville give stærkt forøgede anlægsudgif
ter. Lokalt var der ingen faglært arbejdskraft at få, og en anden mulig
hed, at importere arbejdskraft fra udlandet, var ikke muligt på grund af
indfødsretten, som forbød udenlandske arbejdere optagelse i danske
laug. Det eneste sted, hvorfra han altså kunne få denne arbejdskraft, var
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København. Og her havde man råd til at være kræsen. Skibsbyggeriet
oplevede netop i disse år et hidtil ukendt opsving, så der var arbejde nok
at få. Det betød, at Peter Johansen måtte til at anlægge beboelseshuse til
15-16 familier ved værftet. Bønderhuse ville næppe virke tillokkende, bortset fra, at der ikke var så mange ledige huse i de nærmeste landsbyer
- og der ville også gå for megen tid til spilde med at gå frem og tilbage.
Det kan ikke nøjagtigt fastslås, hvornår anlægget stod færdigt, men i
maj 1781 oplystes det, at det foruden skibsbro og bedding omfattede
beboelseshuse af mursten og med tegltag til 18-20 familier, hver med en
have14. 10 år senere forelå den mest detaljerede beskrivelse. Her anga
ves beboelseshusene at kunne rumme nogle og tyve familier, som hver
havde 2 værelser og et køkken med bageovn. Af øvrige bygninger
fandtes en svedekiste15 med begkedel, en smedie, et spantehus16, et
materielhus, stalde til 10 heste samt et vognskur. Hele anlægget var
indhegnet og beliggende ved broen17.

2. Skibsbyggeriet
Peter Johansens planer om at engagere sig i skibsbyggeri må ses i en
større sammenhæng. I 1776 udbrød den nordamerikanske frihedskrig,
og den gav sig fra 1778 udslag i stærkt stigende konjunkturer på det
internationale fragtmarked. For den større skibsfart blev de følgende år
yderst indbringende, idet Danmark-Norge var et af de få store skibs
fartslande, som forholdt sig neutrale. Følgen blev, at de danske værfter
fik meget travlt, også fordi staten netop i disse år søgte at fremme
skibsbyggeriet. Den 18. marts 1776 udstedtes en forordning, som udlo
vede en byggepræmie for indenlandsk byggede skibe. Præmien var på
16 rdl. pr. kommercelæst18 for skibe, bygget i København, og 8 rdl. for
skibe, bygget andre steder i riget. Før præmien kunne udbetales, måtte
visse betingelser dog opfyldes. Tegningerne til skibet skulle indsendes
til godkendelse i Kommercekollegiet, inden man begyndte at bygge.
Og skibene skulle være konstrueret som defensionsskibe, d.v.s. de
skulle kunne armeres. Forordningen skelnede mellem 2 størrelser de
fensionsskibe. De, der var over, og de, der var under 100 kommercelæster drægtige. De førstnævnte skulle kunne føre mindst 12 stk. 6-,
8-eller 12-pundige kanoner, og af dem kunne der bygges et ubegrænset
antal. De mindre defensionsskibe skulle mindst kunne føre 8 stk.
4-pundige kanoner. Af denne slags skulle der ikke bygges så mange, så
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de, der ville have præmie for den mindre type, måtte først melde sig til
Kommercekollegiet for at sikre, at antallet ikke blev for stort19.
Peter Johansens byggeplaner gik i første omgang i retning af et af de
mindre defensionsskibe. Allerede før 1. maj 1777 udbetalte han penge
til arbejdere, som huggede skibstømmer for den københavnske skibs
bygmester Niels Byover20. Og den 19. august meddelte han Kommer
cekollegiet, at Byover skulle bygge en brig, som skulle kunne bære 10
stk. 4-pundige kanoner. Hvis han kunne opnå præmie, ville han ind
sende tegninger til skibet21. I kollegiet ventede man med at svare, indtil
Generaltoldkammerets betænkning om værftsanlægget var indløbet,
men den 7. oktober gav man grønt lys for projektet22. Peter Johansen
indsendte dog ikke tegningerne, og byggeriet kan ikke konstateres at
være sat i gang. Måske har problemet med at lokke faglært arbejdskraft
til Petersværft været den store hindring.
Men i 1779 blev det til noget. Der var tale om en konstruktion af
Henrik Gerner, flådens berømte skibskonstruktør, som på denne tid
12

Gennemsnit, plan af dæk og opstalt til bradspil til »Enigheden« (G , nr. 4024).

var fabriksmester på Holmen, d.v.s. leder af orlogsskibsbyggeriet.
Gerner havde også været hovedmanden bag skibsbyggerforordningen
af 18. marts 1776 og tog nu aktiv del i dens virkeliggørelse. Hans
tegninger, dateret 14. oktober 1779, var »til en snau, som bygges på
Peder Johansens anlagte værft ved Kallehave og kan i fornøden tilfælde
føre 12 stykker 6-pundige kanoner23.« Skibet skulle være 83 fod langt
og 22 fod 9 tommer bredt. Efter disse tegninger blev der udfærdiget
skabeloner, som skibsbygger Byover byggede skibet efter24. Da det
stod færdigt i foråret 1781, havde det en drægtighed på 97l/2 kommercelæst. Det blev solgt til kammerråd Peder Nicolai Porth, og i november
samme år afgik det til Vestindien under navnet »Enigheden25.«
Peter Johansen ansøgte ikke i første omgang om en byggepræmie. I
stedet anmodede han den 21. marts 1782 om at måtte få samme præ
miestørrelse som i København - 16 rdl. - i stedet for de 8 rdl., som
skibsbyggerforordningen havde fastsat for provinsen. Som argument
fremførte han, at han med tiden håbede at kunne uddanne de nødven
dige skibstømrere ud af godsets egne folk, »som ellers for det meste
opholder sig med lediggang og dovenskab.« Uddannelsen ville forøge
værftets driftsomkostninger, så en dobbelt byggepræmie ville være en
hjælp26. At der til en vis grad lå realiteter bag dette argument, viser en
lærlingekontrakt, afsluttet den 16. august 1781 mellem Peter Johansen
og Svend Hemmingsen. Sidstnævnte var hjemmehørende på godset, og
han skulle nu i lære på værftet som skibstømmermand27. Kommercekollegiet »syltede« ansøgningen, sådan at Peter Johansen først den 15.
marts 1784 fik det svar, at en dobbelt præmie kunne komme i betragt
ning senere28. Denne henholdenhed har måske skyldtes, at man først
13
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ville se udviklingen an inden for skibsbyggeriet i almindelighed og på
Petersværft i særdeleshed, før man udvidede sin subsidiepolitik.
Efter at have ventet nogle måneder måtte han derfor gå til biddet, og
den 12. juli 1782 ansøgte Peter Johansen om byggepræmie for »Enighe
den« uden at omtale ansøgningen om dobbelt præmie. Hans ansøgning
var bilagt en erklæring af 9. juli fra Henrik Gerner om, at snauen
». . . er i alle måder nøjagtig fulgt efter tegningen, hvilket herved atte
steres.« Gerners dobbeltrolle som konstruktør og »vurderingsmand« af
skibet bliver sat endnu mere i relief derved, at der med hans håndskrift
findes et udkast til ansøgningen, som ord for ord er overensstemmende
med den indsendte ansøgning29. Desuden forelå, som skibsbyggerfo
rordningen krævede det, en attest fra magistraten - i dette tilfælde
Københavns - af 30. juli 1782 om, at Peter Johansen havde ladet skibet
bygge og at de fornødne dokumenter var fremlagt som bevis herpå.
Ansøgningen var også bilagt en attest fra skibsmåleren (mangler i dag)
samt tegninger til skibet30. Da ansøgningen var blevet behandlet i
Kommercekollegiet, svarede man Peter Johansen den 27. august 1782.
14
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Først blev det fremført, at skibsbyggerforordningen ikke var overholdt,
idet den krævede, at tegningerne skulle godkendes inden byggeriet blev
påbegyndt. Desuden var skibet ikke stort nok til, at en præmie kunne
udbetales. Men hvis han ville indsende nærmere beviser på skibets eg
nethed som defensionsskib, ville man tage sagen op igen31. Det synes
han ikke at have gjort, men alligevel kom der skred i det. Den 16.
november sendte Kommercekollegiet skibets tegninger til den sagkyn
dige instans, flådens konstruktionskommission, hvor Gerner også
sad32. Her blev de godkendt33, hvorefter Kommercekollegiet den 15.
februar 1783 kunne meddele Peter Johansen, at han fra finanskollegiet
ville få udbetalt 780 rdl. for »Enigheden«34.
På dette tidspunkt var et nyt skib under bygning på Petersværft.
Tegningerne hertil var dateret 18. januar 1782, og konstruktøren var
den københavnske skibsbygger Christian Høyer, som også blev antaget
som bygmester. Denne gang var der tale om en ostindiefarer med ho
vedmålene 120 fod langt og 29 fod 6 tommer bredt og med en beregnet
drægtighed på 235 Vi kommercelæst. Skibet skulle kunne bære 34 kano15
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ner35. Byggeriet kom i gang straks efter, og i marts 1782 var køl,
stævne, spejlspanter og bundstokke rejst36.
Peter Johansen fandt hurtigt en køber til skibet. Han indsendte den
25. juni 1782 en tegning af skibet til Asiatisk Kompagni, og tilbød det
til levering senest maj måned 1783 for en pris af 140 rdl. pr. kommercelæst. Efter en forhandling den 14. juli afsluttedes kontrakten. Asiatisk
Kompagni accepterede Peter Johansens tilbud på to betingelser: at
Henrik Gerner skulle godkende tegningen, og at skibet ikke måtte være
under 200 kommercelæst37. Den 6. september sendte kompagniet
tømmermand C. F. Petersen til Petersværft for at overvåge byggeriet,
mens Peter Johansen fik besked om ikke at lægge hindringer i vejen for
denne kontrol38.
Det skulle vise sig, at denne forsigtighedsforanstaltning var beretti
get. Den 18. juli 1783 måtte Peter Johansen stå skoleret for direktionen
og forklare, hvorfor han ikke var blevet færdig med skibet til den aftalte
dato, som nu var ultimo juni. Hans forklaring er desværre ikke bevaret,
men direktionen besluttede at sende 2 af kompagniets kaptajner og 2
skibsbygmestre til Petersværft for at besigtige og taksere nybygningen.
Derefter ville man drøfte sagen nærmere39.
Næste dag skrev man til kaptajnerne Schifter og Tois samt skibsbyg
16

mestrene Eskildsen og Koch, som var selvstændige mestre i Køben
havn, at man »for konsekvensens skyld« måtte anse kontrakten for
brudt. Man ville dog vise sig så velvillige, at man ville købe nybygnin
gen, som den nu var, efter en taksation, som de 4 herrer blev bedt om at
foretage40. Deres vurdering, som forelå 28. juli, var, at skibet kunne
anses for at være 3/4 færdig ifølge kontrakten. Direktionen besluttede at
købe nybygningen, at transportere den til København og at færdig
bygge skibet på kompagniets eget værft41.
De matroser og det udstyr, som var nødvendigt for at bugsere ny
bygningen til København, blev sejlet til Petersværft, og i september
1783 blev bugseringen påbegyndt. Den 23. september rapporterede le
deren, kaptajn Torsløw, ud for Farø, at han var ved at bringe skibet
over de lavvandede områder. Den 27. meldte han » . . . lykkeligt at
være kommet med skibet over grundene, men på grund af modvind var
han ikke kommet længere end til anker ved Stubbekøbing.« Endelig
den 1. oktober nåede skibet København, og på kompagniets værft gik
man straks i gang med at lukke det før vinterens komme42.
Sommeren 1784 var skibet færdigt. Af hensyn til skibets papirer
havde det allerede den 24. november 1783 fået navn. Direktionen be
sluttede, at det skulle døbes »Cron Princesse Louisa Augusta«, opkaldt
17
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efter Christian VII og Caroline Mathildes datter43. Det afgik den 18.
september 1784 på sin jomfrurejse til Ostindien under kommando af
kaptajn Petersen og med en ladning til en værdi af 69.000 rdl. Rejsen gik
til Trankebar, og hjemkomsten til København skete den 31. maj 1786.
Værdien af den hjembragte ladning var 538.698 rdl. I de følgende år
foretog »Louisa Augusta« yderligere 3 rejser til Indien med sidste
hjemkomst 20. juni 179344.
Så meget om selve ostindiefareren. Tilbage stod spørgsmålet om beta
lingen. Som nævnt blev der i juli 1783 foretaget en taksation af nybyg
ningen, mens den var på Petersværft. Og efter ankomsten til Køben
havn blev der holdt endnu en besigtigelse, inden man ville modtage
skibet. Det var igen Schifter, Eskildsen, Tois og Kock, som foretog
vurderingen, og i deres rapport af 4. november 1783 anslog de, at Peter
Johansen havde lavet for 1854 rdl. 5 mk. 10 sk. siden juli. Derimod
manglede skibets storbåd45. Man kan måske få en mistanke om, at disse
taksationer ikke var helt uvildige. Da de 4 i juli var blevet anmodet om
18

at påtage sig opgaven, havde direktionen tilføjet: »Vi tvivler ingenlunde
på, at de højtærede herrer vil tjene os heri, da vi derimod ved forefalden
lejlighed skal vise os til gentjeneste beredvillige.« Desuden fik de »for
deres hafte umage« hver tildelt 50 rdl. efter taksationen i november. Til
sammenligning kan nævnes, at lederen af bugseringen, kaptajn Torsløw, modtog 100 rdl. og hans overstyrmand 5046.
Peter Johansen var da heller ikke tilfreds med bedømmelsen. Alle
rede den 8. august 1783 var hans krav blevet bremset af direktionen.
Den 6. bad han nemlig om at få udbetalt den ifølge kontrakten forfaldne
termin på 10.000 rdl. Direktionen vedtog at udsætte udbetalingen, ind
til skibet var i København47. Igen i september rykkede Peter Johansen
for pengene, men med samme resultat48. I november, da den anden
taksation var foretaget, blev det helt galt. Den 8. indsendte han en
synsforretning, som han på sin side havde udtaget og som var dateret
17. september 1783. Han mente herefter, at det, der var lavet siden juli,
androg 3060 rdl., 84 sk. Denne post blev inddraget i en samlet bereg19

ning over, hvad kompagniet i alt skyldte ham. Han beklagede sig også
over, at der var sket ham uret ved kompagniets taksations-forretninger.
Denne klage samt hans egen taksation blev derefter forelagt Schifter,
Eskildsen, Tois og Kock, som erklærede » . . . at ville alle tider vedstå
deres taksationsforretning, hvori de ingen forandringer agter at gøre«.
Dog måtte de indrømme, at Peter Johansen muligvis måtte have et
tillæg for arbejdslønningerne. Direktionen besluttede på dette grundlag
at forhøje taksationssummen med 500 rdl.49.
Den 28. november 1783 anmodede Peter Johansen om en endelig
afregning. Han havde gjort sit med undtagelse af storbåden, som for
længst var færdig, men som han på grund af vejret ikke ville aflevere,
med mindre direktionen direkte befalede det. Han ønskede at få en
obligation på de 4.000 rdl., som han havde til gode. Derved kunne han
få den renteindtægt, som han havde mistet, da den endelige opgørelse
var trukket ud. Man vedtog at udstede obligationen, dog med et fradrag
for den manglende båd50.
I juli 1784 rykkede kompagniet for at få storbåden til København
» . . . jo før jo hellere i den stand kontrakten kræver, da vi ellers ser os
nødsaget til at anskaffe os en anden«. Dette var Peter Johansen ikke
indstillet på og meddelte kompagniet, at man selv kunne hente båden.
Svaret herpå var et ultimatum: »Louisa Augusta« skulle snart afgå, så
storbåden måtte være i København senest om 8 dage. Hvis det ikke var
tilfældet, kunne Peter Johansen beholde den. Afslutningen på denne
sag giver kilderne ikke, men her var der i hvert fald en anledning for
Peter Johansen til at sige kompagniet »tak for sidst«51.
Asiatisk Kompagni forsøgte at få dækket nogle af byggeomkost
ningerne. Den 21. juni 1784 ansøgte man Kommercekollegiet om en
præmie for skibet ifølge skibsbyggerforordningen52. Som sædvanlig
blev sagen oversendt til flådens konstruktionskommission, hvor den
blev behandlet den 21. juli. Henrik Gerner havde som speciel sagkyn
dig gennemset tegningerne, som han kunne godkende. Konstruktions
kommissionen anbefalede derefter, at præmien blev udbetalt, blandt
andet fordi » . . . skibbygmester Høyer forstår at bygge efter tegning«,
sådan at man kunne regne med, at det færdige skib var af samme kvalitet
som tegningerne53. Nogen præmie blev der dog ikke udbetalt. Det viste
sig nemlig, at Asiatisk Kompagni havde været lovlig smart. I Kommer
cekollegiet fandt man ud af, at kompagniet den 8. august 1782 havde
fået toldfrihed for alle materialer til skibsbygning, som indførtes fra
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udlandet, mod til gengæld at give afkald på eventuelle byggepræmier.
Altså måtte man give afslag på ansøgningen54.
For Asiatisk Kompagni var det noget af et eksperiment at bestille en
nybygning hos et privat værft, især når dette lå udenfor København.
Men med de store gevinster, der lå i den oversøiske handel i disse år,
måtte også utraditionelle midler tages i brug. Man købte brugte skibe i
udlandet, og man lejede orlogsskibe af den danske stat, men der var
stadig et udækket behov. Fristelsen har været stor til at acceptere Peter
Johansens tilbud, selv om der var tale om et nyt og uprøvet værft.
Derfor indebar forsinkelsen af byggeriet også et betragteligt økonomisk
tab for kompagniet. Da skibene til Ostindien på grund af vejrforhol
dene kun afgik om efteråret, betød forsinkelsen, at man måtte sige
farvel til en indbringende ladning i 1784.
I mellemtiden blev der atter bygget på Petersværft. Peter Johansen
havde igen engageret Christian Høyer som konstruktør og bygmester,
denne gang til en snau, som blev sat på stabel i oktober 178355. I
begyndelsen af 1785 var skibet færdigt, hvorefter Peter Johansen den
13. juli ansøgte Kommercekollegiet om præmie for »De tvende Fruer
Elisabeth et Christine« på 77 kmcl., som kunne føre 10 kanoner. Skibet
ejedes af Peter Johansen selv, og skipperen var Søren Egeschou56.
Kommercekollegiet afslog den 6. august ansøgningen ud fra de
samme argumenter som i 1782: dels kunne der ikke gives præmier til
skibe under 100 kmcl., sagde man, dels skulle tegningerne have været
indsendt og godkendt før bygningen. Endelig var mindstekravet til
kanonantallet 1257.
Peter Johansen gav sig dog ikke så let. Han svarede, at forordningen
også rummede mulighed for præmie til skibe under 100 kmcl. At der
ikke var indsendt en tegning i forvejen, var skibsbyggerens skyld. Han
havde ikke udleveret tegningen, før Peter Johansen ad rettens vej havde
tvunget ham til det, men nu attesterede han, at skibet var bygget efter
forordningens bestemmelser.
Først og fremmest havde byggeriet dog haft et socialt formål. Efter at
ostindiefareren var afleveret, havde Peter Johansen villet opgive skibs
byggeriet, fordi prisen på nybygninger var faldet stærkt på grund af
indkøb af brugte skibe fra udlandet. Han afskedigede derfor skibstøm
rerne, som søgte til København for at få arbejde. Men her var der også
blevet stor ledighed, så arbejderne vendte tilbage til Petersværft, hvor
deres koner og børn stadig boede. Nu måtte de gå tiggergang til Peter
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Johansen, som måtte indkøbe og låne dem korn - dyrt korn - fordi
høsten i 1783 slog fejl. Til sidst havde de stillet ham over for et ultima
tum: enten satte han arbejde i gang eller også måtte de grave deres egne
grave. »Tildels af medynk over min trængende næste og tildels af tvang«
havde han så sat skibet på stabel, ligesom han lod opføre 600 favne
stengærder som beskæftigelsesarbejde for de fattige. En byggepræmie
måtte derfor være en rimelig kompensation for denne indsats58. Kommercekollegiet besluttede at udsætte en endelig afgørelse af sagen, og
udsættelsen viste sig at blive uendelig.
Der var ikke købere til »Elisabeth og Christine«, så Peter Johansen
måtte selv stå som ejer og reder de første år. 1787 var skibet i Grønland,
chartret af Kgl. Grønlandske Handel. Her sprang det læk ved God
havn, hvor skipper Søren Egeschou døde den 15. april 1787. Det lyk
kedes dog den ny skipper, Kettel Riewerts, at føre skibet hjem, efter at
der var sat ekstramandskab om bord til at betjene pumperne59.
I 1790-erne foretog »Elisabeth og Christine« en del rejser til Island
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med G. A. Kyhn som reder, mens den sidste oplysning om skibet er fra
1813, hvor det betegnes som en bark og er hjemmehørende i Randers
med hr. Aastrup som reder og med 9 mands besætning60.
Efter 1785 ebbede skibsbyggeriet på Petersværft ud. Handelskon
junkturerne vendte i løbet af 1784-85. Krigen i Europa og Amerika var
forbi, og den danske handel kunne ikke længere leve højt på neutralite
ten. For Petersværft betød det, at de store skibes tid var ovre. I 1790
forsøgte Peter Johansen at komme ind som skibsbygger for flåden, da
han havde hørt, at der skulle bygges en galej - eller skærgårdsflåde61.
Han anførte her at have bygget »adskillige store og små skibe«, men det
har været vanskeligt at konstatere, hvor meget dette dækker over. Der
findes dog oplysninger om yderligere 2 nybygninger. I 1790 ejede Peter
Johansen en jagt på 5 kommercelæst, som var bygget på Petersværft i
1787. Samme år byggedes også hukkertgaleasen »Petersværft« på 28y2
kommercelæst, som i 1796 forliste på en rejse til Trondheim med en last
korn62.
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Henvendelsen til flåden førte ikke til noget, idet man udsatte behand
lingen af sagen, indtil det omtalte projekt blev gjort færdigt. Hermed
var Petersværfts funktion som egentligt skibsværft definitivt forbi, såle
des at den egentlige »levetid« har været mindre end 10 år. Dengang som
i dag var det i sidste ende fragtmarkedet, der bestemte et værfts skæbne.

3. Marketenderi og brændevin
Anlæggelsen af værftet og det påfølgende skibsbyggeri gav Peter Jo
hansen anledning til at ansøge om en række øvrige bevillinger og frihe
der. Foruden de specielle argumenter, som vil blive nævnt senere, be
nyttede Peter Johansen et antal generelle begrundelser i sine ansøgnin
ger. Han nævnte, at værftet var blevet anlagt uden noget statstilskud og
at hele hans formue var investeret deri. Han fremhævede værftets nytte
for Danmarks erhvervsliv i almindelighed, og for den lokale befolkning
i særdeleshed. I 1782 skrev han således, at værftet gav levebrød til ca. 80
familier, »som førhen for det meste har været uduelige folk og andre til
byrde«. Da resultaterne efterhånden viste sig i form af nybygninger, var
han heller ikke sen til at slå på dette. Især blev »Louisa Augusta« nævnt,
dels for at vise værftets kvantitative formåen (det største skib nogensin
de, bygget udenfor København), dels for at slå på kvaliteten (det fak
tum, at landets største foretagende havde villet bygge hos ham).
Også til de specifikke punkter i ansøgningerne havde Peter Johansen
argumenter parat. Den 28. februar 1778 ansøgte han om tilladelse til at
holde marketenderi for arbejderne ved værftet. Begrundelsen for dette
var først og fremmest geografisk. Med nærmeste købstad ca. 2 mil fra
værftet var det umuligt at få forplejningen bragt derfra, og skønt marke
tenderihold var et købstadsprivilegium, kunne købstaden umuligt blive
fornærmet, netop på grund af afstanden. Hertil kom, at et nyt anlæg
som dette jo ikke kunne blive til begrænsning for købstadens aktivite
ter, nærmest tværtimod. Da den nærmeste landsby lå % mil fra værftet,
kunne denne udvej heller ikke bruges, og noget skulle der til for at stille
de byvante arbejdere tilfredse63. Ansøgningen var stilet til Kommercekollegiet, som sendte den videre til den rette instans, Danske Kancel
li64. Herfra bad man stiftsamtmand Brochenhuus om en udtalelse, og
da den forelå, udstedte man den 28. august 1778 en kongelig bevilling.
Peter Johansen fik her lov til at holde marketenderi, men på betingelse
af, at det kun skete for værftets arbejdere. Han skulle også binde sig til
udelukkende at købe varerne til marketenderiet i Vordingborg65.
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Den sidste indskrænkning kunne Peter Johansen dog ikke leve med.
Den 21. marts 1782 bad han Danske Kancelli om tilladelse til at indføre
sine varer til marketenderiet hvorfra han ville. Det havde nemlig vist
sig, at Vordingborg »til ingen tider er forsynet med de sorter, som til
disse folks underholdning er fornøden«. Han havde til dato derfor ikke
kunnet benytte sig af bevillingen, og da »underholdningen og levemå
den er det fornemste, sådanne folk ser på«, var der gået mange ugers
arbejde tabt, når folkene søgte føde og anden forplejning66. Amtmand
Bielke blev bedt om en erklæring, og han mente ikke, at en imøde
kommelse af ansøgningen ville være til skade hverken for Vordingborg
eller Præstø67. Da Kommercekollegiet også udtalte sin støtte på grund
af anlæggets »betydelige nytte«68, udstedte Danske Kancelli den 30.
august 1782 en ny bevilling, som gav Peter Johansen frie hænder med
hensyn til indkøbene til marketenderiet69.
Denne gang havde Danske Kancelli undladt at sende sagen til udta
lelse hos stiftsamtmanden. Men da Kommercekollegiet i anden anled
ning sendte Brochenhuus en kopi af Peter Johansens ansøgning, afgav
han den 17. september en erklæring også om marketenderisagen70. Han
havde sendt sagen videre til byfoged Bech i Vordingborg, som bestred
påstanden om, at de nødvendige varer ikke kunne fås i Vordingborg.
Johansen havde aldrig forsøgt at få varerne dér, men havde i stedet
forsynet sig fra København. Bech mente, at det ville være yderst betæn
keligt at give Johansen frie tøjler til vareindkøb, idet han forudså yder
ligere ulovligheder på »denne for toldsvig og deslige vel ikke uden
grund så berygtede egn«. Brochenhuus støttede i sin lykkelige uviden
hed Bech, men forgæves: Bevillingen var givet.
Kommercekollegiet synes dog også at have været uvidende om den
udvidede bevilling af 30. august 1782. Da man i efteråret 1783 behand
lede en anden ansøgning fra Peter Johansen, blev marketenderisagen
pludselig gravet frem igen. Den 4. oktober 1783 indstillede Kommerce
kollegiet til Danske Kancelli, at ansøgningen blev bevilget71, og i et
udslag af dårlig samvittighed over den langsommelige sagsbehandling
sendte man den 8. november 1783 Peter Johansen den besked, at det
frie indkøb til marketenderiet formodentlig ville blive ham bevilget af
Danske Kancelli!72
Også Danske Kancelli hoppede på limpinden. Her valgte man nu at
spørge Brochenhuus til råds, og han lod atter sagen gå til udtalelse
lokalt. Byfoged Bech bad en række vordingborgske købmænd kom25

mentere Peter Johansens ansøgning, og de berettede samstemmende, at
han ikke havde forsøgt at få varer til marketenderiet i Vordingborg. De
var i øvrigt vel vidende om bevillingen af 30. august 82 og undrede sig
over, hvad i alverden dette her var for noget. Men ængstelige for frem
tiden var de i hvert fald, idet Peter Johansens handelspolitik allerede
havde givet dem smertelige erfaringer. Købmand H. P. Steffens ironise
rede over ansøgningens indhold og anklagede Peter Johansen for groft
at misbruge sine privilegier. Hensigten var for ham klar: Peter Johansen
ville opnå et monopol på viktualiehandelen i området for at berige sig
selv. Købmændene var dog klar over, at de spildte deres krudt. Som P.
Staal skrev: Bevillingen var jo udstedt, »altså vil denne og de øvriges
erklæring komme meget for sildig«. Bech og Brochenhuus kunne heller
ikke begribe, hvorfor der nu blev ansøgt om noget, der allerede var
bevilget, og lod derfor sorteper gå videre til Danske Kancelli73.... Herfra
måtte man den 24. januar 1784 konkludere overfor Kommercekollegiet,
at Peter Johansen havde fået, »hvad han her søger«, og vedlagt fulgte en
kopi af bevillingen 178274.
Vanskelighederne med at fremskaffe og holde på kvalificeret arbejds
kraft til værftet lå også bag en anden af Peter Johansens ansøgninger. I
skrivelsen af 28. februar 177875 bad han også om tilladelse til »at lade
brænde så meget brændevin som til dette værfts arbejdsfolk behøves«.
Da sådanne sager sorterede under Rentekammeret76, sendte Kommer
cekollegiet ansøgningen videre hertil, og Rentekammeret svarede den
18. juli 1778. Skønt Kommercekollegiet havde anbefalet ansøgningen,
blev den alligevel afvist. En forordning af 1773 forbød udtrykkeligt
brændevinsbrænderi på landet, og undtaget herfra var alene kroer med
stemplede kedler samt de fabriksanlæg, som var nævnt i forordningen.
Man tilbød dog at give Peter Johansen bevilling til at stvlge brændevin til
arbejderne, hvis den blev indkøbt i nærmeste købstad77, og dette blev
meddelt Johansen7*.
Hermed var sagen ikke slut. I ansøgningen af 21. marts 1782 til
Danske Kancelli indgik også et fornyet ønske om brændevinsbrænding,
og Peter Johansen henviste nu direkte til, at en sådan tilladelse var givet
til Frederiksværk kanonstøberi og Kronborg geværfabrik. Amtmand
Bielke støttede også denne del af ansøgningen, men Danske Kancelli
overlod det til Kommercekollegiet at finde en endelig afgørelse i sa
gen79. Den kom først i marts 1784 og var et blankt afslag*0.
I det hele taget stod Frederiksværks privilegier som idealet for Peter
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Johansen. Hans ansøgning i 1778 omfattede marketenderi og brænde
vinsbrænding samt generelt »at nyde sådanne friheder, som allernådigst
er forundt kanonværket og geværfabrikken Frederiksværk i Isefjorden«. Kommercekollegiet afviste dette, idet man henviste til, at Frederiksværks privilegier ikke var givet via dette kollegium, som derfor ikke
kendte privilegierne81. I 1782-ansøgningen konkretiserede Peter Johan
sen som nævnt sine ønsker til frit vareindkøb og atter brændevinsbræn
ding, og det første punkt blev altså bevilget. Mere kunne sammenstil
lingen af Petersværft og Frederiksværk ikke give. Som byfoged Bech
påpegede: Kanonstøberiet var det eneste i landet, mens der var mange
skibsværfter - og disse havde fint kunnet klare sig uden særlige privilegier”-.

4. Reb og sejldug
De ansøgninger og bevillinger, der er skildret ovenfor, var af en
almen karakter. Men skibsbyggeriet krævede også mere specielle be
gunstigelser. I ansøgningen af 21. marts 1782 indgik et ønske fra Peter
Johansen om, at han måtte få privilegium på at anlægge en reberbane
27

ved værftet. Hans produktion var truet af mangel på tovværk, og det
ville være oplagt at slå tovværk på stedet, sådan at det netop passede til
de skibe, der blev bygget. Han forestillede sig også, at der ville komme
en produktion i gang, som lå ud over hans eget forbrug. Da den inden
landske produktion ikke kunne dække behovet, blev der importeret en
mængde fra Riga og St. Petersborg til høje priser. Han bad derfor om
tilladelse til at måtte afsætte sin overskudsproduktion indenlands uden
at skulle betale den sædvanlige indførselstold - accisen - til købstæder
ne. Til gengæld ville han komme til at betale told af råvarerne til pro
duktionen, når disse blev indført. Den store mangel på færdige produk
ter lå også bag en ansøgning om at måtte anlægge en sejldugsfabrik ved
værftet.
Som resten af ansøgningen blev også disse punkter kommenteret, da
Danske Kancelli indhentede udtalelse fra amtmand Bielke. Han støt
tede ønskerne og mente, at rebslageri og sejlmageri naturligt hørte med
til et skibsværft*3. Herefter overtog Kommercekollegiet behandlingen
af sagen. Man spurgte stiftsamtmand Brochenhuus, om det overhove
det var tilrådeligt at anlægge en reberbane uden for købstæderne, og i
bekræftende fald, om der skulle føres ekstra kontrol med virksomhe
den*4.
Brochenhuus stillede sig positivt til ønskerne, men han ønskede dog
kontrol med produktionens kvalitet. For rebslageriets vedkommende
var det bedst, om hele produktionen kunne sendes til København og
underkastes en kvalificeret kontrol, eller om to københavnske rebsla
gere kunne sendes til Petersværft for at kontrollere. Hans sunde sans
sagde ham dog, at disse forslag i praksis var uigennemførlige. Da der på
egnen ikke fandtes rebslagere, foreslog han i stedet en procedure, hvo
refter en Vordingborg- og en Præstø-købmand sammen med 2 skippere
skulle kontrollere, og 2 andre skippere foretage efterkontrol. Alle ud
gifter hertil skulle udredes af Peter Johansen. På lignende måde skulle
kvaliteten af sejldugen sikres*5.
Ord til andet blev dette forslag til Kommercekollegiets, som man den
19. oktober 1782 sendte Peter Johansen. Da det kunne forudses, at
dette kontrolapparat ville blive bekosteligt for ham, spurgte man, om
han selv kunne foreslå et andet system, som ville kunne opfylde samme
formål*6. Den 22. oktober forelå svaret. Som forventet afviste Peter
Johansen forslaget på grund af udgifterne. Han mente i stedet, at den
mester, som skulle lede reberbanen, skulle aflægge ed på godt hånd28

værk. En kontrol af denne ed ville så naturligt finde sted, når der kom
købere til tovværket. Hvis kvaliteten ikke var i orden, ville intet kunne
sælges, og følgelig ville værftet få et dårligt ry og ejeren lide tab87.
Dette klare forslag tyggede man så på et års tid i Kommercekollegiet,
inden man besluttede sig til at give Peter Johansen de ønskede privile
gier og i kontrolspørgsmålet at følge hans forslag. Forinden skrev man
dog den 4. oktober 1783 til Generaltoldkammeret for at høre, om
toldvæsenet havde indvendinger mod, at Peter Johansen toldfrit kunne
indføre færdige produkter til købstæderne mod, at han betalte indfør
selstold af sine råvarer, når de blev losset ved værftet88.
Fra Generaltoldkammerets side var man betænkelig. Man påpegede
den 18. oktober, at med ca. 2 mil til Vordingborg toldsted ville det blive
meget svært for de 2 toldbetjente at kontrollere losningen af de toldbare
varer. Og Peter Johansens ed for, at råvarerne ville blive fortoldede,
havde man ikke megen tiltro til. Der var nemlig for tiden rejst sag mod
ham for toldsvig. Han havde aflagt ed på, at nogle varer, som lå på
frilager i København, var blevet udskibet til udlandet. Men varerne bl. a. cognac - skulle »efter grundet formodning« være lossede ved
Petersværft, »hvis de ikke var blevet pågrebet«. Hvis Kommercekolle
giet virkelig holdt på, at privilegiet skulle gives, foreslog man, at indfør
sel af råvarer og udførsel af færdigvarer skulle ske via Vordingborg89.
Disse vilkår accepterede Kommercekollegiet, og man orienterede
derfor Peter Johansen om, at indstillingen til kongen ville blive, at
privilegiet blev bevilget på disse betingelser90. Men han protesterede.
Den 11. november skrev han, at det var i orden, at der skulle ansættes
en laugsmæssig mester, og at denne skulle aflægge ed på kvaliteten. Men
kravet om, at værftets ind- og udførsel skulle ske over Vordingborg,
afviste han. De skibe, der kom med råmaterialerne, kunne ikke flyde
ind til Vordingborg havn. Der måtte derfor en omlosning til, som ville
give tab og være kostbar. Desuden manglede Vordingborg nødvendige
faciliteter som pakhuse og en tilstrækkelig stor vægt. Skibene kunne
derimod flyde direkte ind til værftets skibsbro, så denne løsning ville
han foretrække91.
Generaltoldkammeret blev spurgt, om dette forslag var acceptabelt,
men reaktionen blev, at man herfra den 20. december 1783 sendte et nyt
forslag til udtalelse hos tolder Jæger i Vordingborg. Det gik ud på, at en
losning ved Petersværft kunne tillades, hvis skibene først gik nær Vor
dingborg for at få ladningen forseglet. En toldbetjent skulle så følge
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med og overvåge losningen, som skulle være tilendebragt i løbet af 3
dage92. Jæger godkendte forslaget93, som derefter blev sendt til Kommercekollegiet med visse tilføjelser:
1. Toldbetjentens rejse og ophold skulle Peter Johansen betale.
2. Misbrug ville blive straffet.
3. Lastning af færdige produkter skulle også ske under toldopsyn94.
Endelig, den 26. april 1784, fik Peter Johansen den kongelige bevil
ling på rebslageriet og sejldugsfabrikken, og vilkårene blev de omtal
te95. Efter et halvt års forløb sendte Kommercekollegiet en kopi af bevil
lingen til Generaltoldkammeret96, og herfra blev tolder Jæger den 6.
november orienteret om indholdet, samtidig med at han blev indskær
pet at holde ordentlig kontrol med såvel lossen som lasten og at rappor
tere eventuelt misbrug97.
Tolder Jæger og især hans underordnede, toldkontrollør Hammer,
har ganske givet sukket dybt ved læsningen af denne ordre. Baggrunden
var denne. Den 1. september 1780 udsendte Generaltoldkammeret et
cirkulære til de sjællandske toldsteder om at holde bedre opsyn med
den lossen og lasten, som foregik uden for købstæderne98. Denne om
sætning var tilladt godsejerne med den begrænsning, at varerne alene
måtte være udtryk for godsets ind- og udførsel og ikke resultat af
handel med det omliggende land. Hammer protesterede over cirkulæ
ret. Han påpegede de store praktiske vanskeligheder, det kunne give at
skulle rejse udenbys for at holde opsyn. Dette gjaldt især, når Peter
Johansen udskibede tømmer og brænde. Han måtte da være væk op til
14 dage i træk, og det fandt han urimeligt99. Man svarede, at kontrollen
kunne begrænses til skibe med sjældne destinationer100.
Den 27. marts 1784 gentog man imidlertid cirkulæret, og Ham
mers protest fulgte. Han forklarede igen det urimelige i de mange rejser
til Petersværft- en urimelighed, som var desto større, da han vidste, at
han blev snydt: »Erfaringen har lært mig. at så snart en skipper melder
sig til losning, findes der ikke noget utilladeligt hos ham«101. General
toldkammeret forklarede, at hensigten med cirkulæret var at forhindre,
at udenlandske kornvarer blev solgt i købstæderne som danske - og
dermed toldfrie. Trafikken foregik på den måde, at det udenlandske
korn blev losset uden for toldstedet (på godserne). Derefter blev det
lastet igen, og tolderen blev tilkaldt og attesterede, at der var tale om
indenlandsk korn! Dette skulle nu forhindres ved, at lastningen først
måtte påbegyndes, når tolderen var ankommet102.
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Når tolder Jæger straks accepterede forslaget om, at transporterne til
rebslageriet og sejldugsfabrikken først skulle gå nær Vordingborg for at
tage en toldbetjent om bord, kan årsagen have været, at dette kunne
være et første skridt på vejen til at få mindsket de daglige ulemper. En
anden forklaring kan være, at besværet faldt på hans underordnede. I
hvert fald var det atter Hammer, der klagede den 4. maj 1785. Han
fremførte, at pligterne blev forsømt, når han var væk fra toldstedet i
flere dage. Det ville ikke være megen ulejlighed for Peter Johansen at
hente varerne i Vordingborg, da han havde »både og bønder nok«. Ved
Petersværft var der heller ingen vægt, og selv hvis den blev anskaffet,
skulle vejermesteren også dertil fra Vordingborg. Da Peter Johansen
skulle afholde alle disse udgifter, ville det ikke økonomisk kunne svare
sig for ham at holde fast ved Petersværft som ladeplads. Endelig skete
det undertiden, at der kom skippere sejlende fra København med varer,
som bønderne kunne bruge, og herved mistede de handlende en om
sætning103. Det nyttede dog ikke. Generaltoldkammeret nægtede at
gribe ind, før Hammer direkte kunne konstatere overtrædelser104.
Hammers beklagelser er den eneste antydning, der foreligger, om at
rebslager- og sejldugsbevillingen førte en produktion med sig. Hvis
man overhovedet kom i gang, har det sikkert kun været for en kort
periode. Afsætningsvanskelighederne for skibene, som bremsede Petersværftets produktion, har givet haft en afsmittende virkning på un
derleverandørernes muligheder for afsætning af deres varer. Også her
har konjunkturnedgangen været af afgørende betydning.

5. Afslutning
De træk af Petersværfts historie som skibsværft, der ovenfor er skildret,
har slagside. Det er for det meste en vandring gennem offentlige konto
rer med ansøgninger, betænkninger, bevillinger og afslag. Indtrykket af
dagligdagen på værftet er meget svagt, for kilderne hjælper ikke meget
på vej i spørgsmål som forholdet arbejder/arbejdsgiver, de tilflyttende
over for de lokale eller arbejdsdagens forløb for en håndværker. Kil
derne er hovedsageligt blevet til, når en offentlig myndighed skulle tage
stilling til noget nyt og uprøvet. Det prøvede og velkendte, hverdagen,
var uinteressant i denne forbindelse.
På andre punkter er materialet dog så rigt og varieret, at det giver
mulighed for almene betragtninger. Vi kan her følge en af samtidens
opkomlinge, bondedrengen, der er blevet handelsfyrste, i en side af
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hans virksomhed. Peter Johansens hovedmotiv for at etablere sig som
godsejer har utvivlsomt været ønsket om at opnå den sociale status, som
alene jordbesiddelse kunne give. Men forretningsmanden fik øje på den
mulighed for fortjeneste, der lå i skibsbyggeriet, og de vanskeligheder,
den utraditionelle beliggenhed kunne give, måtte kunne overvindes. I
hans korrespondance med myndighederne aftegner der sig en aktiv og
opfindsom person, som sjældent gav op og sjældent løb tør for ideer og
argumenter. Alt i alt må man også konkludere, at det lykkedes for ham.
Virksomheden blev etableret og den fungerede, så længe konjunktu
rerne gav mulighed derfor.
Modpartens holdning til det nye initiativ var ikke entydig. I alle
instanser var der en principiel velvilje over for først ideen og senere
virksomheden. Mest positiv var Kommercekollegiet og amtmanden.
Førstnævnte havde bl. a. til opgave at forsøge at få nye foretagender sat
i gang inden for industri og håndværk. Når en privatmand derfor sat
sede en stor del af sin kapital på dette område, måtte man bakke ham
op. Yderligere var der jo tale om et slags egnsudviklingsprojekt, og det
bragte amtmanden frem som tilhænger. En begyndende industriel ud
vikling ville skabe forøget velstand for amtets indbyggere, og en sådan
udvikling kunne amtmanden kun være interesseret i at støtte. Værftets
første succes underbyggede denne optimisme: Anlægget var af betragte
lig størrelse, set med samtidens øjne, skibsbroen gav en bedre havn end
Vordingborg kunne præstere, og der blev bygget skibe af anselig stør
relse.
Hos andre led i administrationen var velviljen blandet med skepsis.
Generaltoldkammeret kunne dagligt drage ubehagelige erfaringer med
den handel og omsætning uden for købstæderne, som var tilladt godse
jerne. Et havneanlæg fjernt fra dagligt toldopsyn var en åben invitation
til smugleri, og det kendskab, man havde - eller fik - til Peter Johansens
handelsmetoder, bestyrkede ikke tilliden. Den negative indstilling
kommer dog tydeligst til udtryk lokalt. Vordingborgs handlende og
byfoged Bech følte ikke, at værftet gavnede købstaden - tværtimod.
Her var det også Peter Johansens evner som handelsmand, der motive
rede holdningen. De forventninger, man først havde næret til en øget
omsætning, blev bragt til skamme, og påstande om, at hans lokalhandel
fratog dem kunder, blev fremsat. Samme kølige, mistænksomme hold
ning indtog efterhånden stiftsamtmanden, under hvis embede købstæ
derne sorterede.
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Når værftets fremgangsrige tid blev så begrænset som tilfældet var,
må konjunkturnedgangen som nævnt have været den væsentligste årsag.
Men de muligheder for gevinst, der lå inden for 10-års perioden, blev
heller ikke udnyttet i fuldt omfang. Og her må centraladministrationen
bære en stor del af ansvaret. Mange af de påstande og argumenter, som
Peter Johansen fremførte i sine ansøgninger, kunne med god ret trænge
til at blive nøjere belyst, og systemet med at indhente udtalelser fra
relevante instanser kendes jo også i dag. Men langsomt gik det. Og
trægheden blev ikke mindre af, at de centrale institutioner kunne være
hele og halve år om at ekspedere en sag, plus at der ind imellem var
direkte rod i sagerne. Rebslageriet kunne sandsynligvis have givet Peter
Johansen en pæn forretning, hvis der ikke var gået 2 år, før bevillingen
forelå. Derfor kan Petersværfts skæbne også ses som et eksempel på, at
den merkantilistiske samfundsopfattelse var ved at være passé. Det re
striktive økonomiske liv, som man så småt var ved at løsne op for, var
endnu for stramt til, at nye initiativer kunne etablere sig i større omfang.
I dag er der ikke mange spor tilbage af denne første del af Peters
værfts historie. Bygningerne fra værftsperioden er for længst borte,
mens skibsbroen er der endnu. I de forløbne 200 år er den blevet
repareret talrige gange, men længden og bredden svarer ret nøje til den
oprindelige bro. Den samtidige bedding på vestsiden af skibsbroen er
nu forsvundet, i hvert fald over vandet. En undervandsarkæologisk
undersøgelse af eventuelle spor under vandet er påtænkt, men endnu
ikke gennemført.
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IL Flådebasen
1. Baggrunden
Omkring 1790 foregik der i den dansk-norske flådeledelse overvejelser
om ændringer i den grundlæggende strategi. Sverige var stadig den
traditionelle hovedmodstander, og her havde man i de senere år haft
succes med at satse på mindre skibe. Kombinerede ro- og sejlfartøjer
udgjorde en stor del af en speciel skærgårdsflåde, som man i Danmark-Norge ikke ville have et effektivt modtræk imod i en krigssitua
tion. Flådeledelsen nedsatte derfor en »Kommission angaaende en Skærflaades Reglering1«, som lod en række prototyper af sådanne fartøjer
bygge2. Og samtidigt blev også spørgsmålet om baser for skibene aktu
elt. Disse mindre fartøjer ville få en begrænset operationsradius, og også
af strategiske årsager måtte det være nødvendigt at foretage en geografisk
spredning af styrkerne. Kaptajnløjtnant F. C. Fisker blev derfor sendt
rundt i landet for at måle havne og kyster op, samt vurdere lokaliteternes
egnethed som baser. Den 16. april 1791 meddelte han, at Peter Johansen
havde skrevet til ham, at han tidligere havde gjort flåden opmærksom på,
at Petersværft var meget velegnet til et sådant formål. Fisker ville derfor
nu rejse til Petersværft for at undersøge stedet nærmere3.
Peter Johansen havde ganske rigtigt meget tidligt fremhævet dette
steds muligheder som base. Allerede i ansøgningen af 13. januar 1777
skrev han, at det påtænkte værft kunne blive til nytte i tilfælde af krig.
For det første fordi det ville ligge så dybt inde i landet fra søen, og for det
andet fordi fremmede umuligt kunne navigere mellem de tilstødende
grunde og øer. I skrivelsen af 28. februar 1778 uddybede han sit forslag.
Petersværft lå midt mellem Storebælt og Øresund, således at en flotille
dér kunne dække begge farvande. Skibstypen konkretiserede han nu til
galejer, en type, som tidligere havde været brugt i flåden4. Peter Johan
sen foreslog også anlæggelse af batterier til beskyttelse af basen.
Begge skrivelser tilgik Kommercekollegiet. I det første tilfælde ind
drog amtmand Bielke forslaget i sin bedømmelse af værftets muligheder,
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Fiskers ko rt over farvandet ved Petersværft 1791.

og han fandt beliggenheden egnet til en galejflåde5. I 1778 lod Kommercekollegiet sagen gå videre til Admiralitets- og Kommissariatskollegiet6.
Herfra svarede man den 30. juni 1778, at der ikke for tiden var nogen
galej-flotille i Danmark, og at forslaget derfor ikke var aktuelt7. Da Peter
Johansen - som nævnt under skibsbyggeriet - i 1790 ville bygge skibe til
flåden, gentog han sit forslag om Petersværft som base. Men man udskød
også en afgørelse af denne del af henvendelsen8.
Først ved henvendelsen til Fisker kom der altså noget i gang. Han tog
til Petersværft i april 1791, og hans rapport til Kommissionen er dateret
5. maj 17919. Den indeholdt et »Speciel Retvisende Kort over Fahrvandet ved Peders Værft«10 samt en detaljeret beskrivelse af værftet og af
farvandet udenfor. Fisker sammenlignede nu Petersværft med Vording
borg, som han også havde opmålt. Disse to lokaliteter var de eneste i den
sydlige del af Sjælland, som han fandt var egnet som baser. Og hans
sammenligning faldt ud til Vordingborgs fordel.

2. Forberedelserne
Sagen hvilede nu i nogle år, men efter 1801 kom der for alvor gang i
byggeriet af kanonbåde og kanonjoller, og hermed blev baseproble37

Fontenays k o rt over Petersværft 1807.

merne også reelle. Denne gang kom Petersværft hurtigt ind i billedet, selv
om det nærmest blev i en bisætning. Den 15. februar 1805 sendte Kom
missariatskollegiet Rentekammeret en beregning over det kvantum
tømmer, som skulle bruges til at opføre et skur, hvori en kanonchalup11
kunne stå om vinteren. Til »nogle kanonbådsskure, som muligvis behø
ves opsat i sommer på Petersværft eller der i nærheden«, bad man
Rentekammeret sørge for, at det nødvendige kvantum tømmer blev
udskåret fra Petersgård skov og transporteret til byggepladsen, således at
man ikke behøvede at sende træ og mandskab derned fra København12.
Denne pludselige interesse i Petersværft må sættes i sammenhæng med
de ændrede ejerforhold på stedet. Peter Johansen var død i 1798, og i
1800 blev Petersgård med tilliggende jorder købt tilbage af staten, og
området kom under bestyrelse af Rentekammeret. Dette ejerskifte be
tød, at en af de alvorligste ulemper ved at benytte Petersværft som base
var faldet bort. I sin indberetning i 1791 havde Fisker nemlig peget på, at
det sandsynligvis ville blive dyrere for staten at købe værftet og sætte
skibsbroen og bygningerne i stand, end det ville være at forbedre Vor
dingborg havn. Men nu ejede staten arealerne, og Kommissariatskolle
giet fandt en etablering ved Petersværft mindre bekostelig.
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Rentekammeret skaffede det ønskede tømmer til veje, men i første
omgang bad Kommissariatskollegiet om, at træet måtte blive liggende.
Det måtte først afgøres, hvor skurene helt præcist skulle placeres. Den 5.
januar 1807 skrev Admiralitetet til Kommissariatet, at der skulle sendes
en officer til kysten af Petersgård Gods for at opmåle kysten og afsætte
den på et kort. På kortet skulle han også angive, hvor kanonchalupper
bedst kunne landsættes under skur, samt hvor der kunne bygges et lille
vagthus til opsyn med fartøjerne. Officeren skulle også undersøge, om
der i nærheden kunne findes en bolig til en inspektionsofficer.
Det blev løjtnant R. A. de Fontenay, som den 8. januar fik ordre om at
rejse til Petersværft, og i begyndelsen af marts forelå hans detaljerede
rapport, som var bilagt et kort. Rapporten gik ud på, at man burde
benytte arealet abcd (se illustration) til flotillens landsætning. På land
skulle der udgraves noget jord, og samtidig måtte der planeres og opfyl
des. Og det første stykke ud fra land måtte der uddybes. Øst herfor
skulle der opsættes et lille vagthus (e). Skibsbroen skulle istandsættes, og
vest derfor (efgh) kunne der bygges nogle skure til småbåde. De forhån
denværende bygninger kunne bruges efter en istandsættelse. Fontenay
angav samtidig nogle steder i nærheden, hvor der kunne anlægges batte
rier til beskyttelse af farvandet13.
De bygninger, som i 1807 fandtes på Petersværft, er aftegnet på
Fontenays kort. De fleste af dem er sandsynligvis oprindeligt bygninger
fra værftstiden. Af overleveringsforretningen fra Peter Johansens enke
og arvinger til Rentekammeret ses det, at bygningerne ved Petersværft
blev overleveret den 1. september 179914. Der var da tale om 7, nemlig
et spantehus, en smedie og 5 beboelseshuse. Heraf var de 4 delvist
beboede, bl. a. af tidligere arbejdere ved værftet. Det 5. med kælder og
kvist var delt mellem ritmester Gamst og skovrider Grumstrup, men da
Schweim i 1804 overtog posten som skovrider, rykkede han ind i dette
hus15. På kortet fra 1807 er de 7 bygninger blevet til 6. Spantehuset
kaldes her planhuset, smedien er væk og en stald kommet til. De 5 huse
til beboelse er reduceret til 4, og et af disse kaldes nu lodsens hus. I 1804
var en lokal bonde, Ole Nielsen, blevet udnævnt til lods ved Peters
værft, og Admiralitetet havde i denne anledning bedt Rentekammeret
finde en bolig til ham på stedet16.
Fontenays rapport var kun delvis tilfredsstillende, idet man hellere
ville bygge nye og bedre beliggende bygninger end bruge de, der var på
Petersværft. Den 3. marts blev overekvipagemester Kierulff, som le39

dede Søetatens byggesager, underrettet om, at der ved Petersværft på
tænktes et anlæg til mindst 20 fartøjer af størrelse som kanonchalupper.
Han skulle beordre en af Holmens mestre, Halkier, at rejse til Peters
værft for at udfærdige tegninger til: 1) velplacerede skure, 2) bygninger
til fartøjernes udrustning, 3) en bolig til en officer med familie samt 4) et
lille vagthus.
Halkiers rapport forelå den 13. marts. Da hans opgave gik ud på at
skaffe plads til 20 chalupper, angav han på Fontenays kort (se illustra
tion) området ABCD hertil, men gjorde opmærksom på, at der måtte
udgraves en hel del jord, hvis de vestligste skure skulle bygges tilpas
lavt, således at chalupperne kunne trækkes ind og ud. Han havde fået
besked om at samle bygningerne ved skurene. Derfor foreslog han, at
der blev bygget et skur (S) til de små joller og til materialer, i stedet for
at anvende det gamle spantehus (f). Af frygt for brand ønskede Halkier
vagthuset (e) anbragt lidt østligere. Officershuset (H) skulle anlægges
på det høje land, og i forbindelse med huset skulle der bygges 2 længer
til stald, vognskur m. m. Halkier foreslog, at Søetaten overtog området
EFG fra Rentekammeret, således at flåden kunne råde over Tjørneho
ved.
Den 6. april indsendte Halkier tegninger til de påtænkte bygninger,
men der var i kollegiet ikke tilfredshed med dem, så han måtte udar
bejde nye tegninger og nye overslag over udgifterne17. Ifølge disse
overslag ville materialer og arbejdsløn til officersbolig, vagthus og ko
stald i alt andrage 2620 rigsdaler og 10 skilling. Udgiften til chalupskur
blev ansat til 273 rdl. 4 sk., mens de to yderste, som skulle have yder
beklædning, ville blive noget dyrere. Overslagene blev godkendt af
flådens sagkyndige i bygningssager, professor Mogens.
Mens alt dette foregik, havde man i Kommissariatskollegiet læst i en
avis, at Petersgård skulle sælges. Man skyndte sig derfor den 3. marts at
meddele Rentekammeret, at man netop var i gang med at finde plads til
en kanonbådsflotille. Rentekammeret svarede beroligende, at vel skulle
selve godset sælges, men kronen ville beholde skovdistriktet. Den 2.
april anmodede man Rentekammeret om at få overdraget det af Halkier
nævnte område ved Tjørnehoved. Og samme dag underrettede man
kronprins Frederik om sagens hidtidige forløb og vedlagde en kopi af
Fontenays kort. Projektet fik kronprinsens foreløbige tilslutning.
Den 5. maj 1807 kunne Kommissariatskollegiet indgive den officielle
forestilling til kronprinsen. Man bad ham udsende resolution om: 1) at
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der samme sommer ved Petersværft måtte blive opført vagt og inspek
tionsbygninger samt så mange kanonbådsskure, som der dette år var
behov for, og 2) at man måtte begynde på arbejdet, selv om pengene
endnu ikke var bevilget. Den kongelige resolution af 12. maj 1807 fulgte
ønskerne, idet det dog blev krævet, at Rentekammerets tilladelse forelå,
før arbejdet påbegyndtes. Dette skete den 19. maj.

3. Anlæggelsen
Nu kom der gang i arbejdet. Den 30. maj meddelte kollegiet, at
mester Halkier skulle lede udgravnings- og tømrerarbejdet. Der skulle i
alt opsættes 10 skure. De enkelte sektioner af skurene skulle fremstilles
på Holmen, og de skulle sejles ned til Petersværft og samles og opsæt
tes. Også snedker-, maler- og glarmesterarbejdet burde udføres på
Holmen. Der skulle snarest sendes en pålidelig underofficer til Peters
værft for at lede den jordudgravning og planering, som var nødvendig
for, at skurene kunne anbringes ved strandkanten. Murerarbejdet på
bygningerne ville blive overdraget murermester West, København, som
i disse år havde en del arbejder for flåden.
Byggeriets gang kan følges gennem forskellige kilder. Mester Halkier
indsendte med ca. 3 ugers mellemrum regnskaber over udgifterne ved
skurenes opførelse. Af det første, som dækkede tidsrummet 12. juni-4.
juli 1807, fremgik det således, at man i første omgang huggede tjørne
buske om, udgravede jord og rejste en rambuk, hvormed man rammede
pæle ned til et bolværk. Men snart efter blev det rapporteret, at arbejdet
med skurene gik for langsomt. Skovrider Schweim, Petersværft, var
blevet inddraget i byggeriet, og han skrev den 12. juli, at arbejdet
næppe kunne blive færdigt denne sommer. Som årsager hertil angav
han, at jorden for en stor del bestod af små sten, som måtte hakkes løs.
Dertil kom, at arbejdsstyrken var for lille. Man havde lejet 9 vogne og
20-22 mænd til at bortkøre jorden, men der var behov for 30-40 vogne
og 60-80 mænd. Og kørselsarbejdet måtte afsluttes hurtigt, for i høstti
den ville der blive mangel på arbejdskraft. Desuden måtte bortkørslen
af jorden ske op ad bakke, og i det regnfulde efterår ville dette være
umuligt. Endelig kneb det med penge til lønningerne. Der var næppe
tilstrækkeligt til denne uge, og derefter måtte folkene siges op: »Jeg har
lovet hr. Halkier at skaffe ham de nødvendige vogne og arbejdere. Men
folkene må holdes fast, for med usikkert arbejde er kun få tjent«.
Halkier blev bedt om at forcere jordgravningen, men Schweim fik
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ret. I 1807 blev man ikke færdige med skurene. En rapport fra novem
ber 1807 meldte, at der var rejst 2 skure, som dog endnu ikke var
færdige. I august 1808 berettede Halkier, at der var udgravet og lagt
beddinger ,K til 5 skure. Heraf var de 2 opstillede, men inden vinter
kunne de sidste 3 også opstilles. Dette skete i løbet af efteråret, og man
kom ikke videre med denne del af projektet. De 10 skure blev i praksis
til 5.
Sommeren 1807 begyndte også arbejdet på de øvrige bygninger. Her
drejede det sig først om at få fremskaffet de nødvendige materialer. En
del af de mursten og teglsten, man havde liggende på Holmen, blev
fragtet til Petersværft. Det drejede sig bl. a. om de sten, som var blevet
til overs, da man på Holmen havde bygget den første dampmaskine i
Danmark. Disse sten viste sig imidlertid senere ikke at være velegnede,
og de fleste blev kasseret. Men officershuset ved Petersværft indeholder
dog sten, som var beregnet til denne nyskabelse. Kvartermand Søren
Mortensen, som havde den daglige ledelse af byggeriet, fik ordre til at
fordele de sten, som blev sendt ned fra Holmen. Og han skulle ind
samle sand og kampesten til brug ved murerarbejdet samt udgrave en
kalkkule, hvor man kunne læske kalken. Han svarede, at der kunne fås
sand i nærheden, og at der ved udgravningen af jorden sikkert ville blive
optaget de nødvendige kampesten. Men det kunne komme til at knibe
med at få stenene tilhugget, idet den eneste stenhugger på egnen var i
arbejde for proprietær Malling indtil efteråret.
Den 4. juli blev skovrider Schweim bedt om at indkøbe mur- og
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teglsten samt kalk fra et lokalt teglværk. Schweim svarede, at han kunne
levere mursten og kalk ret hurtigt fra Petersgård Teglværk, men at
tagstenene måtte hentes længere borte19. I øvrigt udbad han sig kontant
og øjeblikkelig afregning, da de skippere, som skulle komme med ste
nene, ikke kunne ligge og vente på, at pengene kom fra København.
Postekspeditionen var ikke altid lige sikker og hurtig, så Schweim men
te, det var bedre at sende pengene til Vordingborg, hvor de så senere
kunne blive afhentet. Schweim fik bemyndigelse til at iværksætte ind
købene, og i løbet af juli og august 1807 blev materialerne nedkørt til
Petersværft. At kommunikationen til lands virkelig var mangelfuld,
viste sig snart. Den 3. august sendte kollegiet 2.000 rdl. til Schweim til
at betale sten og kalk med. Men den 6. havde Schweim endnu ikke
modtaget pengene, og han klagede derfor sin nød, fordi flere skippere
var kommet med tagsten, og de ventede på betalingen.
I efteråret 1807 blev bygningen af husene således påbegyndt. Ved
officershuset gravede man først ud til fundament og kælder på det sted,
som Halkier havde angivet. Men stedet viste sig mindre egnet, og hullet
blev i stedet brugt til kalkkule, mens et nyt fundament med kælder blev
anlagt »på et bekvemmere sted«. En rapport af 19. november 1807
berettede, at vagthuset var næsten færdigt. »Af officersbygningen er
kun kælderen færdig, men da 2 murersvende arbejder derpå daglig og
alle tømmermaterialerne haves tildannede på stedet, kan den, dersom
vejret tillader det, snart blive færdig«. Arbejdet fortsatte ind i 1808, og
først den 20. maj 1808 sendte murermester West sin regning på bygge
arbejdet. Den var bilagt en rapport, som meldte: »1) Officershuset er
ganske færdigt, mangler blot trapperne til køkkenet og stuen at oplæg
ge, og kakkelovnene at opsætte, ligeledes bryggerkedlen at indmure. 2)
Stalden er ganske færdig. 3) Lokummet er færdigt. 4) Vagthuset er
færdigt, mangler blot kakkelovnen at opsætte«20. Regningen afslørede i
øvrigt en af årsagerne til, at færdiggørelsen var trukket ud. West havde i
1807 måttet udbetale 40 rdl. i rejseomkostninger til folkene, som var
blevet tvunget til at forlade arbejdet »formeedelst Krigsurolighederne«.
Regningen blev godkendt af professor Mogens.

4. Anvendelsen
Hermed var anlægget ved Petersværft færdigt, og det skulle nu vise
sig, om det kunne benyttes til de planlagte formål. Opførelsen af cha
lupskurene blev som nævnt afsluttet i efteråret 1808. Admiralitetet be43

Officershusets oprindelige fløj, set fra nordøst (foto : Birger Thomsen).

sluttede nu, at kanonchaluppen »Nyekiøbing«, som var stationeret i
Grønsund, sammen med flere andre kanonfartøjer skulle oplægges ved
Petersværft i vinteren 1808-09. Den 8. december fik chefen for kanon
bådsflotillen i Grønsund, sekondløjtnant Sandholt, ordre til at sejle til
Vordingborg. Her skulle han lade mandskabet afmønstre, hvorefter
fartøjerne ville blive »lagt til Petersværft og dér opsat på land«21. Men
dette år kom skurene ikke i brug. Der var allerede megen is i farvandet,
og Sandholt måtte den 10. december melde, at han på grund af drivis
måtte forblive i Ulvshale22, og han fik senere tilladelse til at lægge
fartøjerne op ved Stege.
I vinteren 1809-10 var kanonjollerne nr. 6 og 8 trukket op i skurene.
Kollegiet beordrede den 21. november 1809, at der skulle sendes en
duelig mand til Petersværft for at lede ophalingen og indsætningen.
Premierløjtnant Ely, som havde kommandoen over kanonbådsflotillen
ved Vordingborg, forsøgte også at få »Nyekiøbing« sat under skur. Det
viste sig imidlertid, at fartøjet var for højt til at kunne gå ind i skuret, og
samtidig stak det så dybt, at det ikke kunne gå tilstrækkeligt tæt ind til
kysten. Det blev i stedet besluttet at trække »Nyekiøbing« på land et
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par kabellængder23 længere henne ad kysten, hvor der var dybere. Sku
renes konstruktør, mester Halkier, blev afkrævet en forklaring. Han
forsvarede sig med, at skurene var indrettet til at huse en nyere type
kanonchalupper uden fast dæk. I de følgende par år var der ikke fartøjer
i skurene, og først i vinteren 1813-14 blev der opsat 3 chalupper. Dertil
kom 4 barkasser24, 3 danske og 1 engelsk, hvor armeringen var fjernet i
november 1813. De var sendt til Ulvshale til brug ved »Skibes letning«.
Men skurene stod dog ikke helt ubenyttede hen. Den 14. juli 1811 skrev
oberst Beck fra artillerikorpset til Kommissariatskollegiet, at man fra
kongen havde modtaget ordre om at demontere Kalvehave batteri. En
kaptajn von Wagtmann havde fået til opgave at sætte affutagen25 i ma
gasin i den nærmeste kirke. Men kaptajnen havde meldt, at rapperterne
og slæderne ikke kunne gå ind ad kirkedøren. Derfor ønskede man nu
at få tilladelse til at benytte de tomme skure til affutagen. Tilladelsen
blev givet, men dog med den begrænsning, at skurene kun kunne und
væres til sent på efteråret, når roflotillen skulle oplægges. Skovrider
Schweim blev bedt om at ordne den praktiske del af sagen.
Der er ikke i kildematerialet fundet tegn på, at officers- og vagthu
sene er blevet benyttet til deres formål. Schweims rapporter, som omta
les senere, styrker formodningen om, at husene stort set har stået ube
nyttede hen26.
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Bolværket uden fo r chalupskurene (foto : Birger Thomsen).

5. Skibstømmer og skibsbygning
Også på andre felter var Schweim til god hjælp for flåden i disse år.
Det er nævnt, at anlægget ved Petersværft blev omtalt første gang, da
Rentekammeret i 1805 blev bedt om at levere tømmer fra de Petersgårdske skove til skurene. I de følgende år blev skovene stærkt benyttet
af flåden til forskellige formål. Den 3. maj 1806 skrev Rentekammeret,
at man mente, at en del af tømmeret fra Petersværft ville kunne anven
des til skibsbyggeri. Hvis flåden var interesseret, kunne tømmeret besigtiges hos skovrider Schweim. Flåden var interesseret, og 2 kvartermænd fra Holmen blev sendt til Petersværft, og de fandt 107 stykker
tømmer, som var velegnede til skibsbygning. Flåden var villig til at
betale gode priser herfor, hvis tømmeret kunne leveres samme sommer.
En del blev i begyndelsen af juli lastet af skipper Avernak med jagten
»De tvende brødre«, og Schweim mente, at resten måske kunne nedkøres til stranden efter kornhøsten. Ellers ville det ske den følgende vin
ter. Næste forår meddelte Rentekammeret, at hovedparten af det øn
skede tømmer nu var nedkørt til Petersværft. Endnu manglede der dog
2 svære stykker tømmer, som Kommissariatskollegiet gerne ville have
med, for at skibet, som skulle afhente tømmeret, kunne få fuld last. Det
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viste sig at være umuligt at få disse stykker ned til Petersværft, så de
blev i stedet transporteret til broen ved Kalvehave Færgegård. Senere - i
juli 1807- fik flåden overdraget 68 træer, som stod i Snedkervænget ved
Langebæk Mølle.
Den første portion skibstømmer blev altså bragt til København for at
blive anvendt ved byggeriet på Holmen. Men snart efter blev det beslut
tet, at der også skulle bygges ved Petersværft. En løjtnant Recke inspi
cerede i november 1807 anlægget, og han rapporterede bl. a., at der
efter hans egen og skovrider Schweims mening var en del tømmer, som
kunne bruges til kanonbåde. Og chalupperne ville kunne sættes på
stabel både i skurene og på ophalingsbeddingerne udenfor. Samtidigt
havde flåden påbegyndt bygningen af 2 kanonchalupper ved Nykøbing
Falster. Den officer, som ledede byggeriet, havde imidlertid ikke til
strækkeligt, hverken af folk eller materialer, så byggeriet blev meget
besværligt. Således måtte man en overgang flytte kvartermand Søren
Mortensen og hans 12 mænd, som var beskæftiget med opsættelsen af
skurene ved Petersværft, til Nykøbing for at hjælpe til. Kommissariats
kollegiet foreslog derfor kronprins Frederik, at når de 2 kanonchalup
per var bygget færdige, skulle arbejderne flyttes til Petersværft, hvor
man nu havde konstateret, at der var tømmer at få.
Kronprinsen billigede den 21. november 1807 forslaget, og samme
dag blev Rentekammeret bedt om at give Schweim ordre til at udlevere
det fornødne tømmer. Tømmermand C. G. Rosendahl blev sendt til
Petersværft for at overvåge træfældningen og skære planker ud til 5
kanonchalupper. Schweim blev underrettet om, at Rosendahls opgave
var »på Petersværft at anvise og forestå udarbejdelsen af tømmer og
planker«. Når der var så mange materialer klar, at der kunne begyndes
på 5 chalupper, ville en del tømmermænd fra Holmen komme til Pe
tersværft. Rosendahl var dog ikke til sinds at gå i gang med det samme.
Den 10. december skrev han til Kommissariatskollegiet: »I dag er jeg
ankommet til Petersværft, og jeg traf ved min ankomst forstinspektør
Ulrich27, som anmoder mig om at indhente ordre, om jeg også skulle
følge med ham til Falster og Lolland for at udse det til skibstømmer
egnede egetræ«. Overkrigskommissær Smith, som var daglig leder af
kollegiet, var ikke tilfreds hermed. Rosendahl fik til svar, at han skulle
blive og arbejde for fuld kraft, sådan at alt egetømmeret kunne ligge
klar ved skurene inden januar måneds udgang. Smith sluttede med
følgende salut: »Tror han sig ikke i stand dertil, så må han straks sige
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mig det for at blive afløst, og er det ej på stedet, som han har meldt, så
skal han aldrig med min vilje komme på skovarbejde mere. Lev nu vel
og stræb. Det er ej mere end hvad man kan forlange af en brav mand«.
Kollegiets problemer med Rosendahl var dog ikke overstået med
dette. Den 3. januar 1808 meldte han, at der var problemer med lønnin
gerne til skovarbejderne. Han gjorde klart, at daglønnen var for lille.
Folkene var derfor gået i strejke og krævede 3 mark (= 48 skilling) i
dagløn. De lave lønninger skyldtes, at arbejdet var på akkord med 6
skilling pr. kubikfod tømmer. Træerne stod meget spredt, de var svært
tilgængelige, og desuden skulle de have ekstra behandling for at kunne
bruges til chalupbyggeri. I kollegiet var man dog ikke i tvivl: »Arbejdet
må dér som andre steder behandles på akkord«. Og en ændring af
akkordtaksten ville man ikke overveje. Rosendahl fik dog støtte af
Schweim, som forudså, at det planlagte kvantum tømmer ikke ville
være færdigt før hen på sommeren. Da lønningerne ikke var blevet
hævet, havde Rosendahl kun nogle få arbejdere tilbage. Men kollegiet
havde den mening, at det var ledelsen af arbejdet, der var noget galt ved.
Rosendahl fik derfor den 30. januar ordre til at rejse til København, og
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Schweim fik at vide, at der få dage senere ville komme en ny tømmer
mand.
Men Rosendahls fjernelse løste ikke problemerne omkring lønfor
holdene. I en rapport af 13. marts 1808 skrev Schweim, at Rosendahl
ikke havde udbetalt løn til en del af folkene. De kom nu til Schweim for
at få penge. Han anmodede om, at de måtte få deres løn og undskyldte,
». . . at jeg taler for disse fattige mænd, som trænger til deres fortjente
løn«. I 1809 blev underofficer Christian Hansen sendt til Petersværft
for at lede arbejdet, og nu opstod der igen problemer omkring lønnin
gerne. Hansen skrev den 24. februar, at folkene ville have 7 skilling pr.
kubikfod. Kunne det tillades? Kollegiet reagerede ikke i første omgang,
så den 2. marts måtte Schweim berette, at folkene nu havde nedlagt
arbejdet. Der var mangel på arbejdskraft, og fødevarepriserne var høje.
Hvis der skulle komme skub i tømmerarbejdet, måtte lønnen i vejret.
Fra kollegiets side måtte man nu bøje sig, og Hansen fik lov til at give 7
eller 8 skilling pr. kubikfod, alt efter arbejdets karakter.
Også i almindelighed var der mangel på skovarbejdere. Schweim
benyttede sig i marts 1809 af sin forbindelse til Admiralitetet, da han
klagede over, at mange af arbejderne var indkaldt til militærtjeneste.
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Tegning til et flådebatteri af H a lkie r (Søetatens k o rt- og tegningsamling, des. C, nr. 380).

Han fik besked på at indsende en liste over de pågældende fra Kalve
have sogn, og herfra udtog man 9 mand, som blev overført til kanon
chalupperne ved Vordingborg og videre til skovarbejde. Denne for
øgelse af arbejdsstyrken skulle komme statsskovene til gode, men
Schweim lod det ikke blive herved. Han fandt udvej for at benytte
folkene også i privat tjeneste, så at Rentekammeret i 1812 måtte give
ham en skarp advarsel med trussel om afskedigelse28.
Byggeriet til flåden kom dog i gang. Som nævnt gik planerne først ud
på at bygge kanonchalupper på stedet. Men disse planer blev ændret.
Årsagen har sikkert i høj grad været mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Løjtnant Recke havde den 19. november 1807 rapporteret: »Af Kon
gens tømmermand er her underofficer Søren Mortensen - en meget
gammel mand - , og 12 mand, alle af mester Halkiers folk, som næppe
kan være tjenlige til skibsbyggeri, især ikke alene«. Folkene fra Nykø
bing synes heller ikke at have været de mest kyndige. Den 8. december
1807 fik overekvipagemester Kierülff i stedet besked om, at kronprin
sen havde befalet, at der næste forår skulle udlægges 2 flådebatterier i
farvandet. Disse batterier skulle bygges ved Petersværft, og Kierulff fik
ordre til, med første skib at nedsende de fornødne materialer til Peters
værft, hvor mester Halkier og hans folk skulle bygge batterierne. To
kuffer29 blev lastet med materialer, og Halkier fik også tilladelse til, at 4
kyndige tømmermænd kunne følge med for at tage del i byggeriet. Et
flådebatteri (se illustrationen) var en del simplere i konstruktionen end
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en kanonchalup og måtte derfor kunne bygges af det udsendte mand
skab.
De 2 flådebatterier, som nu blev bygget ved Petersværft, havde byg
genumrene 4 og 5. De skulle føre 3 stk. 24-pundige kanoner. Specielt
for disse to var det, at de blev bygget med pontoner, hvorigennem
ankertovene løb for at være beskyttede30. I februar 1808 rapporterede
Halkier, at de materialer, der var nedsendt om efteråret, var ved at være
opbrugt. Den resterende del af tømmeret lå klar i København og ven
tede på skibslejlighed. Men der måtte snart ske noget, for i løbet af 2-3
uger ville der ikke være mere at arbejde med. Når bjælkerne var i land
ved Petersværft, ville batterierne kunne bygges færdige i løbet af 3-4
uger.
Der var imidlertid for kraftige isdannelser i farvandene til, at trans
porten kunne ske via skib. Kollegiet måtte derfor beslutte sig for en
landtransport. Kierulff fik ordre til at organisere transporten efter føl
gende retningslinier: Onsdag morgen (den 2. marts) ville 60 rekvirerede
bøndervogne med hver 4 heste og 3 vogne med 2 heste møde i Nyhavn
for at transportere 112 bjælker samt ankre til batterierne til Køge, hvor
fra transporten ville fortsætte til Petersværft på nye vogne. Hver af de
60 vogne skulle læsses med 2 korte bjælker eller 1 lang på 20 alen og
derover, og de bedst kørende vogne tillige 1 anker. De 3 vogne med 2
heste var til kisterne og redskaberne for de tømmermænd, som også
skulle med til Petersværft for at færdigbygge batterierne. Tømmermændene skulle tillige lede transporten og især gøre en indsats ved
omlæsningen i Køge. En lignende transport skulle finde sted torsdag
den 3. marts på henholdsvis 26 og 2 vogne. Rekvisitionerne af bønder
vognene blev overladt til amtsforvalterne i København og Køge.
Men der kom sand i maskineriet. Smith måtte fredag den 4. bekende
over for amtsforvalterne, at han havde kalkuleret for højt med hensyn
til bøndervognenes lasteevne. Han måtte bede om endnu 30 vogne à 4
heste til en transport søndag den 6. marts. Her var det meningen, at
foruden det resterende tømmer skulle også artillerigodset til flådebatte
rierne medbringes. Men søndag morgen mødte kun 27 af de 30 vogne,
og ingen af disse havde fjæle, hvorfor artillerigodset måtte forblive i
København. Det fik til følge, at transporten foregik uden opsyn. Som
opsynsmand var udset en artilleriunderofficer, som skulle lede monte
ringen af artillerigodset på batterierne. Men ligesom godset blev han
også i København til dagen efter. Uden opsyn har transporten øjensyn51

ligt foregået efter devisen: Hvor der handles, der spildes. For nogle
dage senere modtog man indberetning om, at noget tovværk, som
havde været med søndagens transport, var forsvundet. Kollegiet troede
først, at det var blevet stjålet af bønderne, men artilleriunderofficeren
var af den mening, at tovværket var gået tabt enten mellem København
og Køge eller mellem Køge og Fakse. Han grundede sin formodning
på, ». . .a t han, da han kom efter, havde fundet på vejen imellem disse
stationer, adskillige enkelte bjælker og trosser«. Men han havde ikke
kunnet gøre op, hvad der manglede, før han kom til Petersværft. Intet
under, at man i kollegiet så afgjort foretrak transporter til vands fremfor
til lands.
Skovrider Schweim var også indblandet i den sidste del af byggeriet,
idet han leverede en del materialer, bl. a. fæhår og skindhår til tætning
af batterierne. I maj-juni 1808 var flådebatterierne færdige, og de blev
udlagt ved Madsnedø og i Grønsund. Hermed var Petersværfts rolle i
deres historie forbi. Alligevel må det dog være på sin plads at fortælle et
par detaljer, som kan belyse de lokale handlendes udnyttelse af krigssi
tuationen.
Den 9. april 1808 fik kommandør Løvenørn, som skulle til Mads
nedø og Grønsund, ordre til at undersøge, hvorledes batteriernes
mandskaber kunne få logi og forplejning samt lægehjælp. Han indberet
tede, at kaptajnløjtnant Juul, som skulle kommandere batteriet ved
Vordingborg, havde lejet en jagt, som skulle tjene som logiskib. Samti
digt rapporterede kaptajnløjtnant Thurah, at han også havde ledt efter
en jagt, som kunne bruges til samme formål for besætningen på hans
flådebatteri i Grønsund. Købmand Peder Staal i Stubbekøbing havde
den mest velegnede, som han ville udleje for 14 rdl. pr. kommercelæst
om måneden plus forsikring af skibet. Smith svarede, at Løvenørn var
sendt derned for at ordne sådanne ting. Men han kunne ikke dy sig for
at give sin egen mening til kende: »14 Rdl. pr. læst månedlig, som
købmand Staal forlanger for sin 5V2 læster drægtige jagt, er, på et
tidspunkt, hvor han ikke kan bruge den, - i mildeste udtryk - , ufor
skammet. Her betales 3 Rdl. månedlig for de fartøjer, som ligger med
proviant ved Trekroner«. Løvenørn fik i stedet ordnet det sådan, at
mandskabet blev indkvarteret i hytter ved strandkanten.
Også med hensyn til proviant var der store problemer med at få det
nødvendige til rimelige priser. De lokale handlende forlangte høj beta
ling, og de ville kun binde sig prismæssigt for 14 dage ad gangen. Og
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brød var det helt umuligt at få hos de private bagere. I stedet fik man
arrangeret, at flåden kunne hente brød hos de militære bagerier på
egnen.
Flådens nytte af området ved Petersværft ophørte dog ikke, da byg
ningerne var taget i brug og flådebatterierne var i søen. Skovene om
kring Petersværft blev stadigt udnyttet. Man fortsatte med at udsøge
egnet tømmer til skibsbyggeriet, og der var her både tale om træ fra de
kongelige skove og fra bøndernes private områder. Det var dog ikke
alene skibstømmer, der blev hentet i disse år. Så sent som i marts 1813
udbad kollegiet sig tømmer til tøndebånd, fadebånd, stokke m. m. Men
der knyttedes en særlig interesse til leveringen af hasselbrænde. Tørt
hasselbrænde var vigtigt tilbehør ved fremstillingen af krudt, og da
Smith overfor Schweim indrømmede, at hans store interesse var krudt
fremstilling, får man i hans breve meget detaljerede forklaringer om
krudtfremstilling i almindelighed og om den rette tørring af hassel
brænde i særdeleshed. Perioden igennem leverede Petersværft til sta
dighed hasselbrænde til krudtværket i Kastrup. Transporterne foregik
altid til søs, oftest med private skippere, og blandt disse fandtes også
folk, som forsøgte at udnytte situationen. Schweim rapporterede den 7.
januar 1810, at en skipper Brems havde tilbudt at føre en fragt hassel
brænde fra Petersværft til København. Det viste sig imidlertid, at Brems
var en gammel kending i kollegiet, så Smith kunne give Schweim denne
besked: »Skipper Peder Brems begærede 6 Rdl. pr. favn af hasselbræn
det for at føre det hertil, og jeg bad ham gå fanden i vold. Jeg mærker af
Deres behagelige skrivelse af den 7., at han ikke anser dette for bestemt
svar«.
I årenes løb udvekslede disse to mænd op imod hundrede skrivelser,
og der opstod efterhånden en vis fortrolig tone mellem dem. Smith
skrev endda i oktober 1809: »Når De kommer til byen, så beær mig
med Deres besøg. Thi hvor knap min tid end er mig, så ville det dog
blive mig en særdeles glæde at lære personligt at kende den mand, som
viser mig så megen deltagelse, og for hvilken jeg bærer den mest ube
grænsede højagtelse«.
Schweim benyttede et par gange denne fortrolighed til at hæve en
moralsk pegefinger. 15. juli 1810 skrev han, at 2 nordbåde31, ført af N.
Holm, havde ligget lastet med krumtømmer og hasseltræer i nogle
dage. Han forstod ikke, hvorfor de ikke var afsejlet. Også ved ankom
sten havde han kastet anker et stykke fra ladepladsen og derved ladet
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folk og heste vente en halv dag, - til en ekstra pris af 12 rdl. - , skønt
andre skibe kunne sejle. Årsagen havde været, at Holm tidligt om
morgenen var reist til Vordingborg markedsdag og havde ladet besæt
ningen klare sejladsen. Men ikke nok med det. I Vordingborg havde
han gjort gæld hos gæstegiver Claussen under påskud af at skulle have
penge af Schweim. Denne havde dog forarget sagt nej, da Holm kræ
vede pengene på Smiths vegne.
I 1812 klagede Schweim ligeledes. En skipper Olsen havde længe
måttet vente på lodsen ved Petersværft, Ole Nielsen, skønt han havde
lodsflaget hejst fra tidligt om morgenen til henimod middag. Og lodsen
var hjemme. Mange andre skippere gik det endnu værre: de fik slet ikke
lods om bord: »Således gik for nogle dage siden 3 fartøjer forbi Peters
værft med flaget hejset, og han roede ikke ud, skønt han var på broen. I
forgårs kom en fransk kaper her forbi med hejset flag, løsnede 3 kano
ner og måtte dog gå til ankers og vente, indtil lodsen fra Ulvshale - som
bragte kaperen - gik i land og hentede lodsen Ole Nielsen ud af sengen.
Det er en skam, at slig uorden skal eksistere, og da det er den offentlige
sag, jeg taler for, så tror jeg også, at De med et passende ord til ved
kommende kan få dette afgjort, således at lodseriet kommer i den rig
tige gænge«.

6. Afviklingen
Schweims indsats ved administrationen af flådens aktiviteter gik en
hel del ud over, hvad man kunne forvente. Og i 1812 fik kollegiet en
anledning til at vise sin taknemmelighed. Den 8. juni 1812 skrev sog
nepræst Meldahl i Kalvehave til kollegiet og bad om at måtte købe de
mursten og brokker, som var blevet til overs ved byggeriet. Kollegiet
henvendte sig til Schweim for at få at vide, om der var tale om hele sten
og hvor mange, det drejede sig om. Han rapporterede, at der var ca.
3000 stk. brugbare sten af de, der var blevet bragt til Petersværft fra
København (altså stenene fra dampmaskinen). Der var også en del sten
tilbage af de, han selv havde leveret, og Schweim mente, at de kunne
indbringe ca. 40 rdl., mens præsten ville give 11 rdl. 2 sk., »Thi præsten
vil købe let køb«.
Om bygningerne kunne Schweim i øvrigt berette, at de allerede
trængte til betydelig reparation. »I det lille vagthus har desværre
svampe indfundet sig i sidste vinter. Derfor har jeg givet en kone med et
lille barn tilladelse til at bo derude for at fugtigheden kan formindskes
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og svampen straks bortvaskes, hvor den ansætter sig. Over officershu
set holder jeg så at sige vagt. Thi jeg sidder der tit og skriver, og skulle
det engang blive solgt, så ønskede jeg at kunne købe det og anlægge en
planteskole til frugttræer m. m. på dets tilhørende område, thi belig
genheden er skøn. Dog dette går nok overstyr som så mange andre
tanker«. Det blev dog ikke ved tankerne. Den 31. juli svarede kollegiet,
at man anmodede Schweim om at afholde offentlig auktion over de
resterende mur- og teglsten. Samtidig tilbød man Schweim, at han
kunne benytte bygningerne på Tjørnehoved mod at vedligeholde dem.
Han skulle dog på forlangende rømme dem i løbet af 8 dage. Jordtilliggendet kunne han benytte til plantage. Smith tilføjede denne personlige
bemærkning: »Gid dette tilbud kunne gavne Dem, og være et stykke
bevis på den erkendtlighed, som Søetaten skylder Dem, og i særdeles
hed jeg«.
Først den 16. juli 1814 accepterede Schweim officielt tilbuddet. Han
ville anlægge en planteskole på stedet og havde allerede samme forår
tilsået 2 tønder jord med hørfrø og bygsæd. Et stykke af jorden skulle
til efteråret tilplantes med frugttræer. På de øvrige 6 tønder land lå der
stadig mange sten og murbrokker, og de kunne derfor foreløbig kun
bruges til græsning. Schweim mente, at flåden burde afholde udgifterne
ved bygningernes istandsættelse og jordens indhegning.
Grunden til, at Schweim så pludseligt lagde sin accept og sit forslag
frem, må have været, at Napoleonskrigene nu var forbi for Danmarks
vedkommende. Det medførte, at flåden søgte at realisere en del af sine
anlæg og fartøjer, og Schweim kunne formode, at anlægget ved Petersværft ville blive inddraget. Hans formodning holdt stik. Få dage senere
- den 21. juli 1814 - foreslog overekvipagemester Krieger kollegiet, at
de 3 danske barkasser, den ene engelske barkasse og de 3 chalupper,
som var oplagt ved Petersværft, skulle istandsættes og sejles til Holmen,
hvor de burde sælges på auktion sammen med deres inventarium32.
Samtidig burde skurene tages ned, og materialerne bringes til Holmen,
mens de resterende sten burde sælges ved en lokal auktion. Krieger
havde korresponderet med kaptajnløjtnant og ridder Christian Wulff
om sagen. Wulff var svigersøn af Peter Johansen og havde indlagt sig
stor hæder i kanonbådskrigen, bl. a. ved erobringen af den engelske
brig »The Tickler«. For de prisepenge, han i disse år havde indtjent,
havde Wulff i 1810 købt Petersgård.
Kollegiet godkendte Kriegers forslag, og den 4. august 1814 afgav
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man en indstilling til kongen. Først blev der givet en historisk redegø
relse for anlægget på Petersværft, og kollegiet måtte konkludere, at »det
hele begyndte anlæg ikke under krigen har været til nogen væsentlig
nytte«. Man foreslog derfor kongen, at anlægget blev hævet, idet de 5
chalupskure skulle nedtages og føres til Holmen. Officershuset, vagt
huset og jorden burde afhændes på den økonomisk mest fordelagtige
måde efter aftale med Rentekammeret.
Kongen bifaldt forslaget, og den 9. august fik Krieger pålagt at sende
tømmermænd til Petersværft for at nedtage skurene og sende materi
alerne til Holmen. Dette skete i løbet af efteråret. Tømmermændene
skulle også kalfatre35 fartøjerne, som skulle sælges på auktion. Samme
dag skrev kollegiet også til Wulff, at stenene fra byggeriet samt de 4
barkasser og 3 chalupper skulle sælges på stedet. Wulff blev bedt om at
have opsynet med nedtagningen af skurene og fartøjernes istandsættel
se. Han skulle sammen med Schweim leje folk til at slæbe fartøjerne ud
på dybt vand, og han skulle arrangere og forestå auktionen. Den blev
afholdt i oktober 1814, men en egentlig opgørelse over salgspriser og
købere har ikke kunnet findes. Af andet kildemateriale har det dog
været muligt at konstatere, at i hvert fald et par af fartøjerne blev købt
og anvendt lokalt. 2 af barkasserne købtes af købmand C. Hage, Stege,
og de sejlede frem til 1817-18 som korvetten »Gustav«, drægtig 2V2
kommercelæst, og skonnerten »Hothar«, drægtig 3,0 kmcl34.
Den kongelige resolution af 5. august 1814 havde bestemt, at bygnin
gerne på Tjørnehoved med jordtilliggendet skulle afhændes ved auk
tion. Men Rentekammeret mente, at det var bedre, at bygningerne og
jorden blev overladt til forstvæsenet, idet man dels kunne få udfyldt den
åbne plads med træer, dels ville undgå at få en fremmed ejendomsbesid
der midt i de kongelige skove. Desuden skulle forstvæsenet bruge den
vej, som gik hen over pladsen, for at bringe tømmer ned til udskibning
ved Petersværft. Tilbage stod spørgsmålet om bygningerne.
Flådens afviklingsplan for anlægget var kommet på tværs af Schwe
ims ønsker. Om dette har været medvirkende, skal være usagt, men i
hvert fald døde Schweim senere på året 1814. Hans enke skrev derfor til
dronningen den 21. februar 1815 og bad om at måtte blive skænket
officershuset med tilliggende jord som enkesæde. Hun fremhævede, at
hendes mand altid samvittighedsfuldt og uden vederlag havde haft op
synet med bygningerne35. »Ved hans død er jeg med 5 små børn sat i en
kummerlig forfatning. Jeg har ikke alene intet at leve af, men jeg ved
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Den tilbyggede vinkel af officershuset, set fra sydvest (foto : Birger Thomsen).

ikke en gang at finde husly, når det befales mig at drage ud af den for
skovrideren ved de kongelige skove bestemte bolig. Jeg er venneløs og
forladt. Ingen vil eller kan tage mig og 5 børn i huse, da jeg intet har at
betale med. Deres Majestæt, som her alene kan hjælpe, tager jeg min
tilflugt til. Lad den belønning, som min mand ikke attråede for sit tilsyn
med disse huse, komme hans enke og børn tilgode«. Sognepræst Meldahl tilføjede: »Ansøgerindens skæbne er desværre alt for sørgelig.
Enke med 5 små børn uden formue og levebrød - hvad mere ynkvær
digt! Uden virksom hjælp trues hun af alle fattigdommens følger. Jeg
anbefaler hende på bedste måde og beder allerunderdanigst: H ør hen
des bøn!« Ansøgningen gik videre til Kommissariatskollegiet, som dog
ikke lod sig røre: »Disse bygninger med tilliggende jord sættes til of
fentlig auktion«.
Som nævnt ønskede Rentekammeret at overtage jorden, men efter en
undersøgelse i maj 1815 af forstinspektør Ulrich mente man, at forstvæ
senet ikke kunne bruge de to bygninger og at de kun kunne sælges til
nedrivning. Imidlertid foreslog man, at Schweims enke fik lov at bo i
officershuset i 1 år, mens hun fik boet gjort op og fik fundet sig en ny
57

bolig. Kommisariatskollegiet svarede, at den kongelige kasse ville tabe
meget, hvis husene skulle rives ned, og man bad derfor Rentekammeret
om endnu en gang at overveje, om husene dog ikke kunne tjene deres
formål. Man var villig til at overlade Rentekammeret husene efter taksa
tion for et billigt beløb, som kunne gå af på det, som flåden skyldte for
tømmer. Rentekammeret tog med tak imod tilbuddet, og den 15. juli
anmodede kollegiet Wulff om at finde egnede taksationsmænd og fore
stå taksationen. Wulff ordnede sagen og sendte den 29. august 1815
taksationen, som i alt androg 2.410 rdl. Ved en kongelig resolution af
15. november 1815 blev området officielt overdraget Rentekammeret,
mens Wulff blev bedt om at ordne den praktiske overdragelse sammen
med den ny skovrider, Müller.
For Rentekammeret stod nu alene tilbage det uafklarede problem
med bygningernes benyttelse. I december 1815 foreslog Ulrich, at
Schweims enke fik lov at bo i officershuset endnu et år mod at foretage
de nødvendige reparationer for egen regning. Rentekammeret indvil
gede og bevilgede også 2 skæpper land til en have ved huset36. Som svar
på en ny henvendelse fra Ulrich tillod Rentekammeret i april 1816, at
fru Schweim kunne bebo officershuset »indtil videre«37. Dette skulle
vise sig at være indtil fru Schweim døde i foråret 1843. Kun på et enkelt
tidspunkt synes der at have været debat om spørgsmålet. Det var i marts
1831, hvor fru Schweim havde anmodet om at måtte fraflytte huset i 3
år og derefter vende tilbage. Rentekammeret ville ikke tillade dette.
Hvis hun rejste, skulle hun flytte helt og så ansøge om huset, når hun
kom tilbage38.
Efter fru Schweims død ansøgte skovrider Müller om at måtte over
tage huset til bolig for hans eventuelle enke39, og det bevilgede Rente
kammeret, mod at Müller betalte en årlig afgift samt vedligeholdt hus
et40. Müllers enke kom da også til at bo i officershuset, og derefter blev
det benyttet som bolig for Petersgårds familie og venner41. Det er nu
udlejet til sommerbeboelse.
Om vagthuset er oplysningerne sparsomme. Som nævnt var det fra
1812 beboet af en enke, mens de næste oplysninger er fra 1843. Da blev
det indberettet til Rentekammeret, at enken efter skovfoged Tronier var
død og at vagthuset derfor var ledigt42. Få dage efter indsendte Schwe
ims datter, Marie Schweim, en ansøgning om at måtte få fri bolig i
vagthuset, hvor hun ville oprette en skole for mindre børn43. Rente
kammeret overlod hende huset til fri afbenyttelse, mod at hun skulle
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vedligeholde det på egen bekostning, og mod at fraflytte det straks, hvis
det blev forlangt44.

7. Afslutning
Flådeledelsen måtte i 1814 erkende, at anlægget ved Petersværft
havde været en fejldisposition. Planlægningen havde svigtet, idet udnyt
telsesgraden ikke nærmede sig det acceptable. Også den daglige admini
stration i kollegiet forekommer at have været mangelfuld. De mange
problemer, der opstod i forbindelse med byggeriet og transporterne,
illustrerer dette. Men her må det bemærkes, at aktiviteten i årene
1807-14 lå langt ud over det normale. Det gjaldt især for den del af
aktiviteten, som lå uden for København. Administrationen synes at
have været opbygget med henblik på de centrale institutioner på Hol
men, og kanonbådskrigens spredning af flådens indsats stillede Smith
og de øvrige embedsmænd i kollegiet over for hidtil ukendte proble
mer, især med hensyn til organisation og kommunikation. Set på denne
baggrund klarede de det måske ikke så dårligt endda.
Ved Petersværft er der endnu spor efter flådens aktiviteter. Officers
huset med den fortryllende beliggenhed charmerer alle besøgende. Si
den 1808 er huset udvidet et par gange, først mod syd og senere i en
vinkel mod vest. Vagthuset er til gengæld helt forsvundet, ikke en gang
fundamentet kan spores. På vejen fra officershuset til skurpladsen kan
man se en vandsluse, som blev anlagt i 1808. Da en bæk passerer vejen
her, var det nødvendigt med en sluse, for at tømmertransporterne ned
til beddingerne kunne foregå også i regnfulde tider. »Nu og fremtids
behøves den«, skrev Schweim.
Skurområdet selv er klart aftegnet i landskabet. Det planerede og
udgravede areal ses tydeligt i dag, og markeringen mod søen - det
anlagte bolværk - er iøjnefaldende. I en længde af ca. 60 meter strækker
det sig, yderst med svære egestolper i 60-70 cm afstand. Indenfor ligger
en vandret egeplanke, ca. 20 cm bred og inderst mod land er en spuns
væg af lodrette brædder. Der er fundet rester af 3 af ophalingsslidskerne. De består af kløvede egestammer, og er ca. 1 meter brede, mens
længden foreløbig på den ene er målt til 25 meter, hvor den forsvinder i
1 meter dynd. Træet er overalt meget velbevaret som følge af den
mudrede bund45. I dag tjener det planerede område også et maritimt
formål, nemlig som stejleplads for lokale fiskere.
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Noter
II. Flådebasen
1. Reglering: oprettelse og struktur.
2. Se: Birger Thomsen: De dansk-norske ka
nonbåde 1780-1850, I og I I (M arinehistorisk T idsskrift 3, 1975 og 4, 1977).
3. Søetaten. Kommissionen angående en
skærflådes reglering 1795. Pakke 122. (R ig
sarkivet).
4. Galej: langt, smalt fartøj med årer som vig
tigste d rivkra ft, opr. fra Middelhavet.
5. K K Journalsager 1777, nr. 522.
6. Det sømilitære kollegium var opdelt i 2
sektioner: Adm iralitetet, som havde den
operative ledelse og Kommissariatet, som
administrerede flådens bygge- og anlægs
sager.
7. K K Journalsager 1778, nr. 608.
8. Søetaten. Kommissariatskollegiet.
In d 
komne skrivelser 1790, nr. 1052 samt deci
sionsbog 1790, nr. 1052. (Rigsarkivet).
9. Som note 3. Indberetning af 11. maj 1791.
IC. Kortet findes nu i Farvandsdirektoratet.
Nautisk afdeling, i Søkortarkivets antikke
kortsam ling, II, Danske farvande, nr. 184.
11. Forskellen på kanonchalup/-båd/-jolle er
beskrevet i Birger Thomsens artikler (note
2).
12. Søetaten. Kommissariatskollegiet. K o p i
bog 1805, nr. 168. Hovedparten af det ma
teriale, der ligger til grund for resten af ar
tiklen, findes i Kommissiariatskollegiets
indkomne skrivelser og kopibøger fra
1805-1814. I det følgende vil noteapparatet
derfor indskrænke sig til materiale uden fo r
denne kildegruppe.
13. K ortet findes i Søetatens ko rt- og tegnings
samling, designation C, nr. 258.
14. Rentekammeret. Sjælland-Fynske Landvæ
senskontor. Dokum enter vedk. Petersgaard Overleveringsforretning, Bønder
godsets Salg m. m. 1799-1807.
15. Pctersgaard Skovdistrikt.
Journalsager
1800-1814, nr. 4. (Landsarkivet for Sjæl
land).
16. Sjællands Overlods. Kopibøger 1802-05.
(Landsarkivet for Sjælland).
17. Mester Halkiers tegninger til bygningerne
ved Petersværft blev arkiveret på Holm en,
men de synes nu at være forsvundet.
18. Bedding: her slidske til at trække bådene
på, når de ikke kunne flyde længere ind.
19. A f en skrivelse af 26. december 1807 frem 
går det, at tagstenene kom fra Flensborg.
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20. En beskrivelse af anlægget fra 1811 angiver
officershusets mål til: 28 fod langt, 20 fod
bredt, 9 fod højt fra gulv til lo ft og med */2
kælder af 5 fods højde. (Ingeniørkorpsets
H istoriske Tegnearkiv X IV - 1 - 27. (F o r
svarets Bygningstjeneste)).
21. Søetaten. Adm iralitetet. Kopibog 1808, s.
1912.
22. Ibidem. Indkom ne skrivelser 1808, nr.
2283.
23. Kabellængde: ca. 185 m.
24. Barkasse: den største båd på et datidigt o r
logsskib.
25. Affutage: rappert + slæde udgør en kanons
affutage, dvs. understøtning.
26. D er er heller ikke fundet belæg fo r den
form odning, at huset har været bolig for
den officer, som havde kommandoen over
strandvagterne på kysten (Se: Axel Pontoppidan i Præstø Amts Arbog 1936, s.
72).
27. U lrich ledede 3. overførsterdistrikt under
Rentekammerets skovadministration og
var således overordnet for skovrideren ved
Petersværft.
28. Pctersgaard
skovdistrikt.
Journalsager
1800-1814, nr. 88 og 90.
29. K u f: ret fladbundet fartøj med brede stæv
ne, opr. hollandsk.
30. D er er desværre ikke bevaret tegninger til
nr. 4 og 5.
31. Nordbåd: stor, fladbundet og bred dæks
båd.
32. Inventarium : udstyr.
33. Kalfatre: tætne.
34. Søetaten. Adm iralitetet. Indkom ne in d ro lleringssager, pakke 1511, nr. 811 og pakke
1520, nr. 3.
Kommercekollcgiet. Diverse skibslister
1815 og 1817.
Reviderede toldregnskaber. Stege. Pakke
17, 1812. (A lle i Rigsarkivet). Stege tolds
teds arkiv. Kopitoldbøgcr 1815-1821.
(Landsarkivet for Sjælland).
Jeg skylder cand. mag. Anders Monrad
M øller tak for disse oplysninger.
35. Schweims indsats blev meget positivt be
døm t i kollegiet. Den 28. februar 1815 ind
sendte U lrich en fortegnelse over de udgif
ter, som Schweim havde haft ved ind- og
udskibning af tømmer, planker, materialer
til skurene, vagthold, snekastning m. m.

ved flådens anlæg i årene 1812-14. Forteg
nelsen var udarbejdet på grundlag af
Schweims papirer, og U lrich tilføjede: »At
salig Schweims notater i hans lommebog er
rigtige og pålidelige, derfor borger vist den
udmærkede redelighed, som han hele sit liv
har vist«. Regningen blev godkendt i ko lle 
giet med en påtegning om, at arbejdet var
udført så b illig t, at ». . . jeg ikke ved no
getsteds at kunne få sådant arbejde forrettet
fo r den betaling«. Enken fik udbetalt 153
rdl.
36. Petersgaard
1815-16.
37. Ibidem.
38. Petersgaard
1830-31.

skovdistrikt.

sko vdistrikt.

Journalsager

Journalsager

39. Rentekammeret. Forstkontoret 1806-48.
Journal 1843, nr. 1293. (Rigsarkivet).
40. Rentekammeret. Danske afdeling 1841-48.
G. Sager udenfor kontorordningen. 3.
Forstkontoret 1806-1848. Kopibog 1843,
nr. 1602. (Rigsarkivet).
41. Axel Pontoppidan op.cit. s. 73.
42. Rentekammeret. Forstkontoret
Journal 1843, nr. 1292.

1806-48.

43. Ibidem , nr. 1342.
44. Rentekammeret. Forstkontoret
Kopibog 1843, nr. 1497.

1806-48.

45. Undersøgelserne af bolværket m. m. er fo 
retaget i samarbejde med Næstved Sports
dykke rklu b , som jeg gerne vil takke for
den fine indsats.

61

A. Strange Nielsen:

Litteratur om Præstø amt 1977
NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK - Det gamle Præstø amt er rigt repræ
senteret i denne årbog fra Nationalmuseet 1977.
Risby - Mogens Schon Jørgensen redegør i en spændende artikel »Risbyvejene« for
udgravningerne 1973-76 af oldtidsvejene ved Risby, der i alder strækker sig fra yngre
stenalder og fremover. Der er konstateret 5 stenlagte vejbaner, en svellevej, en træbro
og ca. 30 grenveje. Det righoldigste materiale henføres til vikingetid (ca. år 1000). Også
det i Bårse i 1822 fundne runestensfragment omtales i denne forbindelse. Artiklen
ledsages af mange gode billeder.
Holmegårds Mose - Anders Fischer og Bjarne N. Mortensen fortæller om udgravnin
gerne på Trollesgave-bopladsen i Holmegårdsmosen, som fandt sted 1973-75 i samar
bejde mellem Nationalmuseet og Næstved Museum. Artiklen viser også, hvordan man
ved anvendelse af EDB-programmer kan analysere fundene og arkivere resultaterne.
Lille Hedinge kirke - Niels Jørgen Poulsen beretter om den omfattende istandsættel
se, der i et helt år november 1975 til november 1976 fandt sted i kirken, hvor de gamle
kridtstensmure havde slået revner, og taget var utæt. Det særlig interessante og enestå
ende ved denne kirke er, at den oprindelig har været opført i 3 stokværk. Forfatteren
forkaster de tidligere ideer om, at de 3 stokværk skulle vise, at kirken oprindelig var
beregnet til forsvar. Han peger på, at de øverste stokværk snarere har fungeret som
kornmagasin.
Bakkebølle - Charlotte Bøghs artikel »En borgerlig families ferieliv« handler om
boghandler-familien Hagerups ferier, som også har stærk forbindelse med de sydsjæl
landske. Vi hører om en ferierejse til Møn i 1887, og om hvordan man i 1901 købte et
husmandssted i Bakkebølle. Det blev nedrevet i 1910 og erstattet af en herskabelig
»strandhytte« - det senere »Hjalet«.
Ulstrup - Blandt årets høst af danefæ nævnes en vægtig guldarmring fundet under
markarbejde i Ulstrup, Skelby sogn.
VIEMOSE - Det er ornelavet i Viemose, nu bylavet, der står bag udgivelsen af
skoleinspektør/7. Vestergaards bog »Træk af Viemose bys historie« (61 s.). Der er gået
et stort indsamlingsarbejde forud for bogens tilblivelse både i arkiver og hos private. I
meget store træk får vi et rids af udviklingen i denne landsby helt frem til vor egen tid.
Særlig værdifuld er fortællingen om de sidste 100 år med skildringen af det alsidige
virke, der ud over landbruget trivedes så vel i landsbyen, indtil udviklingen satte små
driften og de nære servicefunktioner i stå. Dette stof er godt forsynet med årstal og
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matr. numre. En stor mangel er det derimod, at en halv snes udmærkede billeder er
uden datering. Rytterdistriktskortet over byen fra 1772 er en fin ting at få med i bogen.
BORDDÆ KNINGSTING FRA FANEFJORD, GAVNØ, KÆDERUP OG ATTERUP - Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årbog »Arv og Eje« for 1977 be
handler temaet »Bordskik og Borddækning«. Fra Præstø amt vises og forklares kalkma
leriet i Fanefjord kirke af den rige mands måltid. En empire-foldeske af træ, dateret
1770, og brugt ved gilder på Gavnø, er også med. Desuden medtages en spisebrik af
bøgetræ fra Kæderup i Tureby sogn samt en hørlærreds borddug fra Atterup i 0 . Egede
sogn.
TOKSVÆRD GYMNASTIK- OG IDRÆ TSFORENING - Foreningen fejrede i
1977 sin 100-års jubilæumsfest og udgav i denne anledning et hæfte, hvori foreningens
indsats i dette tidsrum er beskrevet; dels i form af uddrag af forhandlingsprotokollerne
og dels ved omtale af de forskellige afdelingers virke, nemlig foruden gymnastik også
badminton, bordtennis, fodbold, håndbold og teater.
STORSTRØMS AMT - er et billedhæfte, udgivet af amtet i samarbejde med amts-turistrådet med henblik på at virke dragende på turister. Man har tilstræbt en ligelig
fordeling af billederne mellem de gamle Præstø og Maribo amters områder. Der er
anledning til at kritisere, at f. eks. amtets største og mest besøgte turist-attraktion,
Holmegårds Glasværk, kun er repræsenteret af et meget beskedent billede af en glasfi
dus, og at det dominerende Næstved-billede præges af et dametoilet-skilt - åh ja, den
turist-service.
FAKSE KALKBRUD - Den meget historisk interesserede boghandler Eiler Rose,
Frederikssund, der er født i Fakse, har i et meget begrænset oplag udsendt et genoptryk
af Fakse Kalkbruds katalog fra 1885, hvori kalkbrudets produkter præsenteres. Men
kataloget er også en fortegnelse over virksomhedens større leverancer 1872-84 med
kopier af tegninger af 27 bygninger m. m., hvis udseende er præget af kalkbrudets
produkter. Det drejer sig om herregårde, københavnske palæer og forretningsbygnin
ger, Marmorkirken m. m.
BILLEDBOG OM KØGE OG OM EGN - Køge byhistoriske Arkiv har fået den
gode idé at lave en samlet udgivelse af, hvad der findes af malerier om byen og dens
omegn. Det er blevet til en meget fornem publikation, »Køge med pen og pensel«,
visende 59 motiver i gamle stik, tegninger og malerier, som alle fortæller lokalhistorie,
og som rækker ind i det gamle Præstø amt.
NATUROMRÅDER I STORSTR.ØMS AMT - er en folder, som amtet har udgivet,
med tegninger og beskrivelser af 12 særdeles seværdige steder. Med sædvanlig diploma
tisk sans har man medtaget 6 steder fra hvert af de tidligere Maribo og Præstø amter.
Sidstnævnte sted er repræsenteret med Møns Klint, Ulfshale, Jungshoved, Feddet ved
Præstø, Knudshoved og Næsbyholm. Flere naturområder savnes.
HOLMEGÅRDS GLAS - Til rækken af bøger, der i de senere år er udkommet om
gamle glas, slutter sig nu Harald Roesdahl: »Gamle glas og karafler« (Forlaget Forum).
Bogen handler om forfatterens egen glassamling, der rummer mange Holmegård-glas,
som afbildes og omtales.
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MINDERIGE STEDER I PRÆSTØ AMT - Bag på Weekend-avisen bringes hver
uge prospekter af bemærkelsesværdige steder i Danmark. For året 1977 er disse pro
spekter, fine tegninger af Palle Pio med ledsagende tekst af Tage Christiansen, udgivet
af bladet som bog. Fra Præstø amt bringes sådanne prospekter fra Bøgestrømmen,
Lellinge, Næstved-Mogenstrup, Vemmetofte og Vindbyholt.
MALEREN ALBERT GOTTSCHALK, f. i Stege - På Borgens Forlag har Troels
Andersen udgivet bogen om Albert Gottschalk (1866-1906). Det er dels en biografi og
dels en billedfortegnelse. Malerens far solgte sin købmandsforretning i Stege i 1875, og
familien forlod byen. Senere i livet besøgte maleren gentagne gange sin fødeø og malede
en række billeder her. En halv snes stykker af dem er gengivet i bogen.
VALDEMAR ATTERDAG-BILLEDET I NÆSTVED SCT. PEDERS KIRKE - er
benyttet som illustration i Nationalmuseets bog »Middelalderens våben« zlNiels-Knud
Liebgott. Det er i forbindelse med omtalen af de våben, der blev brugt ved indtagelsen
af Visby 1361.
NEDER MERN - Overlærer H. P. Hansens erindringsroman »Det eneste paradis«
(Poul Kristensens Forlag, Herning) er ikke en roman i egentlig forstand, men en min
debog som fortæller om forfatterens barndom og ungdom. Han fortæller om livet i
barndomshjemmet på gården i Neder Mern i første verdenskrigs tid. Foruden om
familien hører vi om omgangskredsen, skolen, forsamlingshuset og derefter om skole
gangen i Præstø og ungdomstiden i Vordingborg, hvor forfatteren var kontorist på
slagteriet, soldat på kasernen og tilsidst elev på seminariet.
OLDTIDSMINDER - På Gyldendals Forlag er udkommet »356 oldtidsminder på
øerne«, skrevet af Henning Dehn-Nielsen. Oldtidsminderne opregnes amt for amt og
stedfæstes, så man med rimelighed kan finde frem til dem. Teksten er instruktiv og
billederne er gode. I det gamle Præstø amt er omtalt 44 lokaliteter, ligesom der er
omtale af museerne i Næstved, Stevns, Vordingborg og Møn.
SIGILSTAMPER FRA NÆSTVED GRÅBRØDREKLOSTER - Ved udgravnin
gerne på Axeltorvet i 1957, hvor den nedbrudte klosterkirke i høj grad berørtes, blev
der bl. a. fundet 13 sigil-stamper, tildels itubrudte. I en artikel i Heraldisk Tidsskrift,
bd. 4, nr. 36, okt. 1977, har heraldikeren Otto H. M. Baron Haxthausen, Snesere,
offentliggjort resultatet af sine studier af disse stamper.
NÆSTVEDS BORGMESTER - Den 13. august 1977 fyldte borgmesterSvend Han
sen 60 år. Blandt den megen hyldest, der blev ham til del, var også en bog om fødsels
dagsbarnet, skrevet af redaktør Knud Rasch, der har samlet på udsagn om byens virk
somme førstemand og alle de gøremål, han har beskæftiget sig med, ved at lade hans
samarbejdspartnere fortælle om fødselaren.
FLADSÅ I BILLEDER OG TEKST - er titlen på et nydeligt lille hæfte, som
utraditionelt nok er udgivet i anledning af Fladså Teaters 5-års jubilæum. Fotograf
Andreas Hansen har været rundt i kommunen og lavet en billedmæssig registrering. Der
er udvist betydelig sans for det lokalhistoriske i motiv-valget. Dog mangler der et
billede af teater-togets afgang fra Mogenstrup. Teksten skyldes Jens Bjørst og Mogens
Kelstrup, lay-out er forestået af Jan Abildgaard.
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FO REN IN G EN KLUBBEN, NÆSTVED - er nok den ældste endnu virksomme
forening i byen. Den fyldte 125 år i 1977 og fejrede begivenheden ved bl. a. at udsende
et lille fornøjeligt jubilæumsskrift, forfattet af redaktør Knud Rasch, som fortæller om
den festlighed og selskabelighed i byen, som foreningen har stået for i årenes løb.
RISTESTENEN PÅ M ØN - I nærheden af Borre lå engang en stor sten, »Risteste
nen«, hvorunder der ifølge et gammelt sagn skulle være skjult en skat. Digteren Chr.
Winther offentliggjorde i 1854 i »Folkekalender for Danmark« en fri genfortælling af
sagnet. Strandbergs kulturhistoriske Bibliotek har nu udsendt et genoptryk af denne
folkekalender.
VORDINGBORG, HERLUFSHOLM, M Ø N , STEVNS - I bogen »Rødderne
rådner« (Gyldendals Forlag) fortæller arkitekt Ole Helweg, søn af overlægen på Oringe-hospitalet, om sin barndom og ungdom i Vordingborg i 1920-erne og 30-erne.
Erindringerne herom giver på flere måder et godt billede af den charmerende lille
provinsby og dens beboere, som uforbeholdent karakteriseres og nævnes ved deres eget
navn. Herlufsholm, hvor han tilbragte nogle af skoleårene, får ikke de bedste ord med
på vejen. Senere i livet drev Helweg den sport at sejle flygtninge til Sverige under den
tyske besættelse, og vi hører om nogle af disse transporter fra Møn og Stevns.
MIDTBANEN - var egentlig tænkt som en jernbane fra Hillerød til Karrebæksmin
de. Den blev kun færdig på strækningen Frederikssund-Næstved. 1936 nedlagdes det
meste af banen, så kun linieføringen Ringsted-Næstved blev bevaret. Den kendte jern
banehistoriker P. Thomassen har nu udgivet bogen »Midtbanen« (eget forlag). Han
fortæller om selve anlæggelsen med jordarbejder, viadukter, stationer m. m. Beskrivel
sen af selve jernbanedriften ledsages af opgørelser over person-, post- og godsbefor
dringen samt omtale af bygninger og personale. I Præstø amt var der stationer, holde
pladser eller trinbrætter i Næstved, Rislev, Søgård, Herlufmagle, Glumsø, Tyvelse og
Vrangstrup. Et væld af gode billeder pryder bogen.
MØNS LANDSBYSKOLER - I forbindelse med historiestudiet har Bodil Hansen
som speciale-afhandling skrevet bogen »Skolen i Landbosamfundet ca. 1880-1900«, i alt
væsentligt omhandlende skolerne på Møn og også med materiale fra Bårse Herred i
øvrigt. Der er tale om en meget grundig undersøgelse af skolernes funktion i dette
tidsrum. Men samtidigt bringes et fortræffeligt lokalhistorisk stof om de mønske lands
byskoler. Bogen er udsendt af Landbohistorisk Selskab.
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Historisk Samfund for Præstø amt
Årsberetning 1977
Historisk Samfund har i det forløbne år haft 5 arrangementer: 3 foredragsaftener og 2
udflugter, deraf den ene til udlandet.
29. marts holdt museumsinspektør Kirsten Bendixen, Nationalmuseet, et lysbilledcauseri på Præstekilde i Keldby over emnet: »»Lidt om pengenes historie«. Ca. 50 kom
til dette møde.
Et lignende antal deltog i »»De gamle dokumenter« i Det røde Pakhus i Næstved 14.
april. Skoleinspektør A. Strange Nielsen, leder af Næstved by- og egnshistoriske Arkiv,
fortalte om skøder, fæstebreve, skifteudskrifter og andre papirer, og der var lejlighed
for deltagerne til at få bestemt de gamle dokumenter, man havde medbragt til mødet.
12. juni gik turen med busser til Lübeck. Der var over 100 deltagere,og 4 ledere, som
havde gennemprøvet turen, førte hver sit hold rundt i store dele af den gamle hansestad.
Man var bl. a. inde i Mariekirken og Helligåndshuset, gik gennem gamle gyder og
besøgte det smukke Behnhaus. Den ret lange byvandring blev afbrudt af 2 timers spiseog slentrepause. Mange af deltagerne udtrykte deres tilfredshed med udflugten, der
gennemførtes planmæssigt.
Trods køligt og blæsende vejr var over 80 til stede i Ringsted 1. oktober, da stud.
mag. Lykke Rasmussen gennemgik Set. Bendts Kirke for vore medlemmer. Bibliotekar
Møller bød velkommen til Ringsted på hotel Casino, hvor generalforsamlingen afhold
tes. Der var af styrelsen lagt op til en diskussion om emnerne udflugter, foredragsmøder
og årbogen.
Ejgil Betzer-Pedersen, J. Ingemann Pedersen og Tage Worsaae modtog genvalg til
styrelsen, og revisorerne og revisorsuppleanten fortsatte ligeledes.
22. november var der dialektaften i Præstø, hvor lektor Inge Lise Pedersen talte om
dialekter i Sydsjælland og på Møn og lod os høre nogle båndoptagelser. Der udspandt
sig en livlig diskussion mellem foredragsholderen og flere af de 50 deltagere i mødet.
Det har vist sig at være en god idé at lægge foredragsmøderne ud i forskellige dele af
området, det gamle Præstø amt. Forrige år var der møde i Fakse, og i 1978 bliver der et
arrangement i Vordingborg, derefter kommer turen til Store Heddinge.
Medlemstallet har holdt sig på ca. 850, men der kan godt blive tale om en ny
hvervekampagne. Mange mennesker med interesse for hjemstavnen, ikke mindst de
unge, ville sikkert gerne blive medlem af Historisk Samfund, når der byder sig en nem
lejlighed til at komme ind i vores forening.
F. Michelsen
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Næstved Museum 1977
Samlingerne
Sølvsamlingen er blevet forøget med spiseskeer af Næstved-mestrene Joen Joensen
(ca. 1725) og Bernt Lauritzen (ca. 1650). Til Kähler-afdelingen erhvervedes nogle styk
ker af K. Hansen Reistrup, og der indkøbtes en syvarmet lysestage, tegnet af denne
kunstner og udført i malm af kobbersmedemester Ole Rasmussen, Næstved. På auktion
hos Bruun Rasmuusen fik museet en farvelagt tegning af Næstved 1849.
Af de ca. 300 numre, der indgik som gaver, skal nævnes så forskellige ting som
tømrer- og karetmagerværktøj, en »Mortensaften-kæde«, en politimesteruniform, et
urmagerværksted og en smuk kasserolle, udført af kobbersmedemester Aa. Aarslev
Jensen, Næstved.
I januar 1977 deponerede Næstved by prøvelageret og »Museet« fra Kählers kerami
ske værksted, en samling på ca. 3.000 stykker, på museet, og et overmåde stort registre
ringsarbejde af dette materiale har siden fundet sted. Det er hensigten i sommeren 1978
at anbringe denne samling i de tre vestlige afsnit af Mogens Tuessøns Stenboder, middel
alderlige rækkehuse, som for tiden restaureres og vil blive stillet til disposition for
museet af Næstved kommune. Flere personer med tilknytning til Kahler har, sammen
med keramiker J. P. Regenberg, ydet meget værdifuld hjælp ved registreringen. Arki
tekt Karen Zahle påtog sig at indrette montrer i den nye museumsafdeling. I den
nuværende Kählerstue bliver der plads til nyere Holmegaard-glas.

Undersøgelser, formidling og besøg
Mens den arkæologiske indsats måtte udsættes, finder der til stadighed undersøgelser
sted i forbindelse med registreringen af Kähler-samlingen. Der blev bl. a. optaget bånd
over, hvad den 95-årige Elisabeth Søegaard, f. Kahler, kunne berette om sit barndoms
hjem fra ca. 1890.
Næstved er sammen med en halv snes andre købstæder med i projekt Middelalderby
en, og museet deltager i det undersøgelsesarbejde, som foregår i denne forbindelse.
Desværre kunne Næstved Museum ikke i 1977 disponere over det magasin i Karre
bæksminde, hvor vi de to forrige år havde udstilling. Men det havde også været vanske
ligt at afse tid til en større særudstilling. Dog deltog museet i Næstveds kulturuge i
Grønnegade med en stand og non stop-lysbilledserie samtidig med, at der var en
vinduesudstilling i Helligåndshuset.
1 fjernsynet vistes en udsendelse med optagelser fra Helligåndshusets kirkesal og fra
annekset i Boderne.
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Blandt museets gæster har der været vidt forskellige enkeltpersoner og selskaber,
f. eks. jugoslaviske gæstearbejdere fra København, Vanløse Invalideforening og engel
ske gæster fra Rotary. Besøgstallet var på grund af manglende særudstillinger kun på o.
10.000.

Samarbejde
Under et studiemøde på Fuglsang arbejdede lederne af Storstrømsamtets museer med
museumsbeskrivelse. Der er afholdt flere møder i den sjællandske klub for museumsle
dere, og i Holbæk deltog vi sammen med museerne i denne by og i Sorø, Roskilde og
Kalundborg i det fælles arrangement »Klunkenips«.
Der er nu fælles regnskabsfører for museerne i Vordingborg, Stege og Næstved.
F. Michelsen
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Sydsjællands Museum
Museets virksomhed i 1977
Der er foretaget en række arkæologiske besigtigelser og prøvegravninger i Storstrøm
samtets nordlige del.
Som gave har museet modtaget en større samling oldsager fra afdelingsleder P. Wehmeyer, Kalvehave.
Museets samlinger er desuden blevet forøget med 129 numre. Af nyerhvervelserne
fremhæves:
Sølvsukkerskål. Mester Chr. N. Hosøe.
Skydepræmie. Indgravering: »Vordingborg Skydeselskab, 18. juli 1803«.
Som testamentarisk gave fra kunstmaler Wilhelm Seidel er bl. a. modtaget en række
empiremøbler, skabsur fra herregården »Engelsholm« - værket udført 1768 af R. Kjær,
Præstø - morter, dateret 1568 og Præstø Ligbærerlaugs laugskiste, dateret 1796.
Fra gdr. Åge Larsen, Bårse, bl. a. en dåbskjole og fra fru Elly Pedersen, Bakkebølle,
smedeværktøj til fremstilling af ålejern.
Endvidere er som gave modtaget en række tekstiler og snedkerværktøj.
Inddeponering og nyordning
Statens Museum for Kunst har deponeret maleri af P. C. Skovgaard: »Udsigt fra
Iselingen mod Vordingborg«, et barneportræt samt 2 buster af H. W. Bissen.
I forbindelse hermed er foretaget en nyopstilling til belysning af livet på herregården
Iselingen i Holger Aagaards og Martin Hammerichs epoke.
Formidling
Museet har samarbejdet med »Amtscentralen for Undervisningsmidler« om formid
ling.
2134 skolebørn har besøgt museet som led i undervisningen.
Besøgstal
Museet har i 1977 haft 11.714 besøgende.
Planlægning
Vordingborg byråd har bevilget 200.000 kr. til indrettelse af magasinplads for museet
i det kommende »Vordingborg Undervisningscenter«.
Birgitte B. Henriksen
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Stevns Museum
Årsberetning for 1977
Besøgstallet har igen ligget højt med over 14.000 gæster. Særudstillingerne startede i
maj med »Trolderier på Stevns«, hvor Henry Heerup, Ib Spang Olsen, Leif Lage, Poul
Agger, Berta Mokke, Gunner Saietz og Herman Stilling viste frem. Kunstudstillingen
afløstes af en veteranskibsudstilling, der varede sæsonen ud.
På museet er landbrugsudstillingen blevet reorganiseret, og der er skaffet plads til en
udstilling om Stevns Klint, der er under udarbejdelse. Geologisk Museum forestår den
geologiske afdeling.
Tekstilsamlingen er blevet ordnet i nye skabe.
Angående Museumsbygningen er der bevilget penge af amt og kommune til en større
vinduesreparation.
Lille Heddinge Rytterskole, der er overdraget til Stevns Museum, blev indviet i maj
og Niels Larsen Stevns kunstsamlingen åbnet. Skolestuen fungerer som kulturelt møde
lokale, og der har været vist lysbilleder og film. Skolestuen er også skolemuseum.
Der forefindes endvidere arbejdsrum for museet.
I maj foretog 23 deltagere en rejse til Rom under Simon Nielsens ledelse. Det blev en
stor succes, som opfordrer til gentagelse.
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Møns Museum
Udstillinger:
Museet kunne i juni måned indvie den restaurerede Nordlænge. De nye udstillings
rum blev i første omgang benyttet til en nyopstilling af den geologiske samling samt til
en særudstilling om farvning med planter v. Ester Nielsen, Frilandsmuseet. I oktober
måned åbnede en særudstilling om engelsk fajance. Udstillingen er lånt af Maribo
Museum, men suppleret med mønske ting. I december åbnedes særudstillingen »Fra
Japan til Møn« om traditionelt japansk landsbyhåndværk især pottemageri. Udstillin
gen var arrangeret af Sys Thomsen, en keramiker på Møn, der i flere år har lært hos en
japansk landsbypottemager.
I september måned fremstillede museet en tysksproget vandreudstilling bestilt af
Turistsamrådet for Storstrøms Amt.
Herudover har museet arrangeret en række mindre udstillinger i Turistforeningen,
Bikuben og SDS.
Undersøgelser:
Museet har haft en vellykket kampagne vedr. indsamling af gi. arbejdsfotos. Efter
ønske fra Statens Humanistiske Forskningsråd har museet indledt en undersøgelse af de
større ældre industrier på Møn.
I forbindelse med Fortidsmindeforvaltningens udgravning af Stege Borg fik museet
frie hænder til at forsøge at hjemtage en del af en længere, ca. 1 m høj egetræsvæg
(bulvæg). Museet hjemtog et stykke på ca. 2 m længde (2 fag). Nu forestår en længere
konserveringsproces. Det syntes i øjeblikket næsten sikkert, at museet vil få overdraget
det samlede fundmateriale fra udgravningen.
Der er påbegyndt en undersøgelse af gammel mønsk tylsbroderi, således som det
bl. a. forekommer som kniplingsimitationer på kvindedragternes hovedtøj (korsklæ
det). Undersøgelsen ledes af mag. art. Minna Kragelund og lærer Inge Byrge samt Bodil
Funck Rasmussen, der medvirker som volontør.
Foredrag m. m.:
På museet har følgende foredrag været afholdt:
Mus.insp. Hans Stiesdal: »Danske borge og befæstningsanlæg fra Middelalderen«.
Esther Nielsen: »Farvning med planter«.
Pastor Porsbo og gdr. Didriksen, Borre: »Borre sogns historie«.
Mus.insp. E. M. Boyhus: »Engelsk fajance«.
Mus.insp. C. Hess: »Livet ved Stevns og Rügen Klint i ældre tid«.
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Mag. art. Iørn Piø: »Tradition og overtro før og nu«.
Mus.insp. C. Hess har i en uge i juni virket som lærer ved Dansk Kulturhistorisk
Museumsforenings årskursus samt holdt foredrag i forskellige husholdningsforeninger.
Aftenskole i Fladså (folkekunst), Farum Bibliotek, De søndre Byers foredragsforening
(landsbyhåndv.) samt Rotary, Møn.
Gaver:
Museet har modtaget mere end 700 genstande som gave til samlingerne. Som eksem
pel kan nævnes: Indbundne eksemplarer af Møns Folkeblad 1872-1967. 2 urner fra
jernalderen og 6 flintplanker m. m. (Råbylille sogn). Diverse tekstiler fra 1800-tallet, 6
olmerdugsdyner, 4 korsklæder, 1 lagen, 3 navneklude, ca. 1800. Sølvske ca. 1600. 16
mm farvefilm vedr. indvielsen af Mønsbroen 1943. Håndskreven rejsebeskrivelse fra
1827 vedr. fodrejse fra København til Møns Klint. Gaverne består i øvrigt af husgeråd,
indbo, håndværkertøj m. m.
Besøgstallet: 9.049.
Museet har haft en ca. 30 pct. øget entreindtægt trods samme billetpris som 1976.
C. Hess
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Grundtvigs mindestuer, Udby
Beretning 1977
Besøgstallet er steget fra ca. 900 i 1976 til 1.157 i 1977. - På grund af de stigende
priser har det været nødvendigt at gennemføre en mindre forhøjelse af entre-afgiften.
Afslutningen af arbejdet med inventarfortegnelsen er blevet forsinket, idet man i
samlingerne er stødt på et par billeder, som det hidtil har været umuligt at identificere
nærmere. - Igennem nogen tid har man endvidere arbejdet på at få et kulturminde-skilt
sat op ved hovedvej 2. Disse anstrengelser har indtil videre været forgæves. Sagen
kompliceres af de endnu uafklarede problemer omkring videreførelsen af Sydmotorve
jen. - Spørgsmålet om tegningen af nye forsikringer er taget op i samarbejde med
Storstrømsamtets Museumsråd.
I 1983 skal man fejre 200-års dagen for N. F. S. Grundtvigs fødsel. Med henblik på i
god tid at forberede de dermed forbundne festligheder har museet nedsat et arbejdsud
valg, der i samarbejde med andre interesserede institutioner og foreninger skal skitsere
et program. Udgifterne til de ekstraordinære arrangementer i 1983 skal afholdes af en
særlig til formålet oprettet jubilæums-konto. Tilskud hertil er søgt og opnået.
1 bestyrelsen er rektor Morten Bredsdorff blevet afløst af rektor J. E. Biering-Sørensen, Vordingborg Statsseminarium. Rektor Bredsdorff har været medlem af bestyrelsen
i 25 år, og formand i 17 år. - Sognepræst B. Vilslev Pedersen, der er fratrådt embedet i
Udby, er blevet afløst af den nye sognepræst på stedet, Sven Christensen.
K. E. Bugge
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Næstved by- og egnshistoriske Arkiv
Årsberetning 1977
Vi kan som i de foregående år se tilbage på et travlt arbejde med indsamling og
ordning af en rig høst af arkivsager. Arkivudvalget har regelmæssigt holdt sine to
månedlige registreringsaftener. Den årlige lokalhistoriske ekskursion gik til Lystrup
slot og Fakse efter indbydelse af det derværende arkiv. Det blev også til et godt samvær
mellem de to arkivers medarbejdere.
Arkivet har været til tjeneste for en række lokale skoler, for historiestuderende fra
Københavns Universitet, for 2 slægtsforskningshold samt besøgende fra en række andre
lokalhistoriske arkiver, hvor man har været interesseret i at se vort arkiv og vor arbejds
gang. Tilgangen af lokalhistoriske film er fortsat, og filmudlånet har været så stort som
aldrig før. Registreringen af gamle årgange af Næstved Avis er fortsat, og der arbejdes
nu med årgang 1865. Arkivaren har holdt foredrag om arkivet og dets samlinger i
Everdrup og for Nordisk Ventilators personaleforening.
Af de mange indgåede sager kan nævnes:
Vejlø Sygeforening, Vejlø Bibliotek, D U I’s venner 1967-72, Håndkøbsudsalget i
Skelby, Funktionærforeningen for forsorgscentrene i Præstø Amt, Urmager- og O pti
kerforeningen, Socialdemokratiets Formandsarkiv, Socialdemokratiet i Næstved
1927-72, Vanføreforeningen i Næstved 1951-75, DSU Sjællandskredsen 1920-46, Næs
tved salgs- og reklameforening 1969-75, Præstø amts skoleråds forhandlinger 1932-70,
Lærerkartotek for Præstø amt 1950, Næstved Tidendes indbundne avisårgange
1867-1924, Arbejdernes Oplysningsforbund 1934-68, Karrebæk Børnehaveforening,
Jernbanegades skole, Næstved Kvægtorv, Billeder fra Herlufsholm kirke, Vandsyns
bog for Hyllinge, Elektricitetsforbrugerforeningen i Hyllinge, Hyllinge Afholdsfor
ening, Bondestandens sparekasse i Hyllinge, Hyllinge Forsamlingshus.
Personarkiver: Tømrer N. C. Jørgensen, Brogade; gdr. Alfr. Johansen, Gødstrup;
arkitekt U. Hansen-Reistrup, Næstved; snedker Jens P. Jensen, Toksværd; gdr. Lars
P. Nielsen, Boserup; musiker E. A. Sauer, Axeltorvet; købmand John. Clausen,
Glumsø; løjtnant F. G. Andersen, Næstved.
En optælling viser, at der i alt er indgået af billeder: 402, afbind (protokoller): 197, at
småtryk: 467, af lejlighedssange: 56, af lokalhistoriske bøger: 31.
A. Strange Nielsen
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Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv
Årsberetning 1977
Med virkning fra 1. januar 1977 har arkivet ændret sit driftsår til at følge kalenderåret.
Året 1977 har givet os mange afleveringer, flere af ret omfattende karakter, hvilket
igen medfører, at vi er ved at komme bagud med registreringerne. Det er derfor taget
under overvejelse at udvide arbejdsudvalget.
I 1977 har vi i noget højere grad end hidtil udøvet en opsøgende virksomhed, fordi
arkivledelsen har en klar fornemmelse af, at der i vort område findes meget værdifuldt
materiale, som det er af betydning at redde.
Ikke alle er klar over, hvad det er for materiale, vi er interesserede i, så der ligger en
opgave i at sælge den idé, der ligger bag arkivsagen.
Vore første kirkebogsarkiver foreligger nu, idet vi har anskaffet 35 mm filmkopier af
alle kirkebøger for Kongsted sogn, og vi arbejder nu sammen med et af de store
fotoselskaber for at finde et læseapparat, der kan gøre disse film tilgængelige for vore
besøgende.
Der er i årets løb registreret 103 afleveringer repræsenterende:
510 billeder og negativer
53 prospektkort
5 skudsmålsbøger
10 foreningsprotokoller
15 virksomhedsprotokoller
3 bind lokalhistorisk litteratur
7 bind faglitteratur
1 bind personalhistorie
11 stk. arkivfaglige tidsskrifter
33 stk. lokale periodica
1 stk. topografisk kort
191 andre stk. eller pakker arkivalsk materiale
840
hvoraf følgende bør nævnes, idet de muligvis kan have interesse uden for arkivets
område.
Privatarkiv for gårdejer Gunnar Rasmussen, Faurby, 1830-1974. Fortsat aflevering.
Privatarkiv for gårdejer Johs. Nielsen, St. Spjellerup. Skøder, skudsmålsbøger m. v.
1846-1940.
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Privatarkiv for gårdejer Anders Rasmussen, Eskildstrup. Arvefæsteskøder, aftægts
kontrakter m. v. 1856-1953.
Elmue forskole: Dagbøger 1901-1952.
Dyrlæge C. Elmenhoff, Hyllede, Kongsted s. Manuskript til »Veterinære Kvaksalverier 1935«.
Faxe og Omegns Biavlerforening. Forhandlingsprotokol 1909-1955, medlemsproto
koller, regnskaber m. v.
Faxe og Omegns Brugsforening. Forhandlingsprotokoller 1886-1936.
30/4-115 deltog 3 af arkivets medarbejdere i et af Sammenslutningen af lokalhistori
ske Foreninger arrangeret kursus for sognehistorikere. Det fandt sted på Sostrup Slot
og var meget udbytterigt.
24/5 afholdt arkivet sit årsmøde. Medlem af styrelsen, overlærer Ruth Lundgaard,
Karise, genvalgtes for den kommende 4-årige periode.
2/6 foretog vi den traditionelle udflugt, som Faxe-arkivet hvert år afholder sammen
med Næstved-arkivet. Det var i år Faxe, der var arrangør.
Vi mødtes på Lystrup Slot, Kongsted Sogn, hvor grevinde Barbara Mokke med stor
elskværdighed og meget engageret førte os gennem slottet og viste os dets mange
interessante enkeltheder. Det var en stor oplevelse.
Vi samledes derefter i Faxe Bryggeri’s gæstelokaler, hvor, efter kaffebordet, den
lokalhistorisk interesserede installatør Harry Christensen fortalte om Fakse og om
Kalkbrudet.
17/8 deltog formanden og arkivaren i et møde på amtsrådhuset i Nykøbing F. sam
men med repræsentanter fra 11 andre lokalhistoriske arkiver i Storstrøms amt.
På mødet stiftedes »Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver i Storstrøms amt«,
der skal bidrage til at udbygge samarbejdet mellem amtets arkiver.
26-27-28/8 deltog 2 af arkivets medarbejdere i årsmødet for Sammenslutningen af
lokalhistoriske Arkiver og i årsmødet for Dansk historisk Fællesforening, hvorunder
der blev rig lejlighed til at drøfte faglige problemer. Mødet fandt sted i Helsingør.
18/10 viste lederen af fjernsynets billedarkiv, fuldmægtig Ole Brage, den gamle film
»Danmark-Cavalkade« og knyttede et orienterende foredrag dertil.
29-30/10 deltog 2 af arkivets medarbejdere i et af SLA arrangeret kursus på Danmarks
Biblioteksskole.
Arkivets åbningstid på 2 timer ugentlig har foreløbig vist sig at være tilstrækkelig.
Uden for åbningstiden er der fortsat mulighed for at besøge arkivet efter forudgående
aftale.
Til byrådene i Fakse og Rønnede retter vi vor bedste tak for den økonomiske støtte,
der er ydet os, ligesom vi takker de lokale pengeinstitutter for deres bistand.
Med vore naboarkiver har vi et godt og udbyttegivende samarbejde, som vi har grund
til at glæde os over.
Ejgil Betzer-Pedersen
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Salg af tidligere publikationer
Følgende årbøger m. v. kan købes ved henvendelse til Nils Hartmann, Appenæs gl.
skole, 4700 Næstved. Tlf. (03) 80 00 60:
1914 1927 1933
1915 1928 1934
1916 1929 1935
1919 1930 1936
1925 1931 1940
1926 1932 1941

1942 1954 1961
1945 1955 1962
1946 1956 1963 Pris pr. bd. 20,00 kr.
1949 1957 1964 (medlemmer pr. bd. 15,00 kr.)
1951 1958 1965
1952 1959 1966

1967 1969-70
1968 1971-72

1973-74

1975

1977

1976

Pris pr. bd. 24,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 18,00 kr.)
Pris pr. bd. 40,00 kr.
(medlemmer pr. bd. 30,00 kr.)
Pris pr. bd. 40,00 kr.

Jobs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil 1930: 20,00 kr. (15,00 kr.).
F. Vestergaard: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt: 38,50 kr. (29,00 kr.).
Peder Ditlev Faber: Svend Poulsen. Bonde i Sjælland: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Jens Peter Ellehøj: Marierosen og andre digte: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Amtsudgaven a f Danmarks Riges Breve. Præstø-Sorø amter. 2. del. Hæfte 1
(1250-1265). Hæfte 2 (1266-1290). Begge hæfter: 10,00 kr. (7,50 kr.).
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase. Træk af Petersværfts tidlige historie: 40,00
kr. (35,00 kr.).
Alle priser er ekskl. forsendelsesomkostninger.

77

