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En
maskinlærling
i Stege 1917-22
Osvald Smedegaard var lærling
hos Schmidt og Skærbæk i Stege.
Han fortæller i enkeltheder om livet på
værkstedet og om det arbejde, man tog sig af
på Maskinfabrik og Jernstøberi.

Af Osvald Smedegaard, (1903-1992)
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Navnet Osvald Smedegaard knytter
sig i en lang årrække efter århundred
skiftet nært til folkeoplysning på Møn
og til mønsk arbejderbevægelse - især
til det daværende Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund (nu Dansk
Metal) afdeling i Stege. Sine læreår
som maskinarbejder havde han hos
Schmith og Skærbæk, Stege. Efter
pensionering (1970) skrev Osvald
Smedegaard sine erindringer om for
hold og udvikling på Møn.

I 1976 nedskrev han bl.a. sin beret
ning om, at være „1 lære i 1917-1922”,
som bringes her efter Osvald Smedegaards manuskript:

Næsten alle drenge, der gik i Stege
Friskole, søgte en læreplads efter kon
firmationen fo r at kunne blive hånd
værker.
Min fa r fik aftalt med Schmidt og
Skærbæk, Jernstøberi og Maskinfa
brik, at jeg kunne komme i lære som
maskinarbejder hos dem den 1. no
vember 1917.
Verdenskrigen rasede i Europa.
Pengene var små. Mad og tøj var van
skeligt at skaffe, men jeg fik da et sæt
blåt maskintøj.
En torsdag morgen kl. 7 mødte jeg
på værkstedet. Skærbæk sagde vel
kommen, og at jeg skulle tænde op i en
kakkelovn på kontoret. Det gjorde jeg
så hver morgen den vinter.

LÆRLINGE-KONTRAKT.

Den officielle kontrakt om m askinlærlingen - og hans p lig te r . H er i uddeag. ( 1918)
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LÆGEATTEST

„Dagens digt” i Stege
Resten af dagen var jeg et par byærin
der og fik overdraget at ringe med
værkstedsklokken ved arbejdstids be
gyndelse og ophør samt at hente tavler
på kontoret og dele dem rundt. Hver

mand havde sin tavle for at kunne
skrive „dagens digt”, altså arbejdstid
og materialeforbrug.
Skærbæk påstod tit, at noget materi
ale ikke var noteret. Det var umuligt at
kontrollere, såsnart tavlerne var visket
ud.

På værkstedet var vi fem lærlinge.
Der er fem års læretid, og der antages
en ny lærling årligt. Der var gerne fire
svende. I smedien havde vi en speciel
grovsmed. I støberiet var to ældre for
mere og i tømrerværkstedet en ældre
tømrer. Desuden var der en arbejds
mand, der passede vore to heste, al
transport og at male de nye maskiner i
gule og grønne farver.
I tidens løb var der flere eller færre
svende til at lave firmaets arbejde.
Kom der en rejsende svend og spurgte
om arbejde, kunne Skærbæk godt an
tage vedkommende og have glæde af
det.
Andendagen af min læretid skulle
jeg sammen med en ældre lærling ned
på „ U lf’ for at rense kedel.
„Ulf” var det mindste af Møns
Dampskibsselskabs skibe.
Jeg anede selvfølgelig intet om ar
bejdets art eller værktøj. En forstående
maskinmester sendte mig hjem for at
skifte til noget gammelt tøj. Jeg fik fars
gamle gymnastikbukser på. De blev
aldrig hvide mere!
Da jeg kom tilbage og fik anvist det
h u lje g skulle krybe igennem, tabte jeg
al modet og greed.
Jeg fik mig da kantet ind i kedlen
med den osepotte til lampe, der var
almindelig ombord på skibe og fik lært
at banke kedelsten a f
Det varen vanskelig opgave at blive
vasket nogenlunde ren den aften. Det
er jo krigstider - ingen brændsel surrogatsæbe („Røsnæ s-ler'j og in
genforstand på at vaske sådan noget
kedelfedt afsig.
Kedelrensningen varede fredag og
lørdag. Så skulle vi op på Skærbæks
kontor for at få ugeløn. Jeg fik udbetalt
5 kr. Normaltimelønnen var 5 øre, men
et tillæg på 15 øre i timen for kedel
rensning rettede på udbetalingen.
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Glødende koks i luften
På værkstedet blev jeg sat til at rense
støbegods for grater og urenheder. Det
var om at slæbe det tunge jern fra det
såkaldte rensehus op på værkstedet, få
det renset af og bære det ned igen.
Engang imellem skulle jeg ud i
smedjen for at knuse støbericinders i
en gammel kagebrækker, for at sme
den kunne få lidt brændsel at smede
ved. Der var ingen smedekul.
En dag i februar måned svinger
smeden sit varme jern så kraftigt, at et
stykke glødende koks rammer min
ankel og gør mig uarbejdsdygtig i to
uger, hvor jeg må sidde i ro med bor
vandsomslag om foden.
Der vankede ikke ugeløn i de to
uger.
Jeg havde få et lærekontrakt på 5 år
med klare bestemmelser om løn, hus
tugt, og hvem der skal betale udgifter
ne til sygekasse og til Teknisk skole.

1 gang på fabrikken. På det gamle billede ses Chr.
Jørgensen, Vilhelm Jensen (kaldet „Rytteren") og
Osvald Smedegaard.

Timelønnen varangivet til 5 øre det
første år og stigende til 7 1 / 2 - 9 - 1 1 13 øre de følgende år.
Alle udgifter betales a f faderen.
Jeg har senere beregnet, at svende
ne må have haft ca. 42 øre pr. time.
Arbejdstiden var angivet på et op
slag på værkstedet og det viser, at i
tiden fra 1/3 til 1/11 er brutto arbejds
tid fra 6 1/2 til 6 med hviletid formid
dag 8 - 8 1/2 og middag 12 - 1 1/2 netto arbejdstid 9 1/2 time.
I tiden 1/11 - 1/3 brutto arbejdstid
kl. 7 til 6 med hviletid fmd. 8 - 8 1/2 og
middag 1 2 -1 1/2 - netto arbejdstid 9
timer.
Når der skulle begyndes om morge
nen, blev der tændt et par gasblus, der
brændte med åben flamme omtrent
som en carbidlygte. Når det mørknedes til aften, blev vor gasmotor startet.
Den trak en dynamo, der leverede lys
til nogle lampesteder i de forskellige
rum. Samtidig kunne en drejebænk
køre rundt.
Udstødningsrør med lydpotte var
anbragt midt i værkstedet for at afgive
sin varme til rummet. Det var også den
eneste varmekilde.

Fast plads
En af svendene havde sin faste plads
med hænderne på udstødningsrøret
såsnart motoren var igang. Han har
nok været træt af at svinge armene i
kuskeslag, som alle vi andre gjorde
dagen lang for at få lidt varme.
De ældre lærlinge fablede om, at
hvis det frøs 10 grader, ville de gå
hjem, men det frøs over 10 grader uden
at nogen gik hjem...
Det kniber med at få gas til motoren,
så Skærbæk må have indlagt lys fra
byen. Det lys skulle der også spares på.
En dag, der er hundekoldt på værk

stedet, syntes een af de store lærlinge,
at det kunne være rart at få en time før
fri, så han vikler en klud om en passer
og stikker benene ind i en kontakt med
det resultat, at al lyset slukkes. Vi får
besked om at gå hjem.
Det nummer gentog sig et par gange
til stor fortvivlese for elektrikeren.
Når svendene havde tid, og det hav
de de tit, blev der røget pibe og disku
teret tobak. Der blev røget humle, tør
rede kartoffelblade eller tørrede kirse
bærblade.
Der blev arrangeret vægtløftning
eller gymnastik i den mellemaksel, der
lå midt i værkatedet. Det var om at
kunne hænge i tæerne længst muligt
og komme helskindet op og ned.
Noget af de ældre lærlinges tidsfor
driv bestod i at drille den yngste lær
ling. Det var jo meget morsomt, til
man grædefærdig truede med at gå op
og beklage sig.
Der var aldrig tale om at sende en
dreng i byen efter øl udenfor spisetid.

Arbejdet på værkstedet
Beskæftigelsen for svendene var no
get reparationsarbejde og ellers at frem
stille kagebrækkere, knuseværker og
hakkelsesmaskiner. Der blev kun la
vet et par enkelte hesteomgange.
Formerne støbte alt støbegods af
nyt og gammelt jern. Det blev afvejet
i lispund. Også et nyt begreb. Et lis
pund er 16 (Lt eller 8 kg.
Tømreren lavede alt træarbejde ved
håndkraft.
Smeden smedede alle bolte i 7/16
og 9/16 tomme, og vor arbejdsmand
malede alle maskinerne i gule og grøn
ne farver.
Det var svært at finde ud af en tom
mestok med alle de streger.
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D er var plads fil glæden og fornøjelsen. På billedet ser man deltagerne i årets firm a-skovtur hos Skærbæk til
Ulfs ha le. (1945)

I skolen havde vi kun regnet med
metersystemet, og ingen havde fortalt,
hvorledes en tommestok så ud. En
lærling, der opgav et mål til 5 tommer
og 3 streger blev skoset længe efter.
I løbet af foråret og sommeren kom
mer der mange kedelrensninger og nu
bliver der gang i værkstedet, idet der
skal bygges en kartoffelmelsfabrik i
naboejendommen.
I juli opnås det første dyrtidstillæg
på 5 øre i timen. En ny svend på værk
stedet ville ikke arbejde for den løn,
der var normal for værkstedet, men fik
omgående hævet timelønen for alle
svende med 25 øre.
Arbejdstiden var stadig 54 timer så
min ugeløn var på 5,40 kr.
Firmaets indehavere, Schmidt og
Skærbæk, opløses og deles i løbet af
sommeren således at Skærbæk overta
ger firmaet, og Schmidt rejser.
Vor arbejdsmand fulgte Schmidt til
et sted i Københavns nærhed.
10

Energi
Da Schmidt mest opholdt sig i butik
ken og ikke blandede sig i værksteds
arbejdet, mærkede vi ikke ændringen
så tungt.
Stege Elektricitetsværk kunne ikke
skaffe tilstrækkelig olie til elforsynin
gen, men måtte have hjælp fra andre
kraftkilder. Der blev produceret strøm
på Storemølle og Lendemark mejeri.
Det gav en del arbejde.
Som et fingerpeg om mængden af
strøm kan oplyses, iflg. statistik, at
Stege kommunale Elektricitetsværk i
1915 leverede strøm til ca. 300 forbru
gere med tilsammen ca. 3700 lamper
og 18 motorer med ialt 100 HK.
Damme Elektricitetsværk brugte en
stor vindmotor på Præstebjerg. Den
havde så kraftig en vindrose, at den
sprængte aksler og hjul. Jeg var med
derude nogle gange til ret dramatisk
arbejde, som det tog nogen tid at blive
fortrolig med.

I marts 1919 får vi en arbejdstids
nedsættelse fra 9 1/2 time daglig til 8
1/2 time mandag til fredag og 8 timer
om lørdagen.
Timelønnen reguleres op til 14 øre,
i stedet for de i kontrakten nævnte 7
1/2 øre.
Nu begynder vi også at forlange
mere for kedelrensning. For en kedel
rensning søndag aften mellem 7 og 10
forlangte vi hver 10 kr. - og fik det.
Langt om længe gik det arbejde
over til firmaer med luftværktøj.
Skærbæk havde søgt sig en med
hjælp og valgte en mand fra værkste
det.
Vilhelm Jensen, der varden udvalg
te, viste sig at være den rigtige mand til
det job. Hans kollegaer på værkstedet
var ikke misundelige på Jensens ud
nævnelse til værkfører. De troede, han
skulle lede værkstedet, men det blev
aldrig til ret meget. Til gengæld skaf
fede han en masse arbejde og handel
ved sin kontakt med de fleste mønboere.

Skærbæk havde købt et halvt karosseri
med plads til fire personer. Det blev så
udskiftet med ladet lørdag eftermid
dag ved hjælp af fire mand. Så kunne
Skærbæk køre søndagstur med famili
en...
Der var dyrskue hvert år en af de
første dage i juni. Maskinudstilling
begynder at vinde indpas. Vi samlede
en slåmaskine og en hesterive og trak
dem ud på pladsen ved håndkraft. Jeg
kan kun huske at have set en ny aflæg
ger blive samlet. Det er jo selvbinder
nes tid, men importen kom først igang
omkring 1920.
Det var lærlingenes opgave at skra
be skidtet af de gamle bindere, der
kom op i gården for at blive sat i stand,
malet og solgt påny.
En brugt istandsat binder skulle
kunne sælges for 300 kr. Kostede den
mindre, var den intet værd, mente man.
I september 1920 får vi et nyt dyr
tidstillæg på 5 øre, så nu bliver ugeløn
nen 9 kr. 84 øre.

Regulært arbejde
Bil afløser heste
En dag anskaffede Skærbæk en bil til
afløsning af de to heste. Det var en
G.M.C.-undervogn. Tømreren bygge
de et aftagelig lad til brug som lastbil.

Efter at have været bydreng og altmu
ligmand i et par år, får man nu noget
mere regulært arbejde bl.a. en del drejearbejde.
På værkstedet er den gamle gasmo-

Bilen, som blev anskaffet til
fa . Skærbæk i Stege - dels til
brug fo r fabrikken, dels til
almindelige ture. (1921)
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tor erstattet af en elektromotor og sme
den har fået elektrisk blæser.
Værkstedets maskinpark består af
en stor drejebænk og to mindre bænke,
hvoraf den ældste gerne overlodes til
nybegyndere. Der var to boremaski
ner, en til maskinkraft og en til fod
kraft. Den til fodkraft var brugt flittigt
i krigsårene. Der var en lille scheppemaskine, der var god nok, men ikke
blev brugt. Selvfølgelig var der også
en dobbelt smergelskive, der ikke kun
ne slibe, fordi den altid gik i stå ved lidt
belastning.
Jensen havde solgt en del motoran
læg rundt på landet og dermed forlags
tøj med aksler og remskiver.
Det gav arbejde til støberi og værk
sted.
Så fik man lært at dreje og bruge
krumpasser og fodpasser. En skønne
dag møder jeg med en lille „Columbus
skydelære”. Den vakte opmærksom
hed. Skærbæk kendte godt sådan en
skydelære, men havde ikke fået an
skaffet sig nogen.
Kilegange og noter blev altid frem
stillet ved hjælp af hammer og mejsel.
Mejslerne smedede vi altid selv.

„En ret trættende dag”
i støberiet
Nu skal man også være med i støberiet
ca. en gang om måneden. Når former
ne har formet færdig, skal der støbes.
Den ældste lærling passer ovnen
med cinders og jern og værkmesteren
passer at tappe det flydende jern, der
via en skrå rende løber ned i vore
støbeskeer, og vi bærer jernet rundt til
formkasserne og hælder jernet ned i
støbehullerne. Det oser og damper og
er en ret trættende dag. Vi var gerne
færdig ved 2-3 tiden og havde så fyraf12

Osvald V. K. Havbak Smedegaard.

ten. Så var det om at komme hjem og
blive vasket og så en tur på Bibliote
ket, der dengang var i Langgade 1.
Der blev støbt maskingods til egen
fabrikation, men også en del på bestil
ling. Der blev støbt en del gods til
ringtromler. Nogen kaldtes Cambridge
tromler nogle kaldtes Lettromler.
Et år, vistnok 1920, havde Jensen
solgt 22 selvbindere af mærket Plano.
En ung svend, Nielsen, og jeg skulle
samle dem alle. Der var mange enkelt
heder, vi ikke kendte, så det varede ca.
12 timer at samle den første. De sidste
blev samlet på 6 - 7 timer med lidt
hjælp fra de nye ejere, der selvfølgelig
gerne ville se deres nye maskine ind
vendig.
For første gang i mit liv skulle jeg
med på Bogø og Nyord.
Vi blev sejletfra Lille Dame til „Aalborgbroen” på Bogø og cyklede op
mod byen og videre til Vesterskov og
fandt det første sted, vi skulle arbejde.
Vi skulle bruge lidt petroleum til at

opløse maling. Det kunne jeg hente
oppe i byen i Sæbehuset.
Imidlertid var Nielsen blevet træn
gende og spurgte karlen, hvor de hav
de deres WC. Et sådan havde de ikke.
Jamen så „lokum” eller „das”, eller
hvad I kalder det. Det havde de heller
ikke. Hele familien benyttede læsiden
af en halmstak eller grebningen i ko
stalden...
Der vankede en dejlig middagmad
og aftensmad. Der var slagtet i anled
ning af, at vi skulle komme.
Vi samlede vort værktøj og kørte
over til næste samlingssted. Her var
det meningen, at jeg skulle sove om
natten, og Nielsen bo på kro.
Manden på gården var ungkarl og
havde ingen steder til mig. Efter nogen
parlamentering kunne jeg få lov at
sove på halmloftet. Vi kører en tur i
byen, hvor vi på havnen træffer fyrbø
deren fra færgen „Frem”, som vi ken-

Osvald Smedegaards lærebrev. (IV22)

der fra vor bedding. Han inviterer til
aftenkaffe, og da hans kone hører om
halmloftet, bliver jeg inviteret til at
sove på en sofa hos dem.

Rare folk på Ny ord
Så skulle der samles tre bindere på
Nyord, og jeg bliver sendt afsted til
Ulvshale færgeri. Færgemanden kom
mer med besked på at sætte mig over
straks. Nielsen skulle være kommet
med besked på, hvor vi skulle arbejde.
Jeg havde ikke fået nogen besked. Jeg
går op over engene og hen mod en
mejeriskorsten. Her møder jeg en æl
dre kone, og jeg spørger om hun vid
ste, hvem der skulle have samlet bin
der. Hun vidste alt om det spørgsmål,
hvor vi skulle spise, og hvor vi skulle
sove.
Det har selvfølgelig også været drøf
tet i flere dage alt det nye, der skulle
ske.
Det var rare mennesker at arbejde
for. De hjalp til så meget som muligt.
Den sidste dag begyndte vi ved 6-tiden
for at kunne komme tidligt hjem. Det
kom vi ikke, for da vi var færdige ved
3-tiden, skulle vi med ind og spise
medaften. De spiste medaften hver dag
ved 4-tiden, inden de kørte i engen for
at sysle. Det var det store kolde bord
med ål og stegt and som det jeg husker
bedst.
Der var ingen mulighed for at kom
me tidlig hjem den lørdag.
Af andre arbejder kan jeg huske, at
maskinmesteren på „Codan” hentede
mig, for at jeg som fyrbøder kunne
hjælpe ham at sejle „Codan” på sin tur
efter post.
Når vandmester Sandbek skulle på
sommerferie, blev en af de ældste lær
linge ansat til at passe vandværk. Den
13

gang pumpedes der ved hjælp af en
gasmotor.
Hver vinter skulle vi passe Teknisk
skole. Her var undervisning i geometri
og flere former for tegning. Undervis
ningen begyndte kl. 7 og varede 2-3
timer.
Den første vinter skulle vi nybegyn
dere gå til regning og blev henvist til et
aftenskolehold. Det blev vi hurtig fær
dig med. Vi unge, der lige var kommet
ud fra skolen, var meget længere frem
me i regning end læreren.
Som lærere på teknisk skole havde
vi nogle af byens håndværksmestre.
Lad mig nævne Egestad, Surland, og
Gustav Nielsen som dem jeg husker
bedst.

Slut
Ude i verden sker der fald i nogle
priser, og folk venter prisfald på alle
varer, så hvorfor blive ved med at købe
til krigspriser.
Der indtræder en køberstrejke og
arbejdsmængden aftager kraftig.
Skærbæk sætter arbejde igang for at
holde sine folk. En ældre lærling skul
le lave en rørvalse, og jeg skulle tegne
en boreskralde til bor med konisk hals.
Den skulle være dobbelt så stor som
dem, vi havde. Den blev tegnet og
godkendt og fremstillet i vinterens løb,
men viste sig at være alt for tung. Så
måtte jeg lave en ny konstruktion, der
blev meget bedre. Den nåede ikke at
blive slidt op, for nu dukkede de elek
triske boremaskiner frem. Jeg kan da
huske, at den var meget anvendelig til
at bore et par boltehuller i noget støbe
jern på toppen af tidligere omtalte
Præstebjerg vindmotor.
Arbejdsmængden ebber langsomt
ud henad efteråret 1922, så det var ikke
uventet, da Skærbæk kom på værkste
14

det den 31. oktober med mit svende
brev og sagde „Til lykke”. - Ja og så er
der ikke mere!
Nedskrevet delvis efter hukommel
sen i april 1976.
Lærekontrakt og svendebrev opbe
vares.
Efter sin læretid havde Osvald Smedegaard en kort periode som arbejds
løs (se: Skærbæks aflevering af sven
debrev). Værnepligt blev aftjent som
chalup-fører ved kystbefæstningen i
København - og derpå gik turen tilba
ge til lærefirmaet i Stege, nu C. A.
Skærbæk, Stege. Smedegaard tog nu
fat på en meget aktiv indsats i oplys
ningsarbejde og arbejderbevægelse.
Som maskinopsynsmand fik Smede
gaard sammen med Teknologisk Insti
tut iværksat svejsekurser og kurser i
metermålesystem i Stege. Smedegaard
var iøvrigt medlem af Sangforeningen
„Ydun”, formand for AOF i 23 år (til
1970) og kasserer i Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund, Stege afde
ling i 40 år (til april 1971). Osvald
Smedegaard døde i 1992.

Billedmaterialet er til denne beretning
stillet til rådighed af Osvald Smedegaards familie og af Bent Skærbæk. Alt
sammen private optagelser.

En offerplads fra
brydningsperioden
mellem bronzealder
og jernalder
Almose-offerpladsen i Tyvelse et fint fund til belysning af offerhandlinger.
Begrænset prøveudgravning i 1934 ved H. C. Broholm.
- Genopdagelse i 1992.

Af Anne Bloch Jørgensen
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Offerhandlinger indtog sammen med
begravelsesceremonier en helt central
plads i oldtidsmenneskenes religiøse
univers.
Ritualerne, og dermed kontakten til
det guddommelige, var en helt selvføl
gelig del af livet.
Det guddommelige fandtes i natu
ren selv. Det var her, man havde sine
hellige steder og foretog religiøse handlinger, - ved træer, store sten eller
kildevæld. Fremfor alt var det dog i de
hellige moser, at man dyrkede guder
ne.
Søer, moser, sumpe og andet util
gængeligt terræn med mystiske over
toner har altid tiltrukket mennesker.
Her har man nedlagt talrige ofre lige
siden bondestenalderens begyndelse
og op gennem både bronzealder og
jernalder, smykker, våben, mad, dyr,
endda mennesker! Det er tydeligt, at
store ting må have været på spil for
disse bondesamfund, hvis liv har væ

ret baseret på husdyrhold og korn
dyrkning, og dermed afhængige af vind
og vejr, frugtbarhed, vækst og fredeli
ge forhold.
Offergaverne har formodentlig været
til de mægtige kræfter eller guddom
me, som man forestillede sig styrede
liv og død. Nogle offerfund kan tolkes
som årligt tilbagevendende småofre
efter årets høst, andre som takofre efter
sejrrig kamp. Andre igen kan tolkes
som ofre for at afværge sygdomme,
sult eller ulykker.
Offergaverne har været udtryk for
noget af det mest kostbare og efter
tragtede, man ejede.
Tilsyneladende har baggrunden for
ritualerne skiftet noget fra tid til anden,
men det er et område, man stadig ved
meget lidtom. Offerhandlinger er imid
lertid ikke udelukkende et oldtidsfæ
nomen. I bronze- og jernalderen er der
en tradition for hesteofringer, som

A l mosen ved Tyvel se i dag. (Foto: Jens Olsen).
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Landskabet omkring Almosen. Eng- og vådområder er udtegnet efter udskiftningskort fra år 1800. H øjdekur
ver er angivet efter moderne 4cm kort (1412 I NØ). Afvandingen sker via M øllebækken m od nordvest, ud i
Susåen. Fundstedet er angivet m ed en cirkel. (Tegn.: Jens Olsen).

imidlertid fortsætter støt og roligt op i
kristen tid, uanfægtet af kirkens lære.
Endda langt op i nyere tid har det
været udbredt at afværge ondt ved at
nedgrave hestekranier under huse.
Og endelig har de fleste vel kastet
mønter i en ønskebrønd i håbet om at
blive tilsmilet af lykken!

Almosen - et helligt sted
Almosen ved Tyvelse var i sin tid
sådan et helligt sted.
Den østligste del af Almosen var da
en lille aflang sø eller sumpet mose
omgivet af skrænter. Nu er den fugtige
lavning vokset til, og årtusinders pløj

ning og jord-erosion har været med
virkende til at udjævne det omgivende
terræn.
Offerpladsen, som ligger ved den
vestlige ende af den nu forsvundne sø,
blev faktisk allerede opdaget tilbage i
1930erne.
I september måned 1932 var tjene
stekarl Carlo Stokfleth ved at oprense
Møllebækken, og fandt derved i en
dybde af 1,5 meter under markoverfla
den en bronzearmring fra yngre bron
zealder, forskellige dyreknogler samt
kranieknogler fra to mennesker. Fun
det blev indberettet til Nationalmuse
et, og umiddelbart tolket som et offer
fund1*.
I maj 1934 blev der foretaget en
17

Under museets påfølgende under
søgelse og nødregistrering af jordbun
kerne og de tilgængelige profiludsnit
blev der fundet både menneske- og
dyreknogler, lerkarskår, flintredskaber,
kværnsten, bronzenål, tildannet træ
m.m.
Umiddelbart vest for offerpladsen,
nær bredden af den tilvoksede sø, fand
tes desuden resterne af et gammelt
vejanlæg.

Bronzeaw iring - „ e d s r in g ffr a bronzealderens p e 
riode VI, fu n d et ved oprensning a f Møllebækken i
1932. {Foto: Jens Olsen).

prøveudgravning på stedet ved H. C.
Broholm2* Undersøgelsen var imid
lertid af meget begrænset omfang, og
man nåede faktisk ikke ned til de dybe
religgende, uforstyrrede lag, hvorfra
bronzearmringen dukkede op. Bro
holm fik derimod mange interessante
oplysninger fra folk på egnen. Det
viste sig, at der i tidens løb var fundet
mange knogler og menneskekranier i
mosen. En gammel mand fortalte, at
der i hans barndom var opsat en mæng
de kranier på et gærde i nærheden.
Og i øvrigt har et kranium fra Almo
sen indtil for nylig været anvendt som
sømkasse på en nærliggende gård!
I 1992 blev offerpladsen så genop
daget i forbindelse med et naturgenop
retningsprojekt ved M øllebækken,
udført af Suså kommune.
Som led i genopretningsprojektet
blev Møllebækken med en gravema
skine gjort både dybere og bredere.
Fund af flere menneskekranier i den
opgravede jord var årsagen til at plad
sen atter kom i arkæologernes søgelys.
Men først via kriminalpolitiet blev
Næstved Museum involveret i sagen3*.
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Der var imidlertid ikke mulighed fo r at
foretage egentlige udgravninger a f an
læggene, og derfor bør de følgende tolk
ninger da også opfattes som megetforelø
bige.

Menneskefundene
Ved de begrænsede undersøgelser af
profiludsnittene ved offerpladsen blev
det dog klart, at menneskeknoglerne
udelukkende stammede fra lag under
ca. 1,5 meters dybde. Heri fandtes og
så hesteknogler, en skubbekværn samt
en bronzenål.
En af menneskeknoglerne, der blev
fundet in situ i dette lag, er dateret ved
kulstof-14 metoden til omkring 400
f.v.t4*., det vil sige til den ældste del af
jernalderen.
H ovedparten af fundm aterialet
stammer imidlertid fra gennemgravning og soldning af jordbunkerne, som
gravemaskinen efterlod langs bækken.
Derfor kan det ikke fastlægges, hvor
genstandene oprindelig har ligget ijord
lagene.
I det følgende behandles hele det
fundne materiale under ét.
Det humane skeletmateriale omfat
ter i edt rester a f minimum 15 menne
sker, sandsynligvis flere5\ Bemærkel
sesværdigt er, at der heriblandt er en
del børn. Dette tages iøvrigttil indtægt

fo r at der virkelig er tale om en offer
plads, - og ikke om afstraffede forbry
dere, kastet i mosen**. Besynderligt er
også, at individerne tilsyneladende
hovedsagelig er repræsenteret ved kra
nier og lårben/overarmsben. - Dette
har øjensynlig intet med bevaringsfor
holdene at gøre, men det stiller spørgs
målet om det er hele lig eller kun dele
deraf, som er kastet i mosen.
Der fandtes ikke spor efter læsioner
på menneskeknoglerne, bortset fra et
helet hugsår på et kranium. - 1 den ene
side af et mandskranium var der spor
efter et kraftigt øksehug. Sammenvoks
ningsar viser, at manden overlevede
denne hændelse, - blot for senere hen
at blive ofret i mosen.
Hovedparten af dyreknoglematerialet7) udgøres af knogler af hest. Heraf
er der specielt mange fragmenter af
kranier og underkæber8*.
Derudover fandtes knogler af tam
kvæg, får/ged, svin og hund.
En skinnebensknogle af får/ged har
et tildannet hul lige over den distale
ende. Der er formodentlig tale om et
ophængningshul.

M andskranium m ed øksehug. (Foto: Jens Olsen).

Ud over knogler af tamdyr fandtes
også enkelte knogler fra vilde dyr.
Heriblandt er rullebenet fra en urokse
bemærkelsesværdigt.
Det øvrige fundmateriale omfatter
først og fremmest en meget velbevaret
bronzenål, af en type der anvendtes i
slutningen af den yngre bronzealder9*.
Derudover fandtes skår af oldtids
keramik, flintafslag, en flækkeblok og

M enneskekran ium og
hesteknogler in situ i
kulturlag ved
M øllebakken,
ca. ],5 m eter under
markoverfladen.
(Foto: Jens Olsen).
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Bronzenål fra bronzealderens periode VI, fu n d et
ved afrensning a f kulturlag ved M øllebækken, ca.
1,5 meter under markoverfladen. (Foto: Jens O l
sen ).

skiveskrabere af flint, en sleben flint
økse, en skubbekværn af granit samt
en del tilspidsede pæle, fragmenter af
spejlkløvede egeplanker og fældede
træstammer. Dele af fundmaterialet
stammer formodentlig fra ældre og
evt. yngre bosættelser i området, og
har ingen forbindelse med offerplad
sen.

Slutningen af bronzealderen
Sammenfatter man oplysningerne fra
de fund, der med sikkerhed kan til
knyttes offerpladsen - bronzenål, men
neske- og dyreknogler, skubbekværn,
lerkarskår samt bronzearmringen fun
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det i 1932, - tyder det på, at hoved
aktiviteterne på stedet er foregået i
slutningen af bronzealderen, i bronze
alderens periode VI, og måske lidt ind
i den ældre jernalder, omkring 600400 f.v.t.
En anden mulighed er, at der er tale
om én stor offerhandling, som udfra de
fundne bronzegenstande dateres til
bronzealderens periode VI. - De C -14
daterede menneskeknogler kan strengt
taget godt være samtidige med bron
zesmykkerne10).
Igennem store dele af bronzealde
ren foretog man ødsle ofre af kostbare
bronzegenstande - våben, smykker,
kultgenstande (lurer, solvognen). Man
demonstrerede sin rigdom ved at give
den væk til guddommelige magter.
Bronzen var i første række et status
symbol, - i virkeligheden var det ikke
særlig anvendeligt som brugsmetal.
Men ved slutningen af bronzealderen
skete der en gradvis ændring af denne
praksis. De storslåede ofringer af bron
zesager sluttede, og man gik over til
mere spartanske ofre, - en dragtnål, en
arm- eller halsring.
Samtidig skete der nu markante
forandringer af bronzealdermenneske
nes vilkår: klimaet ændrede sig, er
hvervsgrundlag, bebyggelsesmønstre
og sociale forhold forandredes. Der
har været tale om et samfund om ikke
i krise så dog i opbrud.
Det er på denne baggrund, at offer
handlingerne i Almosen skal ses: of
ringerne af bronzesmykker m.m - og
ikke mindst de mange mennesker, der
uanset køn og alder er endt i mosen.
Offerpladsen i Almosen er efter alt
at dømme at a f de bedste danske fund
til belysning a f offerhandlinger afden
ne art i brydningsperioden mellem
bronzealder og jernalder.
Der kendes kun få lokaliteter fra den
yngre bronzealder, hvor der er fundet

menneske- og dyreknogler i sikker for
bindelse med votivgaver111.
Fra den tidlige jernalder kan næv
nes paralleller som offerfundet i Valmosen ved Rislev, der dateres til peri
oden mellem 400 f.v.t.- 400 e.v.t.l2).
Dette fund omfattede ofrede heste,
okser, får, hunde og mennesker samt
lerkar.
En anden parallel er Bellevue-dam en13). Knogler fra en ca. 30-årig kvin
de fandtes mellem to sten i et mosehul
i Bellevue Skov.
Kvinden er dateret med kulstof-14
metoden til 405 f.v.t., - omtrent samme
tidspunkt som fundene fra Almosen.
Bevarede m enneskeskeletter fra
denne periode er uhyre sjældne, - de
kendes faktisk kun fra de få offerfund.
Gravskikken på dette tidspunkt af Dan
marks oldtid var udelukkende ligbræn
ding. Denne skik vandt indpas i midten
af bronzealderen, cirka 1000 f.v.t. og
fortsatte ind i jernalderen til omkring
vortidsregnings begyndelse. Dette be
tyder, at gravfundene ikke indeholder
menneskeskeletter, men kun asken og
få knoglestumper fra ligbålet. Også set
i dette dette perspektiv er fundet fra
Almosen således af særdeles stor be
tydning.
Offerpladsens kranier, bronzesmyk
ker og hesteknogler var dog ikke det
eneste, som gravemaskinen førte frem
i dagens lys.
Lige vest for offerpladsen dukkede
ved afrensning af skrænten ved Mølle
bækken endnu et spændende anlæg
op: en vej, som var anlagt ved vådom
rådets smalleste sted. Her danner un
dergrunden tilsyneladende en tærskel,
som ligger højere end noget andet sted
mellem den tidligere sø med offer
pladsen og Møllebækkens udløb i Suså
en14’.
Vejen består af en cirka 2 meter
bred vejbane af hånd- til hovedstore

sten, kantet af halvmeter store sten,
fundamenteret med grene og ris. Der
synes at være tale om en vej af Tibirketype.
Denne vejtype kendes fra ældre jern
alder, men dukker formentlig op alle
rede i den yngre bronzealder15*.
Udstrækningen af vejen er ikke fast
lagt. Der kan være tale om en platform
i forbindelse med offerpladsen, men
en tolkning som regulær vejbane fore
kommer mest sandsynlig. Vejen kan
ikke ud fra de hidtidige undersøgelser
sammenholdes statigrafisk med offer
pladsen.
Ovenpå vejbanen lå nogle større,
tildannede planker og grene. Måske
har det været nødvendigt at reparere
vejen eller hæve niveauet på grund af
vandstandsstigninger? Ét af træstyk
kerne, der lå på vejbanen, er C -14
dateret til omkring 99016)., d.v.s. til
vikingetiden. Denne datering må angi
ve slutningen af vejens brugsperiode.

Status
Undersøgelserne, der indtil nu er fore
taget i Almosen, er meget begrænsede.
Det drejer sig dels om Broholms prø
vegravning i 1934, dels om Næstved
Museums nødregistreringer i 1992 ef
ter opgravningen af Møllebækken. Der
er dog fremkommet mange interessan
te oplysninger. Vi ved nu, at der er tale
om en offerplads med hovedaktivite
terne i yngre bronzealders periode VI
- måske strækkende sig ind i den æld
ste jernalder, d.v.s. tiden omkring 600400 f.v.t.. Her har man ofret menne
sker, dyr, lerkar med mad, forskellige
redskaber og bronzesmykker. Desuden
ved vi, at der lige ved siden af den
hellige sø/mose blev anlagt en vej,
hvis brug fortsatte op i vikingetiden, i
900-årene.
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Imidlertid har de oplysninger, der er
dukket op, giver endnu flere ubesvare
de spørgsmål. Det drejer sig for ek
sempel om udstrækningen i tid og rum
af både offerpladsen og vejen. - Har de
to anlæg nogen sammenhæng? Et an
det vigtigt spørgsmål, der skal besva
res, drejer sig om menneskeskeletter
ne. - Er det hele skeletter/mennesker,
man har kastet i mosen eller kun ud
valgte dele deraf?
Både offerpladsen og vejanlægget rum
mer mange værdifulde oplysninger og

potentialer i såvel natur- som kulturhi
storisk henseende.
Disse oplysninger er imidlertid stærkt
truede af ødelæggelse indenfor en gan
ske kort årrække, dels på grund af
fortsat dræning i området, dels på grund
af følgevirkningerne af afgravningen
af kulturlag langs Møllebækken i for
bindelse med naturgenopretningspro
jektet i 1992.
Næstved Museum arbejder derfor ihær
digt på at søge at fremskaffe midler til
forstatte, snarlige undersøgelser på ste
det. (Artikel afsluttet maj 1994).
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Stevnsk døbefont
på plads

Om Holtug kirke og om dens granit-døbefont,
som var ved at lide en krank skæbne,
men som nu står hvor den skal.

Af Henning Poulsen, Store Heddinge.
25

Landsbyen Holtug ligger på Nordstevns, og kirken hæver sig smukt over
byens tage, idet den ligger på en banke,
der nok har givet byen dens navn,
Holt-haug, dvs. Skovhøj.
Hvorfor kirke og landsby ligger så
adskilte, som de gør, kan man jo nok
gøre sig nogle tanker om, men den
gode tilflugts- og forsvarsmæssige pla
cering kan der ikke være tvivl om.
Kirkegårdsmuren har vel som ved
så mange andre kirker tjent som et
solidt brystværn i forsvarssituationer.
Angående kirkegårdsmuren fik jeg
en gang forevist et ældre billede, hvor
af det fremgik, at der i det sydøstre
hjørne af muren havde været en låge.
Herigennem blev selvm ordere og
strandvaskere ført ind på kirkegården
til diskret jordfæstelse, blev der op
lyst.
Flere af gravene og gravstederne på
kirkegården er af interesse. Det ophø
jede Scavenius-gravsted længst mod

øst, hvor Gjorslevs ejere med fruer har
fundet deres sidste hvilested, falder
straks i øjnene. Mange af gravminder
ne er prydet med marmorrelieffer af
kendte kunstnere som H. Freund, Jerichau og E. Borch.
Den rige flintgrosserer, deromkring
århundredskiftet drev omfattende eks
port af kugleflint til hele verden, har
fået en ejendommelig gravhøj, der
måske vidner lidt om hans store virk
somhed.

Grafitti i kirkens mure
Selv om Holtug Kirke ligger på en
banke, går man 3-4 trin ned ind i vå
benhuset for at komme ind i kirkerum
met gennem den oprindelige mands
indgang i sydsiden. Begravelser og
opfyldninger har hævet overfladeni
veauet omkring kirken.

Holtug Kirke på toppen a f kirkebanken ( 1994).
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Derfor blev det i 1967 nødvendigt at
lægge dræn omkring mursoklen for at
undgå fugtskader inde i kirken.
Under dette arbejde blev der fundet
adskillige romanske kridtstengrave,
hvor ligets hoved var anbragt i en sær
lig udhulet kridtsten, der sammen med
kridtstenskistens sider var dækket af
flade sten. En barnekiste var særlig
bemærkelsesværdig, fordi den inde
holdt to barneskeletter. Disse kister
blev dateret til 1150-1250.
Selve kirken er ligesom de fleste
andre gamle kirker på Stevns opført a f
kalksten - i daglig tale kaldet kridtsten
-fra Stevns Klint. Stenene er ikke hår
dere, end man kan skære i dem med en
kniv. Dette forhold har mange perso
ner gennem tiderne benyttet sig a f til at
lave grafitti som monogrammer, års
tal, billeder og sjældnere korte ind
skrifter. (l)
Udvendigt på kirkekorets sydside
står den mest kendte indskrift: TIR ATH
RIST, dvs. Tirad ristede runerne.
Denne tekst har inspireret digteren
Martin A. Hansen til novellen om sten
mesteren Tirad.
Indvendigt i kirken findes der et utal
af grafitti, især i tårnrummene, der
måske har fungeret som tiendelade.
Når man belyser murene med skrålys,
opdager man stadig flere indristninger, der er gjort gennem mange hun
drede år.
Den nu afdøde runolog E. Molkte
registrerede og fotograferede adskilli
ge skibsbilleder og indskrifter. Årsa
gen til registreringen var, at jeg havde
fortalt vor kendte runeforsker, at der
var fundet en ikke tidligere registreret
runeindskrift i tårnrummet. Indskrif
ten var ikke nem at tyde for menig
mand, men for fagmanden gik det
meget let. Der stod nemlig: LYTIK
JENSIN, MALER, altså Ludvig Jen
sen, maler, der på en original måde

engang i forrige århundrede efter endt
arbejde i kirken havde sat sin signatur.
Ak ja, det blev ingen sensation.

En kumme i granit
Fra jeg første gang i 1954 besøgte
Holtug Kirke stod der til højre for
våbenhuset på pastor Begtrups grav
sted en blomsterkumme af granit. Den
havde et skår i den ene side.
Af graver og præst fik jeg at vide, at
det nok drejede sig om et gammelt
vievandskar. Den samme forklaring
fandt jeg i Trap Danmark og i en be
skrivelse af I. Frisken om Holtug Kir
ke (2) Jeg synes nu nok, at kummen var
lidt vel stor til at være et vievandskar i hvert fald efter mine begreber.
På den nærmeste gård, hvor kirke
værgen boede, stod der ved indkørslen
som en slags hjørnebeskytter en stor
kegleformet sten med flad top. Jeg
kunne ikke få bekræftet, om det kunne
være en fontebasis. Og en fod til et
vievandskar kunne det vel heller ikke
være.
Først efter næsten 30 år skulle tinge
nes rette sammenhæng åbenbares.
*
Først lidt om kirkens indre.
I koret stod der en stor firkantet kalk
stensdøbefont, der blev designet i 1922
af en af kirkens restauratorer, arkitekt
Langballe. Før den havde der siden
1850 stået en nygotisk font.
Dennes forgænger havde været en
„flyvende træengel” med dåbsfadet i
hænderne skænket til kirken af kam
merråd Lindenkrone til Gjorslev i
1749.
I 1716 er der imidlertid i en indbe
retning fra præsten nævnt en døbefont
af granit.
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Men hvor den var blevet af, kunne
ikke spores.

Fundamentet til døbefont
Ved en restaurering i 1984 fik man
mere at vide om døbefonten. Efter at
alt inventar i kirken var blevet fjernet,
begyndte kirkearkæologerne under
Morten Aamand Sørensen ’s ledelse at
arbejde.
Et tykt lagjord blev afgravet, og der
fremkom adskillige grave. Nedgan
gen til Peter Svave til Gjorslevs grav
kammer, hvis eksistens man godt kend
te, dukkede op. Langs ydermurene
fandt man spor af de gamle, oprindeli
ge stenbænke, som menigheden havde
siddet på.
Midt imellem mands- og kvinde
indgangen lå fundamentet til døbefon
ten, der oprindeligt havde haft sin plads
her.

En særligt spændende grav havde
hovedet liggende ud under triumfbu
en, hvad der antydede, at graven må
ske var anlagt i en tidligere kirke på
stedet, måske i en trækirke.
Da man gravede jord bort i koret,
viste det sig, at flere af de nederste
kridtsten i nordsiden var forsynet med
runeindskrifter. Ved at løfte en dertil
indrettet planke i gulvet langs nordsi
den af koret kan man stadig studere
disse indskrifter, der sikkert er jævn
aldrende med TIRAD RIST - indskrif
ten udvendig på kormuren.
Da alt var blevet undersøgt, blev
kirkens indre igen etableret på smuk
keste vis.
Ved at følge denne og andre stevn
ske kirkers istandsættelser blev inte
ressen for sagen ikke mindre.
Under søgen efter lokale kirkemoti
ver af ældre dato hos københavnske
antikvarhandlere købte jeg en dag hos
Kaaber i Skindergade fra mappen med

Den skårede kumme til højre fo r våbenhuset, ca. 1970.
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Den kegleformede hjørnebeskytter ved nabogården, ca. 1970.

stevnske billederen tegning af Magle
by Kirke fra 1846.
Kirken lignede godt nok Magleby
Kirke på Stevns, men ved nærmere
studium blev jeg klar over, at det måtte
være en anden.
Da det hverken forestillede M agle
by Kirke på Møn eller på Amager,
opgav jeg og sendte tegningen ind til
Kirkevcerketpå Nationalmuseet, hvor
fra jeg fik at vide, at tegningen forestil
lede Magleby Kirke på Langeland, og
at de var meget interesseret i at er
hverve den.
Da det var de stevnske kirker, jeg
gik op i, blev jeg som modydelse til
budt nogle kopier a f Kirkeværkets skri
velser, som angik stevnske kirker.
Fra Nationalmuseets Kirkeværks
arkiv kom der snart en større samling
fotokopier, der blev anbragt i Stevns
lokalhistoriske Arkiv, hvor samlingen
så blev registreret og studeret.

Enevigs optegnelser
om Holtug kirke
Under dette arbejde fandtes en dag en
spændende optegnelse fra 1956 om
Holtug Kirke. Den var skrevet af poli
tibetjent Anders Enevig, som har ud
ført et solidt stykke lokalhistorisk ar
bejde. Jeg gjorde store øjne, da jeg
læste optegnelsen, der var stemplet:
Topogr. Antikvar. Arkiv 25/10 1956.
Optegnelserne gengives i sin hel
hed:
Ved indkørselen til gården neden
fo r Holtug kirke mod landsbyen står
en mærkelig stor granitsten. Stenen er
rund a f form med ligesom en konisk
afhugning foroven. Øverst er den fla d
med en svag aflang fordybning midtpå
fladen, hvorfra en smal rende løber ud
til kanten a f stenen. Stenen er ca. 40 cm
høj, bredden forneden er ca. 70 cm.
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Den øverste flade har en diameter a f
ca. 38 cm.
Stenens mærkelige form få r en til at
blive nysgerrig, og den 74-årige gård
ejer Jens Sørensen fortæ ller beredvil
lig om stenens historie:
„Min far, gårdejer Jens Peter Sø
rensen, der - ligesom jeg - var kirke
værge fo r Holtug kirke, byggede to
udlænger til gården her i 1878, og til
bygningernes fundam ent skulle der
bruges en del store kampesten. Oppe
på kirkegården, i det sydvestlige hjør
ne, havde derfra gammel tid ligget en
stor stenbunke, og det pyntede ikke.
Far fik så a f godsejeren på Gjorslev
lov til at tage stenene mod at gøre
hjørnet ryddeligt, så stedet kunne ud
nyttes til gravpladser.
1 stenbunken fandt fa r en mærkelig
stor sten, og han antog straks, at det
var sokkelen til kirkens gamle granit
døbefont, som var fjernet fra kirken.
Hvordan man fik stenen her ned til
gården, ved jeg ikke, men jeg går ud
fra, at de har slædet den her ned ved
vintertid.
Den blev lagt i nærheden a f de sten,
der skulle kløves til udbygningernes
fundament. Da man under byggeriet
var godt igang med at kløve de store
sten, fik min fa r pludselig øje på en a f
arbejderne, der stod henne ved den
mærkelige sten. Manden havde allere
de beregnet, hvor den store sten skulle
slåes, fo r at kløve rigtigt, men lige
inden, han fik løftet hammeren, blev
han råbt an a f far.
Far havde nemlig allerede bestemt,
at stenen skulle bevares. Den blev der
fo r kort efter rullet hen til gårdens
indkørsel, - og der har den stået siden,
da vi holder hævd over den.
❖

Sådan har jeg få et historien fortalt
a f min far, og også jeg mener, at stenen
er sokkelen til en granitdøbefont fra
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Holtug kirke. Dog ved jeg ikke, om den
har hørt sammen med den døbefont a f
granit, der står oppe ved indgangen til
kirken.
Den har også sin historie: Holtug
kirke blev restaureret i 1922, og jeg
var dengang med i udvalgetfor restau
reringen. Jeg fik da den tanke, at det
kunne være morsomt at få Holtug kir
kes gamle gr anit døbefont bragt tilba
ge til kirken.
Jeg vidste, at der inde i Storehedinge i en gård i Vestergade (nu Vesterga
de 7) gennem mange år havde stået en
gammel granitdøbefont med blomster
i. I ejendommen havde i sin tid boet en
glarmester Frederik Krause, hvis bror
Heinrich Krause, engang havde været
fa st murer ved Holtug gods.
Så havde min fa r fortalt mig, at han
fo r mange år siden havde set en gam
mel granitdøbefont stå på gårdsplad
sen hos den daværende faste murer på
Gjorslev gods - murer Scheibel. Døbe
fonten stod helt omme bag huset på
gårdspladsen, og den blev brugt som
kumme fo r en slibesten.
Hvordan døbefonten var havnet hos
murer Scheibel, ved jeg ikke, men da
han var fa st murer på Gjorslev, havde
han jo også alt arbejdet på godsets
kirker, så måske er forklaringen her.
Huset, hvor murer Scheibel boede, er
nu revet n ed fo r mange år siden, men
det lå ved vejen fra Holtug kirke til
Gjorslev, - lige der, hvor markerne nr.
6 og nr. 7 støder sammen oppe ved
vejen.
Denne døbefont fandtes ikke mere i
Holtug sogn, og jeg sluttede da, at
murer Scheibels efterfølger, murer
Krause, havde taget døbefonten med
ind til Storeheddinge, hvor murer Krau
ses broder havde få et den.
Jeg forelagde min teorifo r de andre
medlemmer a f udvalget, og de gik ind

fo r ideen. Jeg fik til opgave at skaffe
stenen til veje, og en dag, jeg var i
Storehedinge, gik jeg ind til ejeren a f
ejendommen i Vestergade, hvor ste
nen havde stået. Jeg forhørte mig da,
om fonten var til salg. - „Jo, det var
den ellers nok, men den blev solgt i går
til en mand fra A rnøje”. Så stod jeg
der. Manden havde givet 30 kroner fo r
den. Jeg tog så til Arnøje til manden,
der havde købt stenen, gårdejer Jens
Pedersen, Pøysøe, og han var straks
villig til at give afkald på stenen, da
han fik at vide, hvor stenen skulle an
bringes. Han ville dog have 35 kr. fo r
døbefonten, da han jo havde haft ulej
ligheden med at køre den ud til Arnøje.
Jeg fik så fa t på en vognmand fra
Holtug, og døbefonten blev kørt op til
Holtug kirke.
Vi havde en stenhugger ude at se på
den, fo r der var jo gået en ret stor kant
a f den. Stenhuggeren var ikke særlig
glad fo r at reparere den, da han mente,
atfonten ville sprænge, hvis han skulle
til at hamre på den. Enden på det hele
blev så, at den gamle døbefont blev
stillet op udenfor kirken øst fo r ind
gangen til våbenhuset ved den davæ
rende sognepræst - pastor Begtrups
familiegravsted, og der har den stået
siden.
Da je gfik set nærmere på den gamle
granitdøbefont, så kunne det jo også
tydeligt ses, at den i sin tid havde været
brugt som kumme fo r en slibesten, fo r
i den øverste kant var der hugget en
rille, således at aksen fo r en slibesten
kunne ligge der. På døbefontens in
derside var der også tydelige mærker
a f selve slibestenen, der havde slebet
døbefontens inderside helt blank.
Da døbefonten, medens den stod i
Storehedinge, altid havde været brugt
til at plante blomster i, så er der fo r
mig ingen tvivl om, at det er den sam
me døbefont, der tidligere har været

brugt som kumme til en slibesten her i
Holtug i min fars tid.
Men det er morsomt at tænke på, at
døbefonten - via Storehedinge - har
været helt i Arnøje ”.
Således omtrent lød gårdejer Jens
Sørensens beretning, og det ville være
en skam, om beretningen gik i glemme
bogen, derfor disse linier.
î-î
Døbefontens højde er ca. 50 cm og
dens diameter er ca. 70 cm. I bunden er
den ca. 38 cm bred, hvilket passer på
diameteren a f den øverste flade på
stensokkelen nede ved gården.
Højden a f døbefonten og sokkelen
nede ved gården passer til den almin
delige højde fo r døbefonte, og når man
tager hele stilen i betragtning, - ja, så
er det nærliggende at antage, at de to
hører sammen. - Men det er en helt
anden historie.
Anders Enevig
(Politibetjent, Pitznersvej 67, Herlev).

Såfremt optegnelserne har været
kendt af flere personer, eller at andre
havde kendt til forholdene med kir
kens døbefont, så er det i hvert fald
sikkert, at alt synes glemt efter disse
ca. 30 år, hvor optegnelserne lå forva
ret inde på Nationalmuseets Kirke
værks arkiv i mappen med skrivelser
fra Holtug sogn.
Endvidere havde politibetjent Ene
vig ikke længere forbindelse til egnen.

En naturlig „forening”
Efter at have læst optegnelserne og
have fået min mistanke bekræftet om,
at kummen ved våbenhuset og fonte
foden ved gården hørte sammen, så
syntes jeg, at det ville være naturligt at
kumme og basis igen blev forenede på
døbefontens plads i kirken.
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Den restaurerede
kumme med
rebslyngkant
( Roskildetypen ).

Nu var det samtidigt så heldigt, at
den store kalkstensdøbefont fra 1922
var til nogen gène og irritation for
menigheden, især under begravelser.
Det var ikke så let at få kisten an
bragt i koret og at få den rigtigt ud igen,
uden at man måtte løfte kistens ene
ende, og så kunne den afdøde jo godt
forskubbe sig lidt. Efter den fuldførte
restaurering var det kommet mig for
øre, at menighedsrådet gerne ville ha
ve en mindre døbefont. Via et råds-

medlem, som jeg kendte godt, blev
sagen forelagt for rådet, som jeg send
te kopier af kopien af optegnelserne.
Rådet gik fuldt indfor tanken om at
få den gamle kumme repareret og fo n 
ten tilbage i kirken.
En professionel stensmed blev til
kaldt, og skåret i kummen repareret så
fint, at det vanskeligt kan erkendes,
hvis man ikke lige ved det.
Foden blev erhvervet fra kirkevær
gens gård, og alt faldt på plads ved
kirkens festlige genåbningsgudstjene
ste, hvor hele restaureringsarbejdet
og ikke mindst døbefonten blev beun
dret a f hele menigheden.
Når flere gode kræfter - heriblandt
et par lokalhistorikere - arbejder sam
men, så kan det hænde, at nogle ting
kommer på plads. Lokalhistorie kan
også få håndgribelige resultater...

Kilder:
( 1) Slevns Klint udg. af Stevns Museum 1979. Bjørn
Poulsen: Grafitti i stevnske kridtsten s. 63-91.
Den forenede fontekum m e og -fod på plads i kirken
ef'te r restaure ring et i.
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(2)0stsjælland, Kirkeskovs forlag 1968. Ingrid Fris
ken: Holtug kirke, s. 191-198.
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Jemalderhuse
på Stevns og i
Sydsjælland
Østergårdshuset
- detaljer og datering (4-5. århundrede).
- Endnu ingen fund på Sydsjælland
af en „sikker” landsby fra jernalderen.

Af Keld Møller Hansen, Vordingborg.
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Inden for de sidste 20 år er undersø
gelser af jernalderbopladser blevet
den fundkategori som oftest er gen
stand for arkæologiske udgravninger.
Kendskabet til jernalderens huse er
derfor også forøget væsentligt, man
kan endda sige næsten eksplosivt.
Udover en stigende interesse for
bopladsarkæologien er årsagerne til
udviklingen flere. Nye udgravnings
metoder i form afjordsluffen og sene

re mere effektive maskiner, som ren
degravere o.lign., der gør det muligt at
afdække store flader, er selve grundla
get for at den har kunnet finde sted. En
fra lokalmuseernes side øget indsats i
forvaltningen af museumsloven (der
sikrer retten til at undersøge fortids
minder i forbindelse med anlægsarbej
der), er en anden vigtig årsag.
Et afgørende skub for bopladsarkæo
logien kom med nedlæggelsen af na

B opladser fr a jernalderen i Sydsjællands M useum s område. B opladser m ed hustom ter er markeret ved en
udfyldt firkant.
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turgasledningerne, som fandt sted i
løbet af 8O’erne. Nedlægningen afled
ningen affødte på landsplan næsten
1700 arkæologiske undersøgelser. På
644 af pladserne blev fundet boplads
spor, og af disse var over halvdelen fra
jernalderen!
Naturgasledningernes betydning for
kendskabet til jernalderbosættelsen og
især husene på disse fremgår klart i
Sydsjællands Museums område. Af de
ialt 11 bopladser som kendes, hvorpå
der er fundet hustomter, er 7 fundet
p.g.a. naturgassen. De resterende er
fundet enten ved anlæggelsen af Syd
motorvejen eller som følge af råstof
indvinding.
På de 10 bopladser er registreret
rester efter 37 huse, - et antal som kan
virke stort, men i virkeligheden er be
skedent, når vi sammenligner med an
dre områder på Sj celIand, specielt Kø
benhavns-, Roskilde- og Frederiksborg

amt. Dette betyder imidlertid ikke at
der har levet fæ rre mennesker i Syd
sjælland end i resten a f landet.
Forklaringen er den simple, at der i
Sydsjælland kun sjældent foregår stør
re anlægsarbejder, hvilket idag er en
absolut afgørende faktor for at arkæo
logien kan få mulighed for at finde og
udgrave bopladserne.
En anden faktor som måske også
kan have betydning i jagten på huse er
den intensive udnyttelse af landbrugs
jorden, der har medført bortpløjningen
af adskillige hustomter. At den inten
sive dyrkning har påvirket det billede
som vi ser, vises indirekte af, at der
udover de omtalte 11 pladser med huse
kendes yderligere 30 pladser i områ
det, som også kan dateres til jernalde
ren. Her optræder imidlertidig kun af
faldsgruber og enkelte stolpehuller,
som ikke kan sættes i en større sam
menhæng, men udmærket kan være
resterne af et eller flere huse.

Udgravningen ved Østergård.
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At det dog ikke altid er den rene
elendighed som præger fundbilledet
på jernalderbopladserne viser flere af
bopladserne med bevarede hustomter
og i særdeleshed den sidst tilkomne
blandt disse, Østergård ved Stevns
kridtbrud1).

Østergård
I forbindelse med udvidelse af Stevns
kridtbrud i 1993 fik Sydsjællands
Museum lejlighed til at undersøge et
næsten 10.000 kvadratmeter stort om
råde umiddelbart op til kanten af kridtbruddet. Museet har siden 1985 løben
de foretaget undersøgelser ved Stevns
Kridtbrud i forbindelse med bruddets
udvidelser.
Disse har hidtil resulteret i en erken
delse af, at der i området i yngre sten
alder har ligget adskillige værksteds
pladser og foregået en storstilet pro
duktion af forskellige typer af flintred
skaber, især firsidige økser og flade
huggede dolke/spyd. På baggrund af
resultaterne fra de tidligere undersø
gelser forventede og håbede museet
derfor også denne gang at støde på
spor efter disse, i Danmark ganske
enestående, værkstedspladser fra neolitikum.

Med en rendegraver, påmonteret en
rabatskovl, blev en kold , stormende
og regnfuld dag i januar afrømmet
muld i lange 2 m. brede baner. Frem
under mulden dukkede i massevis a f
anlæg i form a f stolpehuller, ildsteder
og affaldsgruber. Problemet var bare,
at anlæggene ikke var neolitiske men
langt yngre, de tilhørte nemlig en bo
plads fra jernalderen. Sporene fra
værkstedspladserne var simpelthen, i
løbet a f de mange år som var gået,
forsvundet. Dette skyldes nok først og
frem m est den intensive dyrkning som
er foregået i området i nyere tid, men
dertil også bosættelsen fra jernalde
ren som givet har fjernet sin del.
For at forstå sammenhængen mel
lem de mange anlægsspor iværksattes
en egentlig udgravning. Rendegrave
ren blev skiftet ud med en større ma
skine og en storstillet muldafrømning
blev foretaget omkring koncentratio
nen af anlægssporene. Skuffelsen ved
ikke at finde værkstedspladserne, af
løstes nu af glæde, for frem dukkede
ialt 4 hustomter. At glæden var så stor
skyldes især, at en af hustomterne var
utroligt velbevaret. Her stod ikke blot
sporene efter de tagbærende stolper,
hvilket er det normale, men også spo
rene efter vægstolper, dørstolper og

Huset fr a Østergård.
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Rekonstruktion a fsn it gennem Østergårdshuset.

som noget ganske enestående var selv
resterne efter grebningen til stalden
også bevaret.
Huset var et treskibet langhus, tre
skibet fordi det på langs var delt af 2
rækker kraftige stolper, således at der
dannedes 3 afsnit. Det var 22 m. langt
og 6 m. bredt og orienteret øst-vest.
Væggene var sat af kraftigt byggede
dobbelte stolperækker og svagt udad
buede, mens gavlenderne var lige med
svagt rundede hjørner. Husets 2 ind
gange har stået umiddelbart over for
hinanden, næsten midt i langvæggene.
Taget har været båret af 4 sæt store
„tagbærende stolper” og midt i huset lå
resterne af grebningen. I østenden var
huset visse steder forstyrret af senere
tiders dyrkning, i en sådan grad at spor
efter vægstolperne ikke kunne konsta
teres.

Konstruktionsdetaljer
Vægstolperne stod oftest parvist, i en
afstand af 1,5 m. fra de tagbærende
stolper. Den inderste vægstolpe var
næsten altid mindre end den yderste.
Denne specielle konstruktionsdetalje
kendes fra tilsvarende hustomter og
må have haft en speciel funktion. Må

ske har funderingen til den inderste
stolpe blot været løsere og mindre for
di den var bedre beskyttet mod vejr og
vind end den yderste. At stolperne står
parvise kan også antyde, at vægkon
struktionen har været en bulvæg.
De tagbæ rende stolper stod par
vist med en afstand på ca. 5 m. mellem
hvert sæt. Afstanden mellem stolperne
i de indbyrdes sæt varierede fra 2,5- 3
m. således at den største bredde ses
midt i huset. Dette svarer ganske nøje
til det svagt buede vægforløb som kan
iagttages, og det er således de tagbæ
rende stolper som har bestemt husets
form, idet vægstolperne er indrettet
efter disse. Aftrykket efter selve stol
pen til de tagbærende stolper kunne
endnu iagttages, derfor er det også
muligt at fastslå at diameteren på de
tagbærende stolper har været op til ca.
35 cm.
Indgangsstolperne i husets langsi
der kom til udtryk ved, at disse, der
også stod parvist, til forskel fra væg
stolperne, var større og at det her var
den inderste stolpe som var størst.
G rebningen kom til udtryk i form
af et ca. 5 m. langt ikke særligt dybt
fyldskifte i hvis bund der lå et lag af
småsten. At der virkelig er tale om en
grebning er bekræftet gennem fosfat
prøver som blev udtaget i forbindelse
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med udgravningen, idet fosfatindhol
det i prøverne fra grebningen var stør
re end de øvrige som blev taget i og
uden for huset.

Datering
Normalt er det muligt at datere et fund
eller anlæg rimeligt præcist udfra den
keramik man finder i sammenhæng.
Problemet var blot her, at dels var de få
skår som blev fundet for størstedelens
vedkommende ukarakteristiske og dels
havde vi ingen sikkerhed for at de
stammede lige præcis fra dette hus.
Usikkerheden omkring lerkarskår
enes tilhørsforhold skal ses i, at der det
samme sted senere er anlagt yderligere
2 huse og at skårene lige så vel kunne
stamme fra disse.
En datering af huset kommer derfor
til at bero på husets udseende. Det er
nemlig sådan, at langhusene ændrer

sig i løbet af hele jernalderen, således
at der til de forskellige perioder mere
eller mindre kan knyttes et typehus.
Det er derfor muligt udfra husets stør
relse, væg- og gavludformning, afstan
den mellem de tagbærende stolpespor
og antallet af disse samt indgangspar
tiets udformning, at fastslå alderen på
et hus inden for et rimeligt nøjagtigt
tidsrum. Det siger sig selv, at jo flere
detaljer man har til et hus jo lettere er
det også at datere det. Et hus som
Østergårdshuset er derfor ideelt, når
man skal datere udfra huskonstruktio
nen.
Husets parvist satte vægstolper,
væggenes svage udadbugning, de lige
gavlender med svagt rundede hjørner,
afstanden mellem fagene på de tagbæ
rende stolpepar på ca. 5 m. og mellem
stolperne i parrene på mellem 2,5 og 3
m. gør tilsammen at huset kan dateres
til det 4-5 århundrede.

Huset la fr a EUerød gård 11.
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N

Huset lb fra Ellerødgård II.

Andre husfund fra Sydsjælland
De øvrige huse som kendes fra jernal
deren i Sydsjælland ligger alle i perio
den fra det 2. årh. - 6. årh., eller med
andre ord inden for de arkæologiske
perioder: Ældre romersk jernalder,
yngre romersk jernalder og ældre ger
mansk jernalder.
Huse fra førromersk jernalder og
yngre germansk jernalder, perioderne
der henholdsvis starter og slutter jern
alderen kendes endnu ikke fra områ
det.

Huse fra 2-3. århundrede
På lokaliteten Ellerødgård II, ved Ørs
lev, blev i 1982 i forbindelse med
etableringen af motorvejen på stræk
ningen mellem Udby og Ørslev udgra

vet 2 hustomter2). Husene var begge
sat af 4 sæt tagbærende stolper. Strategrafiske iagttagelser viser, at hus 1b, er
det yngste af de 2 huse. Størrelsen på
husene var vanskelig at fastslå, idet der
kun fandtes enkelte vægstolper, men
regner man med at afstanden fra de
tagbærende stolper og ud til vægstol
perne er 1,5 m. (hvilket de få vægstol
per som blev fundet indicerer) har hu
sene målt henholdsvis 14,5 x 6 m. og
13 x 6 m. I hus la fandtes desuden
sporene efter to indgangspartier place
ret over for hinanden omtrent midt på
langvæggene.
Karakteristisk for husene i 2-3. år
hundrede er, at de har 4-5 sæt tagbæ
rende stolper, er rektangulære med li
ge gavle og afrundede hjørner og ofte
over 12 m. lange. Trods manglende
vægstolper, der umuliggør en sikker
erkendelse af vægforløbene, må de to
huse fra Ellerødgård II regnes for at
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Hus fra Kattebjerg.

være typiske repræsentanter for husty
pen i det 2-3. århundrede.
Fundet af en rullekappefibula samt
hovedparten af fundene på bopladsen
underbygger dateringen til romersk
jernalder.

Huse fra 3-4. århundrede
Fra 3-4. århundrede kendes en enkelt
hustomt fundet på lokaliteten Katte
bjerg ved Ørslev i 19823). Huset bestod
af 4 sæt tagbærende stolper samt et sæt
indskudte tagstolper som stod i en no
get uregelmæssig orden. Vægstolper
var bevaret i vid udstrækning, og det
fremgik at væggene bestod af to ræk
ker stolper, som tildels var anbragt
parvis. Såfremt, at afstanden fra de
tagbærende stolper ud til væggene er
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den samme, har huset været 13 m.
langt og 5,5 m. bredt. I husets vestende
kunne iagttages 2 modstillede indgan
ge i langvæggene. Den buede stolpe
række ud for den sydlige dør tolkes af
udgraveren som et bueformet bislag,
der har lænet sig op mod husvæggen.
På grundlag af husgrundplanen,
vægkonstruktionen af dobbeltstolper
og det forhold, at huset ser ud til at
have haft mere end to modstillede ind
gange, daterer udgraveren huset til
yngre romersk jernalder. En datering
som understøttes af fundene omkring
huset.
Huset fra Kattebjerg er atypisk i
forhold til det normale langhus som
kendes fra det 3-4. århundrede. Huse
ne er i denne periode ofte en del længe
re og antallet af tagbærende stolper i
huset er mærkværdigt stort. Husets
ringe størrelse kan hænge sammen

med, at der her ikke er tale om et
decideret langhus, men måske i virke
ligheden et mindre hus som har indgå
et i en større gårdsenhed.
De mange tagbærende stolper i hu
set er problematisk og i virkeligheden
tilhører to af sættene måske ikke hu
set, her tænkes på det østlige sæt samt
sættet foran indgangene. Sorteres de to
sæt væk fremstår huset langt klarere
og ligner det typiske hus fra det 3.-4.
århundrede. For dette taler iøvrigt, at
de fire bortsorterede stolper tilsam
men danner en mindre bygning, som er
almindelig kendt på de fleste jernal
derbopladser og kaldes en staklade.

Huse fra det 4-5. århundrede
Som eksempel på hustypen i det 4-5.
århundrede er Østergårdshuset typisk.

Huse fra det 5-6. århundrede
Et velegnet eksempel på en hustomt
fra den 5-6. århundrede stammer fra
Humlemosegård på Stevns4*. Huset be
stod af 7 sæt tagbærende stolper og et
delvist bevaret vægforløb af stolper.
Vægstolperne stod enkelte steder par

vist andre steder enkeltvist. Når væg
stolperne kun stod enkeltvis, skyldes
det dårlige bevaringsforhold. Både
vægge og rækken af tagbærende stol
per buede svagt udad. Midt i huset
fandtes to indtrukne indgangspartier
overfor hinanden. Hvert indgangspar
ti bestod af 2 x 3 tætstillede stolper.
Huset har været usædvanligt stort ca.
34 m. langt og 6 m bredt, i enderne dog
kun 5,5 m. bredt.
Der blev ikke fundet daterende old
sager i forbindelse med huset, men
husgrundplanen, med det let buede
vægforløb med dobbeltstolper, afstan
den mellem de tagbærende stolper samt
at et enkelt sæt tagbærende stolper er
placeret tæt ved eller i selve gavlen gør
en datering af huset til det 5-6. århund
rede sandsynlig.
Ovenstående huse karakteriserer
nogenlunde husudviklingen i Sydsjæl
land fra det 2. århundrede til det 6.
århundrede.
Grundlæggende er, at husene med
tiden bliver større og får buede vægge.
Et andet klart træk er, at afstanden
mellem fagene set i forhold til afstan
den mellem stolperne i stolpeparrene
bliver forholdsvis længere med tiden.
Et sidste træk som kan nævnes er, at
man i løbet af tiden begynder at sætte

H umlemosegå rdhuset.

43

væggene af to stolperækker, hvor stol
perne står parvist.

Bosættelsen i jernalderen
I gennemgangen af hustomterne er de
øvrige anlæg som kunne iagttages på
bopladserne ignoreret. Dette skyldes
først og fremmest, at vi endnu ikke har
udgravet større bopladsområder og
derfor har vanskelig ved at vurdere,
hvorledes den enkelte plads har set ud.
Især fra Jylland har man gode eksem
pler på hvordan en boplads kan have
set ud i jernalderen. Dette skyldes dels,
at man der har en længere tradition for
sådanne udgravninger og dels at beva
ringsforholdene, især i Vestjylland, ofte
er bedre end på Øerne. Det typiske
billede på en boplads er en enkel ind
hegnet gårdsenhed med et stort lang
hus samt to mindre bygninger. Når der
på en boplads ses flere samtidige går
de, hvilket er sjældent, kan benævnel
sen landsby anvendes. Det generelle
billede er, at landsbyen som bosættel
sesform bliver mere og mere alminde
lig i løbet af jernalderen.
Som det ser ud i øjeblikket er den
typiske bosættelsesform i Sydsjælland
enkeltgården, noget som iøvrigt også
gør sig gældende i resten af Sjælland.
Endnu er ikke fundet en „sikker” lands
by fra jernalderen.
Det nærmeste vi kommer en lands
by er lokaliteten Kirkelodderne ved St.
Heddinge5’, hvor der i 1986 blev ud
gravet ikke mindre end 11 langhuse
eller dele af sådanne. De 12 huse lå
ikke hver for sig, men i to klynger, og
det, der i virkel igheden er tale om, er to
huse som er blevet udskiftet gentagne
gange i løbet af nok det 4. til 6. århund
rede.
Spørgsmålet er i første omgang om
husene er samtidige, men selv hvis
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dette er tilfældet, kan man næppe po
stulere tilstedeværelsen af en landsby.
Udgravningen dengang var ind
skrænket til et relativt smalt gastraché,
og den eneste måde at undersøge om
der her ligger en landsby, er ved at
udgrave yderligere på pladsen.
Ny viden omkring jernalderbosæt
telserne i Sydsjælland fåes kun gen
nem nye udgravninger. Museet er i
skrivende stund i gang med at foretage
undersøgelser i forbindelse med SEAS’s kabelnedlæggelser i Vordingborg
og Stevns kommuner: Ved disse er
allerede fremkommet en boplads med
særdeles velbevarede hustomter fra 4.5. århundreder og alt tyder på at dette
ikke bliver den eneste.

Noter
1) Keld Møller Hansen & Palle Østergård Sørensen.
Beretning SMV 7268.
2) Morten Axboe. Beretning SMV 6/82
3) Henning Nielsen. Beretning SMV 64/82
4) Palle Østergård Sørensen. Beretning SMV 3/86
5) Jens Åge Pedersen. Beretning SMV 58/86

Mag. art Palle Østergård Sørensen takkes for gode
råd og hjælp i forbindelse med artiklen.
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Sydsjællands Museum,
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Mag. art. i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet 1991. Siden 1993 an
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Via „Projekt revision”
til et museum
fuldt af viden

Næstved Museum investerer
i fremtiden for at gøre museet funktionsdygtigt.

Af Palle Birk Hansen
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Sørensen og Jørgensen har hver en bil
af samme mærke. Sørensens bil er
velsmurt, den har luft i alle fire dæk, og
dens benzintank er fuld. Sørensens bil
er funktionsdygtig. Sørensen kan køre
sin bil hen, hvor han har lyst og opleve,
hvad han vil.
Jørgensens bil af samme mærke og
samme årgang er købt for Jørgensens
sidste penge. Jørgensens bil har derfor
ikke været på værksted siden den blev
erhvervet, dækkene er flade og der er
ikke en dråbe benzin på tanken. Jør
gensens bil kommer ikke ud af stedet.
*
Sådan er det også med museers sam
linger. Museumssamlinger skal gøres
operative, før man har glæde af dem.
Har man ikke penge til at gøre dem
operative, har man ingen glæde af dem
her og nu, men kan blot håbe på, at

forfaldet kan holdes så meget i ave, at
man ved en senere lejlighed kan få
samlingerne „ud at køre” uden alt for
store ekstraudgifter.
En operativ museumssamling er
karakteriseret ved:
- at alle dele er indsamlet med formål,
- at alt er beskrevet og belyst i tilhø
rende arkiver,
- at alt er registreret med nummer i
forhold til protokol,
- at alt er fotograferet,
- at alle ting er i god bevaringsmæssig
stand,
- at der er gode registre med relevante
indgange og krydshenvisninger,
- og at der til samlingen i øvrigt er
knyttet et velfungerende personale,
som kender samlingen og kan bruge
den efter sin bestemmelse.
En operativ museumssamling kan
anvendes til mange forskellige formål
med meget kort varsel: forskning, op
bygning af faste udstillinger, særud
stillinger, illustrationsemner til artik
ler, studiemateriale for studerende og
forskere.

Næstved Museum

Nogle genstande har i tidens løb mistet deres num 
m er og er derfor uden oplysninger - vi kalder dem
magasinfund - i dette tilfælde er det en stor, drejet
morter a f egetræ, sandsynligvis fra 1700-årene. Fo
to: Jens Olsen.
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Næstved Museum er stiftet i 1917 som
et initiativ under Museums-, Turist- og
Forskønnelsesforeningen for Næstved
og Omegn af 1913.
Museet begyndte straks at samle
genstande, bøger, fotografier, billeder
og arkivalier til belysning af Næstvedegnens historie, og museets første ud
stilling løb af stabelen i sommeren
1917 i Industri-Bygningen i Jernbane
gade. Samme år erhvervede man en
meget stor privatsamling, skabt i Bjælkerup på Stevns. Næstved-egnen blev
defineret vidt!

Nogle genstande er forbundet med relevante oplysninger om brugssted, slæ gt m.m., f x dette maleri a f Gedebjerggård i Lille Næstved, malet o. 1900 a fe n ukendt maler. Foto: Jens Olsen.

Faste udstillinger
I maj 1918 åbnedes museets første
faste udstillinger i tre lokaler i Det
gamle Rådhus på Set. Peders Kirke
plads, hvor man boede frem til 1926.
Museets samlinger blev protokolleret
stue for stue og nummereret på små
frimærkelignende mærkater, som i
mange tilfælde er bevaret den dag i
dag.
I 1927 åbnede man nye permanente
udstillinger i Helligåndshuset, som var
ny restaureret af arkitekt J. Tidemand
Dal, museets senere formand.
I begyndelsen af 1960’erne blev
mange af museets arkivalier og en stor
del af billedsamlingen løftet ud af in
stitutionen og deponeret i det nyopret
tede Næstved by- og egnshistoriske
Arkiv.
I 1969 indviede man udstillingsan

nekset i Boderne, senere udvidet i 1979
og 1984.
På den ene side kunne museet såle
des indrette udstillinger i to eneståen
de middelalderlige bygningskomplek
ser. På den anden side havde museet et
tilbageværende kronisk problem ved
rørende den meget store del af samlin
gerne, som hverken kan eller skal ud
stilles permanent på grund af den be
grænsede udstillingsplads, og som der
for har sit daglige opholdssted i muse
ets magasin.

Museets stedbarn: Magasinet
Magasinet har i mange år været muse
ets stedbarn, fordi det altid har været
vanskeligt at opnå lokalpolitisk forstå
else for, at der skulle bruges samfunds
ressourcer på at opbevare „alt det gam49

le bras, som ingen alligevel ser”. Uopvarmede og utætte loftsrum, fugtige
udhuse og kondemnerede ejendomme
var, hvad museet kunne få stillet til
rådighed til magasiner.
Intet under, at denne politik har
toldet hårdt i museets samlinger i kraft
a f råd, svamp, insektangreb, trans
portskader, tyverier og hærværk.
I en lang periode satte vi vor lid til,
at vi kunne få skabt tålelige eller lige
frem udmærkede forhold for vore sam
lede magasiner og vore medarbejdere
i lagerbygningen Grønnegade 35, hvor
til der i 1983 var skabt direkte adgang
fra Helligåndshuset, men tiden skulle
vise os noget andet: i efteråret 1992
forsvandt bygningen endegyldigt fra
jordens overflade.
Forinden havde vi flyttet samlin
gerne til et nyindrettet, godt magasin i
et tidligere institutionsbyggeri i den
sydlige bydel. Endelig havde kommu
nens politikere taget problemerne al
vorligt og bevilget lokaler og inventar

til løsning a f den store opgave: Sikring
a f museets samlinger.
Som en forudsætning for flytningen
til fjernmagasinet havde vi fået bevil
get magasininventar, den nødvendige
varebil og det moderne edb-udstyr,
som kunne give os det længe savnede
overblik over samlingerne, uanset om
disse er udstillet i midtbyen eller an
bragt i fjernmagasin.

50.000 numre - eller mindre
I mellemtiden havde dansk museums
verden udviklet et registreringspro
gram, Dansk Museums Index (DMI),
specielt udviklet til at løse de kom
plekse problemer ved registrering af
genstande, billeder, fotografier, arki
valier, dokumentationsmateriale fra
undersøgelser og kunstværker i alle
materialer, som tilsammen udgør mu
seernes daglige virkelighed.

Jordfundsmateriale bør
altid gemmes. Disse skår er
opsam let i H elligåndshuset
grund i I930'rne sammen
m ed skår fr a middelalder og
nyere tid, men fø rst nu
erkendes de som skår fra
yngre jernalder ca. 4001050. Foto: Jens Olsen.
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I arkæologiske
udgravninger er
fundsam m enhængen med
fil al fo rtæ lle historie.
Dette aksel leje a f kalksten er
fu ndet i kulturlag fra
K)()-årene i Helligånds
karreen i 1994.
Nu m angler vi blot at
bestemme, hvilken aksel der
har været tale om.
Foto: Jens Olsen.

Dette program installerede vi i vor
computer, og så gik vi i gang.
Ved en simpel optælling i protokol
lerne kunne vi se, at der var indført ca.
50.000 numre i de forløbne 75 år.
Fra tidligere arbejde vidste vi, at der
optrådte mange dobbeltnummererin
ger, dvs. flere numre på samme gen
stand.
På den anden side var der eksempler
på uhensigtsmæssige, selvstændige
nummereringer af hundredevis af pot
teskår fra udgravninger, hvor vi i dag
ville klare sagen med et enkelt hoved
nummer.
Videre er der trods alle gode bestræ
belser et ganske stort antal genstande,
som på grund af de katastrofale opbe
varingsforhold har mistet deres numre
eller på grund af indtrufne omstændig
heder aldrig er blevet indført i proto
kollen.
Endelig ved vi a f bitter erfaring, at
der i tidens løb er forsvundet genstan
de fra museets magasiner, enten på

grund a f manglende aflåsning eller
ved direkte indbrud.
På forhånd var det derfor umuligt at
vurdere det nøjagtige omfang af opga
ven.

Projekt revision
Vi behandlede opgaven som et pro
jekt: Projekt Revision, som vi startede
1. maj 1992.
Indledningsvis tømte vi et magasin
ude i byen, hvor stigende husleje satte
et vist pres på museets økonomi. Der
næst gik vi i gang med at tømme den
tidligere omtalte, kondemnerede la
gerbygning. Som følge af tidspresset
fra det planlagte byggeri blev alle ma
gasinerede genstande overført til det
nye fjernmagasin i løbet af forholdsvis
kort tid med det resultat, at genstan
dene hobede sig op på en højst uhen
sigtsmæssig måde.
På forhånd måtte vi erkende, at vi
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ikke kunne gennemføre den optimale
løsning, men som i alle andre forhold
måtte prioritere. Vi valgte derfor at
koncentrere os om en række nødven
dige oplysninger og nedprioritere an
dre, som er udskudt til senere.
Som udgangspunkt for registrerin
gen besluttede vi at lægge vægt på
ophavssituationen: hvor kommer den
enkelte genstand fra, hvem har lavet
den og hvem har brugt den.
Til gengæld har vi nedpri ori teret
oplysninger om, hvem der har afleve
ret genstanden til museet.

Et kernepunkt i arbejdet er derfor
oprettelsen af „museumssager”, som
beskriver ophavssituationerne.
En sag kan typisk være en bestemt
ejendom, hvorfra vi har mange gen
stande og af og til også arkivalier. I
praksis viser det sig, at vi ofte har fået
genstande fra en enkelt ejendom gen
nem mange år fra mange forskellige
mennesker. De nye museumssager
skaber derfor for første gang overblik
over alt det, vi har fået fra de enkelte
ejendomme.
Et godt eksempel på en af de nye

Museets nye fjernniagasin indrettes hensigtsmæssigt, både for genstandene og for personalet. Foto: Jens Olsen.
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museumssager kunne være en bestemt
gård. På denne gård var der flere døtre,
som blev gift og under hvert sit nye
efternavn flyttede væk fra gården.
Gennem årene afleverede døtrene ting,
som havde været brugt på gården. Via
oplysninger i protokollen og andre ste
der får vi nu samlet, hvad der hidtil har
været spredt.
Et andet eksempel kunne være en
bestemt håndværker, hvis værker mu
seet har fået fra mange forskellige
mennesker. Disse arbejder registreres
nu i museumssagen om værkstedet,
eller der etableres krydshenvisninger
fra de sager, hvor genstandene har
været brugt, til sagen om værkstedet.

Sådan Midt i flytterodet gik vi så i gang med
at revidere og registrere.
Arbejdet med den enkelte genstand
omfatter følgende rutiner:
* genstandene rengøres og pakkes i
det gamle magasin, og de overføres
til det nye magasin
* genstandene pakkes ud og sorteres
efter sager
* en genstand vælges og dens num
mer findes om muligt
* identifikation af nummer med pro
tokoltekst
* jævnføring med ældre numre, som
er markeret i protokollen
* ud fra de samlede protokoltekster
vælges sagen
* som regel vælges det ældste num
mer som genstandens fremtidige
museumsnummer, senere numre
anføres som alternative numre
* genstanden indføres i databasen med
oplysninger fra protokollen og fra
genstanden selv.
Oplysningen om genstandsbetegnel

se, materiale, rammedatering, initi
aler og årstal, ophavsmand og bru
ger, sogn og herred, kommune og
amt, samt en vurdering af bevarings
tilstanden lægges ind. I visse tilfæl
de uddybes oplysningerne s et frit
tekstfelt.
* genstanden forsynes med påbundet
mærkeseddel med nummer, det skå
ner genstanden ved senere nummer
eftersøgning, og det markerer, at
pågældende genstand er lagt ind i
systemet.
* der laves en udskrift i talonform,
som følger genstanden indtil den
har fundet sin endelige plads i ma
gasinet.
* genstanden fotograferes med elek
tronisk kamera, og skærmbilledet
lagres på diskette. Diskette- og billednummer føres på talonen.
* genstanden pakkes i kasse eller æske
eller anbringes direkte på gulv eller
hylde i det rette magasinrum.
* den medfølgende talon returnerer
til computeren, hvor billednummer
og oplysning om opbevaring indfø
res.
Når denne omfattende procedure er
udført for samtlige museets genstande
vil vi stå i en helt ny situation:
Vi kender det nøjagtige omfang a f
museets samlinger og ved hvad de
fylder
Vi kender konserveringsbehovet
Vi kan søge på kryds og tværs i
samlingerne ved hjælp a f oplysnin
ger og billeder
Vi kan lynhurtigtfinde frem til samt
lige genstande, da systemet fortæ l
ler os, nøjagtigt hvor genstanden
befinder sig
Vi kan hurtigt vurdere, om vi har
behov fo r nye tilbudte genstande,
da vi kan kalde bestanden a f pågæl
dende genstandstype frem her og
nu.
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Museum med viden og
muligheder
Foreløbigt har projektet varet to år med
alle de afbrydelser, som dagligdagen
giver, og der går endnu ét til to år, før vi
kan tørre sveden af panden og sige:
Færdig!
Det er naturligvis en kæmpeinveste
ring i en fremtidig anvendelse af muse
ets samling, men det er en helt nødven
dig investering, som skal gøres nu.
Projektet er allerede udskudt i man

ge år, eftersom det ingen mening hav
de, sålænge de reviderede genstande
måtte gå tilbage i de gamle magasiners
destruktionsanstalt.
Med de nye magasiner har projektet
fået dyb mening, og vi gennemfører
derfor projektet med vajende faner.
De kommende år vil vi vise os selv
og vor omverden, at denne kæmpeind
sats har været besværet værd. Vi har
skabt et operativt museum fuldt af til
gængelig viden og muligheder.

Palle Birk Hansen
museumsleder, cand.mag.
Født 1949. Klassisksproglig student fra Roskilde Katedralskole 1968. Uddannet ved
Århus Universitet 1968-1978 med bifag i forhistorisk arkæologi og hovedfag i mid
delalderarkæologi. Leder af Næstved Museum siden 1978.
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Historisk rejse:

Forårsturen til
grænselandet
Et medlem om bededagsrejsen 1994
med Historisk Samfund for Præstø Amt.

Af Henning Gøtz, Vordingborg.
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Mens våren endnu var ung, og debat
ten om tyske turisters brug af den for
henværende fangelejr ved Frøslev
midt i det oprindelige Sønderjylland
endnu bølgede, drog en veloplagt bus
fuld medlemmer af Historisk Sam
fund for Præstø Amt Store Bededag
fra morgenstunden på tur til grænse
landet.
For de fleste et gensyn med sevær
digheder nord og syd for den stats
grænse, som siden 1920 har været
gældende mellem Danmark og Tysk

land. For enkelte det første møde med
en landsdel, der mere end nogen an
den har skabt dramatiske overskrifter
i Danmarkshistorien.
Flensborg, Husum, Slesvig - gam
le danske købstæder, som i 1864 fik
kappet den officielle forbindelse
nordover. Hedeby, Danevirke, Dyb
bøl - markante lokaliteter og for de to
sidstnævntes vedkommende brønd
punkter under 1800-tallets livtag mel
lem Danmark og Tyskland. Men mest
nærværende blev historien alligevel i

M ed sine 112 m eter er
domkirketårnet et
markant vartegn fo r
Slesvig, der var sidste
stop på H istorisk
Samfunds fo rå rstu r til
grænselandet.
Foto: Henning Gøtz.
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Ikke mindst de kvindelige
deltagere viste interesse
fa r Dybbøl-centrets tapre
landsoldat.
Foto: Henning Gøtz.

Frøslevlejren - vort logi i tre dage hvor 13.000 danskere under besættel
sen i kortere eller længere perioder
ufrivilligt havde adresse.
*
Ovenpå førstedagens mange kilo
meter gennem det bølgende SlesvigHolsten, udforskning på egen hånd af
Flensborg, Historiecenter Dybbøl
Bankes oplevelsesmættende fremstil
ling af optakten til og stormen på
skanserne den 18. april 1864 og ende
lig middagen i Frøslev, var stemnin
gen i spisesalen nærmest mat. Men

den - viste det sig snart - største men
neskelige oplevelse havde vi endnu
tilgode, nemlig den 74-årige Lise Ja
kobsen 's gribende beretning om fan
gelivet i Frøslevlejren 1944-45.
Lørdag stødte redaktør Dieter
Kiissner, Flensborg, til det gode sel
skab, og med denne helt enestående
formidler, kiggede vi lørdag nærmere
på „den grå by” Husum ved ebbe, va
dehavs-øen Nordstrand og sidst - men
ikke mindst - Mikkelberg ved Hatsted
nord for Husum, som i dag under Dan
nebrogs rød-hvide dug er et sprudlen57

de center for nordisk kunst plus
cricket.
Grænselands-turens sidste dag bød
fra morgenstunden - efter kasserer
Jørgen Dalby's traditionsrige morgen-udskænkning af Gammel Dansk på en rundvisning i det nyetablerede
museum Danevirkegården beliggende
ved Hærvejen og de frilagte meter af
Valdemar den Stores forsvarsmur af
teglsten. Derpå gik turen til Vikingemuseet Hedeby med de rige fund fra
Nordens i vikingetid største by bag
den berømte halvkredsvold, som vi
naturligvis betrådte.
Efter Hedebys undergang blom
strede i middelalderen en by op på S li
ens modsatte bred og her - altså i dom
kirkebyen Slesvig - nød vi frokosten,
inden den endelige hjemtur. De hurti
ge blev dog ikke snydt for et lynkig på

1500-tals billedskæreren Hans Brüg
gemanns fantastiske alter i Slesvig
Domkirke.
Hede, plantage, vadehav og løv
skov, fortid og nutid, kamp og frede
lig sameksistens, konger og hertuger,
den rød-hvid-blå oprørsfane, danske
kirker før og nu, kanoner, tilbagetog
og blodige slagmarker. Jo, vi havde
været i et gammelt dansk land, og op
levelserne var mange i løbet af de tre
dage i bededagsferien.
Historisk Samfunds forårstur 1994
blev for alle en oplevelse af de gode.
Til tider var opholdene lidt for kor
te. Men vi oplevede en masse, og tu
ren var derfor en fin aperitif til senere
yderligere fordybelse.
Formand Allis Bro kan glæde sig
over et perfekt arrangement, og vi an
dre ser frem til turen i 1995.
Henning Gøtz

Henning Gøtz
Carl Blochsvej 6, Vordingborg

Student Roskilde Katedralskole 1974. Journalist, Danmarks Journalisthøjskole 1980.
Danmarks Radio, Ritzaus Bureau, Berlingske Tidende, Dagbladet (Ringsted, Køge,
Roskilde), siden 1. august 1992 redaktør Vordingborg Dagblad.
Medstifter af og gennem fem år formand for Skovbo Lokalhistoriske Forening. Ama
tørarkæolog, udstillingsarrangør plus forfatter til en lang række artikler om arkæolo
gi og historie til aviser, årbøger m.m.
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Historisk samfund for Præstø Amt:

Formandsskifte
- og æresmedlem
Allis Bro afløser Henning Poulsen
på formandsposten

I 1993 gennemførtes alle de annonce
rede arrangementer.
Ved generalforsamlingen den 18.
september ønskede formanden, Hen
ning Poulsen, ikke genvalg.
Henning Poulsen indtrådte i styrel
sen for Historisk Samfund i 1972 og
blev formand i 1981. Gennem alle
disse år har han udført et meget stort
arbejde for foreningen. Det er blevet til
mange foredrag og udflugter under
hans ledelse, og som tak for den store
indsats er Henning Poulsen udnævnt
til æresmedlem.
Ved det konstituerende møde efter
generalforsamlingen blev undertegne
de valgt til formand.
Også i 1994 har der været god til
slutning til foredrag og udflugter. Den
10. marts fortalte Dieter Küssner,
Flensborg, meget levende om Syd
slesvig, og på forårsudflugten havde vi
fornøjelsen af at have ham som guide.
Sammen med andre lokale personer
var han med til at give et nuanceret
billede af det at være dansk i grænse
landet.
Sommerudflugten startede i para

plyernes tegn, men da vi nåede Køben
havn, var det klaret op. Både på Ka
stellet og i Petri kirke fik vi en spæn
dende og engageret rundvisning.
Ifølge vedtægterne skal foreningens
generalforsamling afholdes inde 1.
oktober. Hidtil har den fundet sted om
efteråret. Dette hænger sammen med,
at regnskabsåret tidligere gik fra 1/4 til
31/3. Med den offentlige regnskabsre
form i 70’erne følger regnskabsåret nu
kalenderåret, og derfor har styrelsen
besluttet, at generalforsam lingen i
fremtiden skal finde sted i forbindelse
med et forårsarrangement. Det vil før
ste gang ske 23/3 1995.
Medlemstallet i Historisk Samfund
er i øjeblikket ca. 5 0 0 .1 betragtning af
den interesse, der i disse år er for
historie, må en af opgaverne for styrel
sen være et forsøg på at øge medlems
tallet. Det sker selvfølgelig bedst ved,
at nuværende medlemmer anbefaler
foreningen til andre historisk interes
serede, så mange flere bliver klar over,
at der eksisterer et Historisk Samfund
for Præstø Amt.
Allis Bro
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Svend

C. Dahl

Litteratur om
Præstø amt 1993
Amtets historie i
almindelighed

Bogen om Abel Schrøder
Reklamebureauet Holst & Søn i Næstved har
fået den gode idé, at udgive en almen kultur
historisk bog i anledning af firmaets 75-års
jubilæum, i stedet for et traditionelt jubilæ
umsskrift. Det er der kommet en smuk bog ud
af, gennemillustreret med farvefotos så vær
kerne af billedsnideren frei Næstved kommer
til deres fulde ret. Både fotografier og tekst er
af Mogens von Haven, og særlig de mange fo
tos af detaljer er værdifulde.
Billedskærerdynastiet Schrøder omfattede
to med navnet Abel, og bogen behandler først
og fremmest den ypperste i slægten: Abel
Schrøder den Yngre (1602-1676), der sand
synligvis blev leder af værkstedet i 1628. Sam
tidig fandt han tid til at være organist i Skt.
Mortens Kirke i Næstved gennem 42 år. Værk
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stedets hovedværker i Sydsjælland finder man
i købstadskirkerne i Næstved (Skt. Morten),
Præstø og Vordingborg, samt i en lille snes
landsbykirker med Hammer kirke i front. Der
udover er altertavlen fra Holmens Kirke i Kø
benhavn berømt, og Mogens von Haven mener
også, at han er repræsenteret i 4 sydnorske kir
ker. - Bogen bringer uddrag og citater fra gi.
Abel Schrøder kendere som Rasmus Nielsen,
Rasmus Berg og Chr. Axel Jensen. Teksten er
i øvrigt causerende, og der sluttes med en bib
liografi over Schrøder-litteratur og et en
gelsk resumé.

Danmarks Søer - Søerne i Vestsjællands
Amt
I 1991 kom første bind i denne ambitiøse se
rie (Storstrøms Amt og Bornholm), og nu føl
ger Vestsjællands Amt. Når den omtales, skyl
des det de mange søer på grænsen til „Præstø
Amt.” Det gælder således Ejlemade Sø, Ulse
Sø, Søtorup Sø, dammene under Gisselfeld,
samt de store Tystrup-Bavelse søer. Det er en
flot bog i stort format ( 184 s.) med mange far
vefotos, som Strandbergs Forlag har fået støt
te til fra forskellig side.
Søerne bliver grundigt og kompetent be
skrevet af Thorkild Høy og Jørgen Dahl, ikke
blot alment geografisk-biologisk, men også
med inddragelse af lokal- og kulturhistorie,
erhvervs- og kulturgeografi, rekreativ værdi,
matrikelforhold, fiskebestand, litterære beskri
velser m.m. Hver sø har sit specialkort med
angivelse af bundforhold / dybder; og det
fremgår, at Søtorup - og Tystrup Sø er de dy
beste i amtet med en gennemsnitsdybde på 10
m og maksimale dybder på 22-23 m; Tystrup

Søs bundrelief er det rene (omvendte) bjerg
landskab at se på. - Der er fyldige litteraturhen
visninger.

Korn, købmænd og kreditter
Sådan hedder en artikel i Fortid og Nutid
1993:3 (Dansk Historie Fællesråd), hvor Jør
gen Mikkelsen med akademisk grundighed og
fyldigt noteapperat redegør for „kornhandel og
kornpriser på Sydvestsjælland ca. 1740-1807.”
- Det fremgår af artiklen, at der var en tæt sam
menhæng mellem købstad og opland; når det
gik dårligt for landbruget, gik det også dårligt
for byerne. Forfatteren har lagt hovedvægten
på købmænd fra Slagelse, Korsør og Skælskør,
men både Næstved, Vordingborg, Præstø, St.
Heddinge og Stege er inddraget i et sammen
lignende skema over købstædernes selvforsy
ningsgrad med korn (byboernes smålandbrug).
For at tage yderpunkterne, så var Næstved to
talt afhængig af omegnens leverancer, mens
St. Heddinges indbyggere producerede mere
end de selv kunne spise!

P & T’s Historie
De sidste tre bind i Post- og Telegrafvæsenets
omfangsrige og grundige værk om dets histo
rie er udkommet, og disse væseners historie er
selvsagt en del af et hvilket som helst lokalom
råde. Alle bøgerne har mange gode fotografi
er (delvis i farve), tegninger, kort og grafer; og
alle tre bind har noteapparat, omfattende litte
ratur- og kildehenvisninger og et fyldigt regi
ster til de omkring 400-450 sider.
Bind 3 dækker tiden 1850-1927 og er skre
vet af Poul Thestrup. Af lokal interesse brin
ger bogen omtale og illustrationer fra Næst
ved, Gisselfeld og Stege, samt kort over tele
grafnettet 1864 (Næstved, Vordingborg og
Stege inddraget) og udviklingen af jernbane
nettet til 1889 (Østbanen kommet med). Bent
Bliidnikow har skrevet bind 4 omhandlende
1927-1960, en periode hvor post og tele bliver
sluttet sammen, og hvor radio og tv kommer til
at spille en stor rolle. Her findes et afsnit om
„telefoniseringen” af Møn efter 1885, og i øv
rigt findes der hist og her omtale af forhold fra
regionen. - Endelig er Hans Chr. Johansen
forfatter til afslutningsbindet om tiden efter
1960: Fra monopol til konkurrence. Bindet
har mest indirekte interesse for lokalområdet.

DE ENKELTE
KOMMUNER
Fladså
Everdrup-Stafetten
1993 bragte to udgaver af Everdrup-Stafetten,
begge under redaktionel ledelse af Leif Elmann
Pedersen. Først kom den sædvanlige „sognefestudgave”, der haren lille artikel om præsten
Lago Mathias Wedel ( 1752-1827) som i 1818
udgav en „Topographie over Ewerdrup Sogn
i Sjælland. Ellers er denne stafet extraordinær
tynd - idet kræfterne er samlet om en „særlig
extraordinær specialudgave,” udgivet i anled
ning af at Forsamlingshuset og Foredragsfor
eningen begge fyldte 100 år.
I jubilæumsskriftet skriver Peter Moesgaard om tidens tanker og oprettelsen i 1893,
Mogens Kelstrup fortæller minder om tiden
efter 1945, hvor han var aktiv i foredragsfor
eningen, Jens Bjfirst (nuværende formand)
beretter om julefesterne, redaktøren gennem
går dilettantforestillingerne siden 1953, mens
John Kohrtz har historier om de gamle rejse
biografer. Fx nægtede Toksværd Sogneråd i
1927 at give tilladelse til en forestilling for
ikke at „fordærve de unges moral!” Man fin
der også en oversigt over alle formænd i de
100 år. - Hovedartiklen er en udskrift af en
båndoptagelse fra 1979 med den da 75-årige
Hans Larsen. Han har været med til at præge
samfundet siden 1926, og et er ikke småting,
han er i stand til at huske fra den periode (som
konkrete årstal på etableringen af en mængde
ting). - Sluttelig er der et tilsvarende (mindre)
interview fra 1976 med Niels Peter Larsen (f.
1891).

Møn Kommune
Lodser og landmænd på øen Nyord
Ovenstående er titel på en artikel i National
museets Arbejdsmark 1993, og det er Holger
Rasmussen, som har skrevet den. Mellem 1748
og 1879 var der lodstvang i farvandet ved
Nyord, og lodsprivilegierne blev lagt til de 20
gårde og 7 huse på øen. Dette utraditionelle
erhvervsmønster betød, at samtlige sønner
blev sendt ud at sejle straks efter konfirmatio
nen.
Hovedindholdet af artiklen er en gennem
gang af landsbyen ud fra en grundig undersø
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gelse og beskrivelse fra 1944-45 med tilhøren
de fotos og grundplaner. Ligeledes er der ud
drag fra adskillige datidige beretninger om li
vet på Nyord. De spændende skildringer giver
et levende billede af dagliglivets arbejde, men
også årets festlige stunder får liv.

væld af navne og detaljerede oplysninger, som
interesserede kan få meget ud af. Men der
mangler et register til de mange facts.

Næstved By og Omegn
Men her skete jo intet
Undertitlen giver lidt mere besked: Møn besat
og befriet 1940-1945, og Allan Huglstad (selv
født i Stege) har sat sig for at vise, at der fak
tisk alligevel skete en hel del på Møn under
besættelsen, selv om der virkede fredeligt og
ingen sabotage var. Det er til fulde ly kkedes på
de 243 sider, og litteratur- og kildefortegnelsen
viser, sammen med et fyldigt noteapparat, at
det er et stykke grundlæggende og originalt
arbejde.
Bogen beretter om forløbet af Møns besæt
telse og gryende national bevidsthed med al
sang og samling om kongen efter den første
lammelse havde fortaget sig. Det var da også
kun ganske få stemmer som nazistpartiet fik
ved valget på Møn i 1943, og endda færre end
i 1939. Som andre steder var det først fra aug.
1943, at der for alvor kom en modstandsbevæ
gelse på benene på Møn, og den bliver beskre
vet detaljeret. Fx blev der sejlet omkring 325
jøder til Sverige via Møn. Stege deltog i den
store folkestrejke i 1944, men så sent, at strej
ken allerede var afblæst i de andre byer. Der
var en Mønsfest, der skulle afholdes først, før
man kunne tænke på strejke! Interneringen af
de tyskvenlige efter befrielsen og demokrati
ets genindførelse afslutter beretningen. - Bo
gen er meget komprimeret og indeholder et

Beredskabscenter Sydsjælland
Sydsjællandske CF-kolonne/Civilforsvarsregion V skiftede i 1993 navn til Beredskabscen
ter Sydsjælland, næsten samtidig med at man
kunne fejre 50 år med redningsberedskab
1943-1993. Det kom deret lille, vel illustreret
jubilæumshæfte ud af, hvor en række relevan
te personer hver giver en lille beskrivelse. Des
uden er der to lidt længere artikler af lokalhi
storisk interesse. - Først skriver Menig 3 8 /4 3
om hans indkaldelse til „Statens Civile Luft
værn” efter militærets internering i august
1943. Han har mange sjove historier at fortæl
le, lige fra mønstringen ved Bernstorff Slot til
udstationeringen i roemarken på Sparresholm.
- Dernæst har centrets nuværende chef, N.
Bjerregaard Christensen, sakset i de gamle
dagbøger, spec, fra 1944-45. Det fremgår bl.a.,
at de 65 mand kom til Næstved i jan. 1944, at
deres første kaserne var indrettet i „Bygnin
gen” i Jernbanegade (Industribygningen, nu
revet ned og erstattet af Kvickly), at der var
gentagne fly vervarsler for byen, at man fik til
delt 35 1benzin af Direktoratet for Vareforsy
ning efter en udrykning til Holsteinsminde i
dec. 44, at kolonnen deltog i slukning og op
rydning efter flere sabotageaktioner i Næst
ved, og at mandskabet efter befrielsen en over

Folketingsvalget på Møn 23. marts 1943 (i parantes resultatet a f valget i 1939)
Kommune

Soc.dem.

Rad.V.

Kons.Fp.

Magleby
Bone
Elmelunde
Keldby
Stege by
Stege ls.
Damsholte
Fanefjord
Nyord
Bogø

235(159)
194(165)
135(104)
166(151)
734(634)
969(863)
425(385)
354(316)
73 (49)
188(133)

215(214)
192(171)
155(136)
126(127)
212(245)
153(161)
229(206)
373(286)
9 (11)
116(111)

48 (25)
75 (64)
31 (22)
37 (47)
448(323)
123(100)
60 (54)
64 (49)
33 (21)
69 (69)

Ialt
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3473(2959) 1780(1668)

Venstre

Retsf. Bondep. DNSAP

187(146) 19(17)
116(115) 8(10)
146(128) 0 (2)
208(183)
1 (5)
69 (74)
6(11)
288(282) 6 (9)
223(183) 8 (5)
399(378)
1 (2)
16 (13) 0 (0)
224(200) 2 (0)

9(33)
19(36)
6(21)
15(30)
19(20)
14(46)
21(64)
57(98)
18(21).
2(4)

988(774) 1876(1702) 51(57) 180(373)

DS

4 (3) 7(0)
5 (8) 0(0)
5(10) KO)
5 (8) 9(0)
7(21) 7(0)
10(24) 15(0)
3(13) 9(1)
3(15) 7(0)
2 (1) 0(0)
3 (8) 6(0)
47(111) 61(1)

gang blev bevæbnet med tyske rifler. Der gi
ves også et kort rids af historien fra 1946 til i
dag. Selv om Centret dækker hele Sjælland, er
langt de fleste skildrede hændelser fra Næst
ved.

Gardehusarkasernen den 29. august 1943
Som 1993-årbogen har Våbenhistorisk Selskab
udsendt ovenstående bog, som dog også er til
gængelig på almindelig vis hos boghandlerne.
Forlaget Devantier og forfatteren, Anders D.
Henriksen, har stået for tilrettelæggelse og
trykning. Det er der kommet en nydelig bog
ud af på 158 sider med mange illustrationer,
hvoraf en stor del ikke har været trykt før. Tek
sten er ligeledes originalt arbejde, hentet fra
gamle protokoller, inventarbøger og erindrin
ger fra involverede soldater. Der er litteratur
liste.
Anledningen er 5O-året for tyskernes an
greb på Gardehusarkasernen, der dengang var
landets største militære forlægning. To danske
soldater blev dræbt og fire sårede ved det nat
lige angreb, som er skildret minutiøst sammen
med det døgn, der gik forud. Endvidere er den
29. august sat ind i en landspolitisk sammen
hæng (bruddet med tyskerne). Efter kampen
blev kasernen brugt til internering af danske
soldater, over 1300 var der ved hjemsendelsen.
En af de internerede var den senere statsmini
ster Anker Jørgensen, som der berettes mere
om i bogen. Befrielsen og de tyske soldaters
afmarch og danskernes tilsvarende indtog do
kumenteres også i både tekst og fotos. - Det har
været forfatterens hensigt at skabe et doku
ment over angrebet, og det materiel, der var på

kasernen på samme tidspunkt. Der er derfor
mange detaljerede lister og fortegnelser, som
navnene på samtlige tilstedeværende soldater,
våbentyper og antal, uniformsdistinktioner,
beklædningsgenstande, ride- og seletøj, køre
tøjer m.m. Således er der fx 8 sider med num
re på de forskellige Nimbus motorcykler. De
næsten 60 sider uddrag af inventarbøger er
forsynet med tysk paralleltekst.

29. august 1943 - og hvad så?
Dette lille hæfte fra Landsforeningen Værn om
Danmark har også et afsnit om tyskernes an
greb på Gardehusarkasernen. Men set i forhold
til ovenstående bog er der ikke meget nyt, bort
set fra at det landspolitiske har en større vægt.
Aage Damm har skrevet hæftet.

Kompagnihuset i Næstved
Det enestående kompagnihus i Næstved fejre
de 500-års fødselsdag i 1993, og i den anled
ning udgav Næstved Nostalgiske Selskab en
nydelig bog på 110 sider med ovenstående ti
tel. Bortset fra et enkelt kapitel, hvor huset
beskrives ud fra en arkitekts synsvinkel (Leif
Topsøe-Jensen), så er bogen skrevet af Knud
Rasch.
Arringsundersøgelser af tagværket på
Kompagnihuset gav en datering ti 1 1490-1500,
og da huset er nævnt i 1493 blev det år valgt
som byggeår. Fra starten af har det været et
gildehus for købmændene med gildesal for
oven og lagerrum / salgsboder nedenunder.
Huset er nærmest bygget ud over en skrænt,
der vender ned mod datidens havn: skibsbro
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en ved Susåen. - I 1600-tallet blev huset an
vendt til Chr. IV’s Spanske (handels)Kompagni; deraf det nuværende navn.
Sammenbygget med Kompagnihuset fin
des en bindingsværksbygning, kaldet Fæhuset
(=stald). Det har tidligere været dateret til be
gyndelsen af 1600-tallet, men Knud Rasch kan
på baggrund af nye årringsundersøgelser sæt
te opførelsen til ca. 1750 (men med en ældre
forgænger). Senere fik huset anvendelse som
pakhus for private købmænd indtil det i 1924
blev erhvervet af „Foreningen til gamle Byg
ningers Bevaring,” hvorefter den første restau
rering gik i gang. Den sidste større istandsæt
telse i 1980’erne er særlig grundigt beskrevet,
eftersom forfatteren selv var aktør i denne. Denne væsentlige bog slutter med kildehenvis
ninger og omfattende registre.

Liv og Levn 1993
Årsskriftet fra Næstved Museum bringer fire
større artikler. Dels skriver Peter Pentz om en
3-fløjet altertavle i Nationalmuseet, der har
stået i Omø Kirke. Men Pentz har forsket i sa
gen og fundet frem til, at tavlen oprindelig
kommer fra Rislev Kirke, og at stedets præst
(Bo Madsen, død 1547) er portrætteret på tav
len. - Palle Birk Hansen beretter om Stenbo
derne i Næstved og deres indretning i middel
alderen. Disse 1400-tals rækkehuse er enestå
ende i Danmark. Museumsinspektøren giveret
overblik over vor viden om boderne, og sand
synliggør, at hver lejlighed oprindelig har væ
ret en 3-rums bolig med hjørneildsted. - Jens
Olsen har dernæst samlet fotografier af Næst
ved Elværk, Badeanstalt og vandværk fra
1888-1991. Denne fotodokumentation af de
forskellige byggeafsnit og anvendelser ledsa
ges af en forklarende tekst. - Og endelig skri
ver Lene Mazanti om slægten Soldath fra midt
i 1700-tallen og ca. 100 år frem. Gennem fire
generationer var en stor del af mændene mu
rermestre i Næstved. En af „afvigerne” blev
købmand og fuglekonge i 1833.

Næstvedegnens Landboforening gennem
100 år.
I januar 1994 kunne ovenstående forening fej
re de første 100 år med det fra starten erklære
de mål: at højne landmandens faglige og kul
turelle stade. Der blev også udgivet en jubilæ
umsbog på 126 sider i den forbindelse, skrevet
af Henning Jessen og sekunderet af Jørgen
Christensen. Næstvedegnens Landboforening
blev egentlig startet af utilfredse medlemmer
af Sydsjællands landboforening (nuv. navn) og
hed i starten Landboforeningen for Næstved
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og Omegn. Utilfredsheden skyldtes nok så
meget de geografiske forhold, idet man gerne
ville samles om „Sydsjællands Hovedstad”
som det naturlige centrum for dyrskuer og an
den faglig aktivitet, og de lokale dyrskuer var
til sidst i 1950’erne årets højdepunkt. Forenin
gen havde åbenbart sin berettigelse, eftersom
der 10 år efter dannelsen var over 1.000 med
lemmer. Den første formand blev møller R. C.
Madsen fra Lund Mølle (nedrevet i 1935).
Foreningens historie gennem perioden bli
ver naturligvis om talt, og støttet af mange gi.
og nye illustrationer. Hovedvægten lægges på
de sidste 25 år, hvor foreningen har fået tiere
ansatte i takt med skattelovgivning og EF-regler er blevet mere indviklede. Derfor er der 15
personer ansat på regnskabskontoret, men kun
4 planteavlskonsulenter! D erer fotografier af
alle ansatte, samt formænd i de 100 år (kun 9).
Den nuværende Povl Fritzner, har et indlæg
med betragtninger over Danmark og EF (EU),
ligesom der spredt ind imellem er interviews
med forskellige landmænd. Bogen må være
oplagt for alle med interesse i landboforhold.

Næstved Gymnasium og HF 1943-1993
En 6-mands redaktionsgruppe er ansvarlig for
denne professionelt udførte jubilæumsbog på
75 sider. Der er mange relevante kort, planer,
grafer og fotografier i bogen om landets stør
ste gymnasium med godt 900 elever; som dog
mangler historisk bevidsthed (if. eget udsagn).
Det skal skriftet bl.a. være med til at afhjælpe.
Indledningsvis genoptrykkes en artikel fra
25-års jubilæet (F. Michelsen), der giver et
godt billede af tiden forud for - og oprettelsen
af gymnasiet i 1943. Det lå oprindeligt i cen
trum („Skolen på Jernbanegade”), men flytte
de 10 år senere til den nuværende placering på
Nygårdsvej. 1 starten var der i øvrigt både en
mellemskole- og en realafdeling. Dernæst føl
ger tre større artikler. Birte- og Grethe Ander
sen skriver om gymnasiets liv de første par år;
herunder struktur, læseplan, elevtal, forsøm
melser, skolevej, skolekomedie, dimmisionstraditioner og naturligvis omtales tyskernes
beslaglæggelse af bygningerne i marts 45. Alt
skulle ryddes på 3 timer! - Sidse Seising beret
ter om 1968, det berygtede/berømte år, hvor
højere læreanstalter kom i opbrud. Også i
Næstved holdt islænder, cowboybukser, langt
hår, hash-rygning og politiske diskussioner
deres indtog på gymnasiet. Morgensang af
skaffes og erstattes af morgensamling med
elevbidrag, tiltaleformerne ændres, pigerne
smider bh’en osv. - Bjørn Falck-Petersen gi
ver en beskrivelse af gymnasiet i 1993. Eller
rettere sagt, han lader en lang række personer

komme med små indlæg: rektor, borgmester,
skoledirektør, erhvervschef m.fl., samt elever,
lærere og forældre. Endelig beretter Arne Ol
sen om selve byggeriet af det nye gymnasium
(arkitekt J. Otbo) med indretning, grundplaner
og senere ændringer.

Næstveds Posthistorie
Sådan hedder et lille (pænt) kopieret hæfte af
Poul Olsen, der først beretter om samtlige
postmestre i Næstved fra 1674 til i dag. Til
mange af dem er der små historier og gode il
lustrationer. Indtil 1866 var det postmesterens
private ejendom, der blev anvendt som „post
hus”, og hæftet har beskrivelser af mange af
ejendommene. Det nuværende posthus ved
stationen blev åbnet i 1921. - Dernæst følger
en oversigt over postruter til og fra Næstved,
fra Chr. IV’s gående post 1624 (KøbenhavnNæstved-Vordingborg-Nakskov) til ind i det
te århundrede. Endelig finder man en nyttig
oversigt over posthuse og postindleveringsste
der underlagt Næstved, samt deres funktions
periode. Dette store område strækker sig fra
Sandved til Tappernøje, og fra Tyvelse /
Glumsø til Køng / Lov. - Forfatterens ind
gangsvinkel til stoffet er en omfattende (fri
mærke-) samling af forsendelser til og fra
området (hæftet kan købes af Poul Olsen for
kopiprisen. Gyldenrisvej 46, 2300 Kbh. S.).

SiD Næstved gennem 100 år,
1894-1994
Denne jubilæumsbog blev udsendt som jule
gave til alle knap 2.800 medlemmer i Næstved-afdelingen, der dækker kommunen. Eva
Nielsen og Jørgen F. Hansen har udvalgt
hændelser og episoder fra en række kilder til
belysning af afdelingens historie, og for at vi
se, at nutidens står i gæld til fortiden. Eller
som den nuværende afdelingsformand, Tor
ben Madesen, formulerer det med inspiration
fra Rådet for større Færdselssikkerhed: „Du
har ikke set dig for, før du har set dig tilbage”.
Skildringen af forhistorien fortæller om
den svære start som Arbejdsmændenes Fag
forening med et kontingent på 50 øre pr. må
ned, og i 1910 blev afdelingens arbejdsløs
hedskasse oprettet. Fra omtrent samme tid
bringer bogen en overenskomst for havnear
bejdere og sætter lønnen i relation til datidige
varepriser. Desuden berettes om strejker,
lockouter og 30’ernes arbejdsløshedstid. Det
nuværende Arbejdsmændenes Hus i Teaterga
de lod fagforeningen opføre i 1938 og det er
stadig i brug (arkitekt J. Otbo). - 1950’erne
var præget af stor ledighed blandt medlem

merne, som i de „glade 60’ere” blev afløst af
fuld beskæftigelse, kortere arbejdstid og 5-dages uge. Det var i 1974, at navnet blev ændret
til Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD),
efter en 15-årig periode med navnet: Dansk
Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. Afdelingen er i dag opdelt i 4 underafdelinger
med hver sin gruppeformand: Anlægs- og
Byggegruppen (Arne Frederiksen), Fabriks
og Industrigruppen (Jørn Hansen), Transport
gruppen (Lennard B. Nielsen) og Gartneri-,
Land- og Skovbrugsgruppen med afdelings
formanden i spidsen. Alle fire grupper har
hver deres kapitel med lidt om de sidste ca. 25
års historie og foto af bestyrelsesmedlemmer
ne. Der er tilsvarende fotos af samtlige formænd gennem de 100 år, afdelingsbestyrelsen
og alle ansatte. Kun blandt medarbejderne fin
der man kvinder repræsenteret.

Næstved Landdistrikt
Danske skove 1500-1800
Bo Fritzbøger har omarbejdet en videnskabe
lig afhandling til denne landskabshistoriske
undersøgelse, som Landbohistorisk Selskab
har udgivet. Det er således et grundlæggende
arbejde, vi præsenteres for på de næsten 350
sider - med tilhørende fodnoter, engelsk resu
me, omfattende litteraturliste og fortegnelse
over utrykte arkivalier, samt registre.
Forfatteren har foretaget sine undersøgelser i
tre egne af Danmark, hvoraf Antvorskov og
Korsør len udgør den ene. Til det sidste hører
de 6 sogne i Næstveds vestlige opland, inkl.
Herlufsholm sogn med en del af Næstved by i
dag; og hvert sogn er igen opdelt efter ejerlaug.
Bogen bringer dernæst en række kort over
området, hvor ejerlaugene efter matriklerne
1662 og 1682 kan sammenlignes mht. størrel
se, krongodset fordeling, landgilde, skov- og
rydningstednavne o.l. Bl.a. der igennem får
man bl.a. en fornemmelse af skovens udstræk
ning tidligere og den skovødelæggelse, som
førte frem til skovenes indhegning og adskil
lelse fra det øvrige kulturlandskab. Skovplant
ning har haft en renæssance, og de sidste 200
år er skovarealet steget fra ca. 4% til godt 11%.
Men stadig er Danmark et af de skovfattigste
lande i Europa.

Før og Nu
Undertitlen: På billedvandring gennem Karre
bæk Sogn, giver lidt nærmere besked om ind
holdet af Else Paulsen bog på 54 sider. Som
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udgiver står Jan Carl Paulsens Maskinfabrik.
Udover museum, bibliotek og arkiv har forfat
teren haft kontakt med omkring 150 personer
for at få ajourført førsteudgaven af bogen, der
udkom i 1983.
Som antydet er det en billedbog med et
væld af skarpe, sjove og informative fotogra
fier og kort fra gamle dage i sognet, samt et
dusin nye fotos. Men der er også en omfatten
de illustrationstekst tilknyttet, som giver god
besked om billederne, og på nogle af disse er
der sat forklarende tal ind. Naturligt nok er det
overvejende Karrebæk, Karrebæksminde,
havnen, sejladsen til Næstved og ferieområdet,
der får størst omtale, men resten af sognet er
ikke helt glemt. - Selv om der hverken er ind
holdsfortegnelse eller register i bogen er den et
„must” for alle mere eller mindre fastboende i
området.

Set fra Luften
Det Kongelige Bibliotek har i samarbejde med
Landbohistorisk Selskab udgivet en 124-siders
bog om Syl vest Jensen og den danske bonde
gård. Denne mand optog gennem en menne
skealder (1936-1983) luftfotos af gårde og
huse landet over. Denne store billedsamling
befinder sig nu i Det Kgl. Bibliotek, og er en
guldgrube for lokal- og landbohistorikere til
belysning af den enorme udvikling, der har
fundet sted i den periode. Bogen har generelle
afsnit om luftfotografiets historie, om Sylvest
Jensen, om udviklingen på landet og et specielt
afsnit, hvor 12 gårde landet over er udvalgt
som eksempler.
En af disse gårde er fra Menstrup, og den
følges via luftfotos fra 1936, 1955 og 1979.
Samtidig er billederne så detaljeret beskrevet,
at det kun har kunnet lade sig gøre gennem
interviews med nuværende og forhenværende
ejere. Fx oplyses det til sort/hvidt-fotografiet
fra 1936, at der var grønmalede døre og vindu
er. og at træet mod øst er et gråpæretræ.

Stevns Kommune

Jørgen Olsen kontrolassistent i St. Heddinge
og beskriver maskinmalkningens indtog i stal
dene. - Det vigtigste i erindringerne er afsnit
tet om erhvervelsen af et husmandssted med
15 tdr. land ved Varpelev i 1941. Bygninger,
inventar og besætning beskrives indgående, li
gesom husmandsstedets økonomi i de første
svære år med strenge vintre, hvor vintersæden
bortfrøs og pattegrise døde af kulde. Beretnin
gen slutter i 1947.

Store Heddinge før og nu, I
I 1993 udkom det første hæfte af de planlagte
fire om Store Heddinges historie. Det er Stevns
lokalhistoriske Arkiv, der står som udgiver
med en redaktionsgruppe på 5 medlemmer i
spidsen. Det er ikke en traditionel byhistorie,
hvor hæfte 1 begynder med de ældste tider, for
så gradvis at bevæge sig op gennem tiden i de
Hg. hæfter. Derimod indeholder de 76 sider 14
emner, hvoraf nogle er ganske små. Det gæl
der således nogle foto-temaer med gamle vog
ne, piger og kvinder, samt spisesteder i St.
Heddinge.
Af de større artikler har Bjørn Poulsen
skrevet om „Store Heddinge i middelalderen”,
hvor kongsgården og „kongens kirke” præge
de livet i købstaden. Stor blev den aldrig, og
den har den meste tid nærmest været en „bonde-by”, hvor landbruget spillede en afgørende
rolle. - Børge Green beretter dernæst „Om
byens styre - Dagligliv og hændelser;” en sam
ling spredte glimt af forne tider, der er gravet
frem fra arkiverne. Lige fra brænding af en
mand, som havde bedrevet utugt med en hop
pe, til fattigkassen, borgerrepræsentanter, bro
lægning og gadelygter. - „Tinghuse i Store
Heddinge” bliver gennemgået af Per Nyord
(fra 1830 til i dag). - Jens Herluf Jensen skri
ver om den svenske skrædder, August Palm,
der i 1877-81 med ringe held forsøgte sig som
socialistisk agitator i St. Heddinge. - Og Esther
Traberg-Smidt bidrager med „erindrings
glimt” fra dette århundrede. Hun voksede op
på Erikstrup, kongsgårdens afløser.
Hæftet bringer tillige en nyttig „Historisk
oversigt” over de vigtigste begivenheder siden
1550, samt billeder og navne på byens borg
mestre siden 1831.

Foden under eget bord
hedder et særnummer af Bol og By ( 1993:2) fra
Landbohistorisk Selskab, og undertitlen angi
ver temaet: Landmandserindringer 19101960. En af disse erindringer kommer fra Jør
gen Olsen, Varpelev (f. 1913). Forældrene
havde et statshusmandsbrug ved Bregentved,
og efter konfirmationen kom han ud at tjene
som andre husmandsbørn. Fra 1936-39 var
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Suså Kommune
Jul i Susaa-landet 1993
Julehæftet er vokset siden sidste år, både i si
detal (50 sider) og indhold. Trykket er tilsva-

rende blevet mere ensartet og pænere efter
pc’erens fremmarch. Men som sædvanligt er
det redaktøren, Knud Erik Antonsen, som har
lavet det meste arbejde for Suså Egnshistoriske Forening.
Fhv. borgmester Verner Larsen fortæller
om barndommens Herluf! iIle med beskrivelse
af købmanden og smeden, samt skolegangen
hos lærer Nygaard, der selv havde 14 børn. Dernæst følger et bidrag af Poul Pedersen fra
Skelby, der er deltager i et „erindringsværk
sted”. Det har resulteret i nogle omfattende
barndomsminder fra Lundby i 1930’erne. Derudover bringer julehæftet en lille artikel fra
1897 om den tids energiproblemer, og så er der
viderebragt en artikel fra nærværende årbog
1958 om et tivoli i Næstved. - Nok så interes
sant. så har Bernhard Mortensen forsket lidt i
hverdagsdragten hos bønder fra det sydlige
Sjælland i 1700-1800- tallet. Gentagne forord
ninger forbød bønderne at anvende „luksus
tøj” og holde sig til vadmel, hvergarn, saxes,
blårgarn o.l. Forfatteren har bl.a. hentet en del
oplysninger i Rigs- og Landsarkiv.

Vordingborg Kommune
Flyvestation Avnø
Dansk militær flyve skole i 62 år
I februar 1993 blev flyvestation Avnø nedlagt
under megen avisomtale og forgæves lobbyar
bejde for dens bevarelse. Allerede i 1970 op
stod de første rygter om lukning af Avnø, og
der kom forslag om overflytning til både Jyl
land og Bornholm. Men N. M. Schaiffel- Niel
sen fra Randbøl har givet flyvepladsen et efter
mæle og sikret dens historie. Forfatteren er
redaktør af flyvevåbnets blad og således kendt
med sit stof. Bogen på godt 150 sider er udgi
vet på eget forlag, og med støtte fra Vording
borg Kommune og andre sponsorer.
Uanset om man interesserer sig for militær
flyvning eller ej, så er bogen et vægtigt lokal
historisk bidrag til området, og den er forsynet
med talrige gamle og nyere fotos. Dertil brin
ges et par oversigtskort med grundplaner o.l.
fra henholdsvis 1946 og 1991. Forfatteren for
tæller om etableringen i 1930 (hed Agnø i star
ten) og de første flyveelever i 1931, samt be
sættelsestiden, hvor stationen tilsyneladende
først blev overdraget til tyskerne i aug. 1940.
Det var også på Avnø, at de første kvindelige
sergenter i flyvevåbenet blev uddannet (1971).
- Schaiffel-Nielsen har talt med en række tid
ligere elever og medarbejdere, som hver især
giver et bidrag til et billede af livet på en fly

vestation. - En oversigt over chefer på Avnø
gennem tiden mangler naturligvis ikke, lige
som der er en litteratur- og kildefortegnelse.

Socialdemokratiet Vordingborg 100 år
Alle tidligere jubilæer i den socialdemokrati
ske partiforening i Vordingborg har taget ud
gangspunkt i 1893, men egentlig burde det væ
re 105 år som skulle fejres. Det fremgår nem
lig af Jes Hansen og Erik Weevers undersøgel
ser, at der blev stiftet en socialdemokratisk
forening i 1888. De to hovedforfattere har haft
en redaktionsgruppe at trække på ved udarbej
delsen af de 61 kopierede A4-sider (en del af
illustrationerne står knivskarpt). En del rele
vante personer er video-interviewet, og disse
optagelser befinder sig bl.a. nu på Lokalhisto
risk Arkiv i Vordingborg.
Hæftet bringer en del sjove og oprørende
eksempler på, hvordan foreningen blev mod
taget og beskrevet af journalisterne; afhængig
af om man kom fra den konservative eller li
berale avis. Venstre var dengang yderst posi
tiv over for arbejderbevægelsen; hovedfjenden
for begge var Højre. Det var i høj grad „revol
ver-journalistik”, der var fremherskende på
den tid, og man undres over, hvad der kunne
skrives i en avis. - Derefter bringer hæftet
spredte glimt af foreningens og byens historie
fra omkring år 1900 - over 1913 (3 socialde
mokrater i byrådet) - og 1929, hvor partiet fik
6 mand i byrådet på 11 personer. Dvs. den før
ste borgmesterpost, som Lohff Rasmussen
beholdt i 21 år. Både han og Rasmus Kantsø,
som endte som landstingsmand, får en længe
re beskrivelse. Besættelses- og efterkrigstiden
skildres gennem ældre partimedlemmer, avisreferater, uddrag fra gi. protokoller og valgma
teriale o.l. - Hæftet bringer ligeledes en over
sigt overborgmestre i Vordingborg fra så læn
ge de har været folkevalgte (1919), samt so
cialdemokratiske byrådsmedlemmer siden
1938. - Alt ialt et vedkommende hæfte, men
indholdsfortegnelse, kildeoversigt og register
ville hjælpe anvendelsen.

Vordingborg 1860-1960
Undertitlen er: En fotokavalkade, og det er
rammende. Der er samlet 100 fotos fra perio
den, og de gengives i store størrelser med ét
foto pr. side og pænt trykt. De fleste af fotogra
ferne er ukendte. Ind imellem bliver fotogra
fierne afbrudt af gi. kort fra Vordingborg by
( 1860, 1888, 1909~. 1937 og 1959), så man kan
følge byens udvikling. Og afslutningsvis viser
et oversigtskort, hvor de enkelte fotos skal pla
ceres i bybilledet.
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Der er Sydsjællands Museum og Lokalhi
storisk forening fo r Vordingborg Kommune,
som står som udgivere, og baggrunden er en
succesrig fotoudstilling på museet i 1992 over
byens vækst fra knap 2.000 til 12.000 indbyg
gere i den nævnte periode. Med den baggrund
er det mere forståeligt, at teksten er så mini
mal. Billederne skal tale for sig selv, og det vil
de da også gøre for enhver vordingborgenser
med bare den mindste lokalhistoriske interes
se. Lars Buus Eriksen og Robert Harvest har
redigeret billedsamlingen, hvortil der dog sav
nes et register.

Personalhistorie
Livserindringer
Ask, Tidsskriftfordansk Folkekultur har i 1993
udgivet et dobbeltnummer (19/20) med Hans
Madsens interessante livserindringer (82 s.) v.
Jørgen O. Bjerregård. Hans Madsen skrev si
ne erindringer op til hans 70 års fødselsdag i
1911: „nærmest til tidsfordriv” og fordi han
„har en god hukommelse”. Det sidste må man
absolut give ham ret i.
Hans Madsen starter med en karakteristik
af hans mormor og morfar, der havde en fæste
gård i Ladby, hvorfra også begge forældrene
kom. Forældrene fik en forfalden gård i Nåby
mellem Skelby og Næstved i fæste, og her blev
Hans Madsen født i 1841 (17 børn; de 7 over
levede). Fødegården beskrives i detaljer med
indretning, bohave, besætning og arbejdsopga

68

ver. Det lykkedes forældrene at skabe en god
bedrift, og der kom så megen respekt om faren,
at han blev sognefoged i Skelby sogn. Han dør
dog, og Hans får en stedfar. Senere beskrives
skolegangen i Kagstrup hos en lærer, der var
slem til at drikke, spille kort og sove ved kate
deret. Bøndernes gilder får også et ord med på
vejen. - Fra 1859 til 1861 var Hans Madsen
elev på „Den Classenske Agerbrugsskole” på
Falster og både rejsen dertil og opholdet på
skolen får en fyldig omtale.
I de flg. tre år blev Hans Madsen bestyrer
af Snesere præstegårds avling, hvorefter der
fulgte 1 1/2 års soldatertid 1864-65, 1 1/2 år
som forvalter i Jylland, og andre 1 1/2 år som
forvalter ved Helsingør. I syv år havde Hans
Madsen været forlovet med en datter til Sneseregård, og endelig i 1869 kom han tilbage,
holdt bryllup med Ida og overtog gården med
tilhørende 60 tdr. land. Fra en naboejendom
blev der senere tilkøbt mere jord. Konen døde
dog allerede fire år efter brylluppet, men efter
et par „sørgeår” giftede han sig med en lærer
inde. Hans Madsen var en dygtig landmand,
som (med en moderne floskel) var „på forkant
af udviklingen”, og til stadighed forbedrede
bedriften. I en del år var han indvalgt i sogne
rådet for Højre, selv om næsten alle andre bøn
der var venstremænd. - Efter 40 1/2 år på Sneseregård, 3 børn og en tlok børnebørn blev ste
det solgt i 1910, og et lille landsted ved Præstø
blev det fremtidige hjem. Og det var her Hans
Madsen skrev 400 sider indholdsmættede erin
dringer! Han døde i 1928 og blev begravet i
Snesere.

Vedtægter for
Historisk Samfund
for Præstø Amt

§ 1. Samfundets navn er „Historisk Samfund for Præstø Amt”, og dets formål er
at vække og nære den historiske interesse i amtet og fremme studiet af dets histo
rie.
a. ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med emne fra amtets
historie,
b. ved afholdelse af møder med foredrag, fortrinsvis om lokalhistoriske emner,
og af udflugter til historisk interessante steder, såvel inden for amtet som an
dre steder,
c. ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavnsaftener o.l. med
emne fra amtets historie,
d. ved indsamling af historiske oplysninger om steder og personer i amtet.
§ 2. Indmeldelse i samfundet foregår ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til
et medlem af styrelsen. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen
og opkræves samtidig med udsendelsen af årsprogrammet. Udmeldelse sker ved
henvendelse til formanden eller kassereren inden 1. januar. Har restanter ikke
betalt kontingent efter 2 rykkerskrivelser, tilsendes årbogen ikke for dette år, og
de betragtes som udmeldte.
§ 3. Samfundets styrelse består af ni medlemmer, der almindeligvis skal bo ri
meligt fordelt i amtet. De vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemme
flertal for tre år ad gangen, idet der afgår 3 hvert år. Samtidig vælges 2 supplean
ter. Genvalg kan finde sted.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Styrelsen
kan supplere sig med teknisk, historisk eller regnskabsmæssig assistance.
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Styrelsen vælger sin formand, vedtager forretningsgangen og fordeler arbejdet
blandt sine medlemmer, hvoraf en skal fungere som kasserer.
På generalforsamlingen vælges hvert år to revisorer samt en suppleant for disse.
Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår regnskabet og giver det påteg
ning. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober, om muligt i
forbindelse med et foredragsmøde eller en udflugt. Indkaldelsen sker i årspro
grammet eller med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til medlem
merne.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til styrelsen samt
valg af revisorer og suppleant for disse.
5. Drøftelse af samfundets forhold, herunder fastsættelse
af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på den ordinære general
forsamling, indsendes til formanden senest 1. august.
§ 5. Ændringer i vedtægterne får kun gyldighed, når 3/4 af de på generalforsam
lingen fremmødte medlemmer stemmer derfor.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styrelsen eller efter

skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer. Den indkaldes med 8 dages varsel
ved direkte meddelelse til medlemmerne.
§ 7. Styrelsen hefter i økonomisk henseende kun i den udstrækning, hvor sam
fundets aktiver kan dække eventuel gæld.
§ 8. Til beslutning af samfundets ophør kræves 2 på hinanden følgende general
forsamlinger, den sidste indkaldt alene med dette formål, og med mindst 14 da
ges mellemrum. Beslutningen har kun gyldighed, hvis 3/4 af de fremmødte
stemmer for ophør. På den 2. generalforsamling kan beslutningen vedtages ved
almindeligt stemmeflertal. Ophører samfundet skal aktiver og passiver realise
res af styrelsen med befuldmægtigelse fra den besluttende generalforsamling.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 14. september
1991 og afløser vedtægterne af september 1912 med ændringer på generalfor
samlingen i 1961,1971 og 1978.
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Historisk Samfund
for Præstø Amt
Oprettet 1912
Styrelsen
Allis Bro,
Fyrrevænget 5, Appenæs,
4700 Næstved,
tlf. 53 72 00 13. (formand)
Knud Skovbæk,
Svanegaardsvej 2,
4720 Præstø,
tlf. 53 79 61 42 (næstformand)
Jørgen Dalby,
Algade 78,
4760 Vordingborg,
tlf. 53 77 30 66. (kasserer)
Svend B.Jørgensen,
Præstestrædet 6, Skelby,
4160 Herlufmagle,
tlf. 53 75 00 69. (sekretær).
Birgitte Bille Henriksen
GI. Præstøvej 24,
4735 Mern,
tlf. 53 79 75 17.
Henning Jessen,
Slibemestervej 15, Fensmark,
4700 Næstved,
tlf. 55 54 78 89.
Henning Nielsen,
Brøderupvej 24, Snesere,
4733 Tappernøje,
tlf. 53 76 53 65.

Kamma Bache,
Grønnegade 14, 4720 Præstø,
tlf. 55 99 23 50.
Kurt Villads Jensen,
Høm Møllevej 14A
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 50 25
Kurt Henriksen,
Bakkevej 9, Køng,
4750 Lundby,
tlf. 53 76 91 86 (suppleant).
Bent Skærbæk
Rødstensvej 51,
4780 Stege,
tlf. 55 81 52 08.
Litteraturanmelder:
Lærer Svend C. Dahl,
Kalbyrisvej 113,
4700 Næstved,
tlf. 53 72 09 83.
Regnskabsfører:
Niels Juul Nielsen,
Glumsøparken 16, 1.tv.,
4171 Glumsø,
tlf. 53 64 65 25.
Ekspedition:
Ekspeditionen af årbøger og andre
publikationer sker ved henvendelse til
samfundets regnskabsfører.
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Salg af publikationer
Følgende årbøger m .m . kan købes ved henvendelse til N iels Juul N ielsen,
G lum søparken 1 6 ,1 . tv., 4171 G lum sø. Tlf. 53 64 65 25.

Arbøger: 1919-72

Pris br. bd. 45,00 kr.
Medlemspris: 30.00 kr.

(send en søgeliste. Mange årgange er udsolgt).
Årbøger: 1975-1982

Pris pr. bd. 75,00 kr.
Medlemspris: 60,00 kr.

Årbøger 1983-1993

Pris pr. bd. 90,00 kr.
Medlemspris: 75,00 kr.

F. Vestergård:
Salget af Vordingborg Rytterdistrikt

Pris: 60,00 kr.
Medlemspris: 50,00 kr.

Benny Christensen:
Skibsværft og flådebase

Pris: 50,00 kr.
Medlemspris: 40,00 kr.

Niels Hartmann:
Pottemageriet på Rødeled

Pris: 25,00 kr.
Medlemspris: 15,00kr.

Claus M. Smidt:
Sjølunds fagre sletter

Pris: 40,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

F. Michelsen:
Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab
i Nestved 1797-1897.

Pris: 40,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

F. Michelsen:
Næstved 1870. Da banen kom til byen

Pris: 75,00 kr.
Medlemspris: 57,00 kr.

Morten Bredsdorff:
Grundtvig og Sydsjælland

Pris: 61,00 kr.
Medlemspris: 50,00 kr.

0. D. Liitken:
Præstø Amt 1839 (Indbundet)

Pris: 100,00 kr.
Medlemspris: 75,00 kr.

J. Ingemann Pedersen:
Susåen og Den danneskjoldske Kanal

Pris: 110,00 kr.
Medlemspris: 90,00 kr.

Agnete Jensen:
Højerup gamle kirke

Pris: 30,00 kr.
Medlemspris: 25,00 kr.

Anders Pedersen:
Sjællands Stifts Degnehistorie

Pris: 100,00 kr.
Medlemspris: 75,00 kr.

O vennæ vnte priser er inch m om s, m en ekskl. forsendelsesom kostninger.
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