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Lille vejledning for forfattere
Forfatterne opfordres til at aftale omfang
samt publiceringstidspunkt af artikler med
redaktionen forud for udarbejdelsen.
Artiklernes tekst leveres som digitale filer
på cd/usb eller pr. e-mail. Teksten skrives
i A4 og ikke i spalter. Mellemrubrikker
markeres med tom linie før og efter. Bil
ledtekster skrives i kursiv. Og fotos sættes
ikke ind i manuskriptet, men leveres
særskilt.
Fotografier/illustrationer leveres digitalt
eller som papirbilleder (originale) i farve
eller sort/hvid (ikke print eller kopier).
Anvendelse af digitale illustrationer afta
les med redaktionen.
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Historisk Samfund
for Præstø Amt
gennem 100 år

Samfundet spræller stadig

A f Knud Erik Antonsen

Festlighed på 100 års dagen
Det blev en dejlig fest, „Historisk Samfund for Præstø Amt“ indbød sine
medlemmer til på det flotte Rosenfeldt slot ved Vordingborg. Forberedel
serne var store og en af opgaverne gik ud på til årsskriftet at give en beskri
velse af „Samfundets“ aktivitet og organisation fra starten i 1912 og til i dag.
med focus på hvert 10. leveår og med et udblik til, hvad der i øvrigt rørte sig
i Danmark. Jeg har valgt at løse opgaven dels ved hjælp af studier i gamle
årsskrifter, og diverse årbøger om Danmark, suppleret med fotos af lokale
motiver af den kendte fotograf J.F. Busch, som nærmere omtales herunder.
Knud Erik Antonsen

Fotograf J. F Busch

For ca. 150 år siden boede der i Næstved
en fremragende fotograf ved navn, J.F.
Busch. Han havde tidligere ernæret sig
som malermester i byen, men i sin ungdom
gik han på akademiet i København, arbej
dede i den kendte kunstner, Eckersbergs
atelier og opnåede at få den lille sølvme
dalje.
Da han i 1859 begyndte at virke som fo
tograf, viste det sig, at han ikke alene som
kunstner forstod at vælge et motiv, men
tillige blev en dygtig tekniker. De smukke
fotografiske positiver, der i 1860’eme og i
begyndelsen af 70’erne udgik fra hans ate
lier, har i dag stor kulturhistorisk værdi, da
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de ofte viser nu forsvundne eller ændrede
bygningsværker.
Han påbegyndte i 1865 udsendelsen af
en række „Danske, slesvigske og skånske
prospekter“, der dog kun kom til at omfatte
Sjælland. Billederne var forsynet med
tekst.
En anden serie, fra 1870, er „Nestved i
12 Billeder med Text“. Nogle blev udsendt
under fællestitlen „Danske Billeder“ andre
kaldtes „Danske Minder“ og adskillige ud
kom enkeltvis. Flertallet er fra Næstved og
Herlufsholm, men også fotos fra Køben
havn, Frederiksborg, Sorø, Præstø og
Vordingborg, ligesom herregårdene Gisselfeldt, Nysø, Gaunø, Borreby og Holmegaard blev fotograferet. Desværre var in
gen optagelser fra Stevns og Møn.
De fotografier, der her bringes, kan for
tælle os lidt om, hvordan der så ud i Præ
stø amt for 150 år siden.
I anledning af 100 års jubilæet for Hi
storisk Samfund for Præstø Amt har vi for
søgt at finde netop de motiver, som Busch
dengang fandt og forevigede. Sammen
med den dygtige fotograf Mie Antonsen er
netop disse steder blevet besøgt og foto

graferet fra samme vinkler, så vi i dag med
over 100 års mellemrum kan betragte den
udvikling, der kan være sket i løbet af de
mange år.
Fotostater med de enkelte motiver fra
dengang og i dag vil være udstillet på 100
års fødselsdagen .

100 års fødselsdagen
Den gamle tante, fru Fernando Møhge i
TV-serien „Matador“ var en dame med
„slav“ i. Trods alderen var hun, selvom det
kneb med hørelsen, en person med spræl.
Historisk Samfund for Præstø Amt fej
rer i år 100 års fødselsdag. Trods voksende
konkurrence fra Tv og andre medier er den
lokalhistoriske interesse fortsat stor i be
folkningen, og „Samfundet“ „spræller“ da
også fortsat med sine faste aktiviteter: År
bogen, der leverer fortællinger af lokalhi
storisk karakter samt arrangementer og
ture med mål i det lokale miljø.

Dannelsen af foreningen
Omkring året 1912 var der rundt i Dan
mark i en del amter oprettet historiske
samfund. Ideen kommer fra Jylland, men
ideen har vundet indpas over hele landet.
Opgaven i et sådant historisk Samfund
var at fremdrage og bevare historiske min
der af forskellig art, som jo kunne findes i
enhver egn.
I januar måned 1912 tog en række lo
kale, kendte personligheder med forstan
der på Stevns Højskole, N.R. Svendstrup,
i spidsen initiativ til et møde, hvor for
eningen skulle dannes. Mødet skulle fore
gå i Næstved og de 4 aviser i byen, Næst
ved Avis, Næstved Tidende, Sydsjællands
Social-Demokrat og Sydsjællands Ven
streblad refererede med stor interesse.
Det stiftende møde blev holdt i Industri
bygningen i Næstved den 1. februar 1912,
kl. 11.

Gadeparti i Næstved. Fotografiet giver et godt eksempel på Busches evne til af finde et smukt motiv. Vi ser
Østergade med St. Mortens Kirke. Den store pumpe i forgrunden stod over en a f bybrøndene. Mellem træ
erne foran bygningen skimtes et glarmesterskilt, og ejendommen, der nu er revet ned, hed dengang Giarmesterhuset. Mens sidegaden, Hestemøllestræde, savner brobelægning, har Østergade brosten og
rendestensbrætter.
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Invitation var udsendt til 400 personer, til
grever, baroner, godsejere samt alle amtets
præster, lærere m.fl..
Der deltog ca. 35 personer, størstedelen
var lærere, skriver Østsjællands Folkeblad.
Forstander Svendstrup omtalte det forbere
dende arbejde og nævnte, at det første Hi
storiske Samfund i Danmark blev dannet i
Ribe Amt.

vedtaget enstemmigt. Næstved Avis oply
ste, at hvert sogn skulle have en tillids
mand, som havde til opgave at virke for
medlemstilgang og desuden opkræve bi
drag.
Svendstrup oplæste et udkast til love,
der i den første årbog blev omtalt som
„Vedtægter, der vel nærmest må betragtes
som foreløbige“. De kom til at gælde i 49
år!

Forslag til program
Som program for det nye Historiske Sam
fund for Præstø Amt blev foreslået føl
gende:
1/ Udgivelse af en årbog, 2/ Fremdrag
ning og fredning af stedlige minder, 3/
samlede besøg på historiske steder med fo
redrag om stedets historiske minder ved
kyndige foredragsholdere og 4/ indsam
ling af stof fra nutidslivet, f.eks. hele an
delsbevægelsen, til brug for kommende ti
ders historieskrivere. Programmet blev

Valg af den første styrelse
Efter vedtagelsen af lovene blev den før
ste styrelse valgt. Det kom til at bestå af 8
medlemmer: Amtmand Axel Vedel, Kam
merherreinde Oxholm, Rosenfeldt, For
stander Svendstorp, Pastor Meinertsen,
Mern, Gårdejer H. Didriksen, Mandemark,
Møn, lærer Jensen, Snesere, Lærer Henrichsen, Magleby og Lærer Harrekilde,
Herlufmagle. V/2 måned efter stiftelsen
trådte Styrelsen sammen den 15. marts.

Gadeparti i Næstved. Østsiden a f Riddergade med huse fra varierede tidsaldre måtte virke tillokkende på
Busch som fotografisk emne.- Fra højre ses en stump afen klassisistisk bygning, derefter følger det middel
alderlige Apostelhus, som det så ud før den hårdhændede restaurering i 1880erne. Så kommer et bindings
værkshus fra renæssancen og et pakhus samt en beboelsesejendom, begge fra midten a f 1800-tellet. St.
Mortens Kirkes tårn tager sig imponerende ud, særlig i sammenligning med de små huse i baggrunden.
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De første vedtægter så således ud.

Hovedmotivet er her St. Peders Kirkes korparti, der fremtræder i den skikkelse, det havde før den store re
staurering i 1889'erne. Blændingerne var dengang hvidkalkede. Vi ser sidekorenes senmiddelalderlige fo r
længelser, som man ved restaureringen nedbrød fo r at kunne genskabe koret i dets oprindelige form.
Bindingsværksbygningen til venstre kaldtes Mester Hanses Gård efter Hans Rasmussen Backer, en præst
ved kirken; ejendommen anvendtes i 1800-tallet som skole. Til samme brug tjente huset i baggrunden, Næst
ved middelalderlige latinskole, som havde fået navnet Peder Syvs Hus efter den berømte sprogforsker, som
omkring 1660 var rektor her. Med sine særprægede blændinger var huset en meget værdifuld senmiddelal
derlig bygning, men blev desværre nedrevet 1881 sammen med Mester Hanses Gård,
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Her valgtes Styrelsens 9. medlem, Baro
nesse Gudrun Reetz Thott, Fedgaarden.
Den første formand for Historisk Sam
fund blev amtmand Axel Vedel, der sad i
en 5 årig periode, fra 1912-27.
Forstander Svendstrup blev sekretær og
lærer Jensen, Snesere blev kasserer. Disse
3 personer kom til at danne et forretnings
udvalg, som samtidig fungerede som re
daktionsudvalg.

Det første foredragsmøde
blev holdt allerede samme dag torsdag den
1. februar kl. 14.30 i Industribygningens
Sal i Næstved. Kaptajn Rockstroh, Køben
havn holdt foredrag med emnet: „Forhold
i Sydsjælland under Svenskekrigen 165760“ efter hidtil utrykte kilder i arkiverne.
Der var fri adgang for alle.

Søndag den 22. september kl. 13 afholdtes
det næste foredrag i Hotel Valdemar, Vor
dingborg. Direktør ved Nationalmuseet Dr.
Mackeprang holdt foredrag på Vording
borg Slots ruin, om Slottets historie. Bag
efter var der tilbud om fællesspisning i
Hotel Valdemar, Pris 1 kr. 50 øre. Alle
havde adgang. Indtegning til spisningen
skulle foretages inden lørdag den 21. sept.
Mødet blev en stor succes. Der mødte
ca. 500 tilhørere frem, og allerede nu talte
Historisk Samfund 400 medlemmer !!!
Den første årbog skulle udkomme i de
cember 1912. Den blev imidlertid 1 måned
forsinket og udkom i januar 1913. Den var
på 125 sider, trykt på N.P. Christensens
Bogtrykkeri i Næstved, der havde tilbudt
at levere 600 eksemplarer for en pris af kr.
40,- pr. ark.

Parti ved Susåen. Dette maleriske billede er taget i Næstved fra den senere forsvundne Storebro mod Hav
nen. Hvor nu Susåens vand senere kom til at løbe under gaden i cementkamre, havde man indtil 1930'erne
den gamle å med sine bredder, en herlig idyl. Fra husene i Farvergade førte haver ned til åen, og ved den
anden bred lå, dækket a f træer og haver, Lille Næstved præstegård. Ejendommen til venstre med tømmerflå
den foran rummede dengang et farveri. / baggrunden a f billedet skimtes et pakhus, som på fotograf Busches
tid rummede et toldkontor.
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Den indeholdt 3 artikler. Kaptajn Rock
strohs foredrag fra 1. februar „Sydsjælland
under Svenskekrigen 1657-60“. Højskole
mand og politiker Frede Bojsen havde le
veret en beskrivelse af Stege Kirke og lo
kalhistorikeren lærer P.E. Jensen, Snesere
stod for den tredje artikel, „Optegnelser
om Snégaards Borg og Len“.

Året 1922
Var året, hvor Landmandsbanken, landets
største bank, havde sit sammenbrud. Der
var tabt uhyre summer, men for at be
grænse omfanget af den katastrofe, som
bankens standsning ville være for hele lan
det er Staten og storbankerne trådt til med
en støtte-kapital på 100 millioner kr.
Det var året, hvor Professor Niels Bohr
modtog Nobelprisen i Fysik for sin ud
forskning af atomernes struktur.
I „Historisk Samfund“ var Amtmand
Axel Vedel fortsat formand og vedblev det
indtil 1927. Han var da gået af som amt
mand og flyttet til Strøby-Egede. Da han
trådte af i 1927, anbefalede han sin efter
følger som amtmand, Gustav Toft, der
netop var valgt ind i Styrelsen, til for
mandshvervet. Amtmand Vedel blev på en
„generalforsamling“ under mødet i Vor
dingborg med akklamation valg til æres
medlem af Historisk Samfunds Styrelse
som tak for sit mangeårige arbejde i for
eningens tjeneste. Amtmand Toft kom ef
terfølgende til at fungere som formand i
over 23 år, - næsten halvdelen af de første
50 år.
Sekretærfunktionen blev de første år fra
1914 til 1918 udført af Højskoleforstander
M. Madsen, Brøderup. Han efterfulgtes af
Tidemand-Dal fra 1918-51. Fra 1951-61 tog
adjunkt F. Michelsen over. I 1961 valgtes
amtsskolekonsulent J. Ingemann Petersen

Året 1932
Det var krisetider og den 21. juni kom nye
kriseskatter. Prisen på kaffe steg 10-30 pro

cent. Kaffesurrogat og kaffetilsætning blev
pålagt en afgift på 40 øre pr. kilo. Bajersk
øl steg med 2 øre pr. flaske. Prisen på de
billigste cigaretter steg fra 35 øre pr. 10 stk.
til 40 øre og fra 50 øre til 60 øre. Endelig
blev benzinprisen sat op med 3 øre. Lidt lys
kunne der dog skimtes ,for „Bellevue-Badet“ blev nemlig indviet den 18. juni. Det
fine Funkis-Etablissement præsenterede
sig smukt i hvidt og blåt, - skabt af den
unge arkitekt Arne Jacobsen. Statsminister
Stauning ønskede lykke over foretagendet.
Bagefter tog publikum Bellevue-badet i be
siddelse, - men det var lidt køligt.
Den store britiske udstilling blev holdt i
Københavns Tivoli.
Prinsen af Wales deltog i åbningen den
24. september. Prinsen, der også blev kaldt
„Prins Charming“ blev modtaget af Kron
prins Frederik i Kastrup Lufthavn. 50 skot
ter med sækkepiber og festlige uniformer
spillede og dansede i udstillingsdagene i
Tivoli, ligesom de underholdt ved fod
boldkampene i Idrætsparken.
For første gang vises fjernsyn. Det var
dagbladet, Politiken, som arrangerede
nogle demonstrationer i Arena Teatret. Det
var den engelske fjernsynsekspert Mr.
Bairds opfindelse, der demonstreredes. Et
afsenderapparat var opstillet i Politikens
foredragssal, Herfra fjerno verførtes de
optrædende kunstnere til et stort lærred i
Arenateatret. Samtidig med at sang og tale
lød fra en højttaler. Publikum var forbløf
fede og begejstrede.
Ved skriftlig afstemning mellem med
lemmerne genvalgtes d. 1. januar 1932 føl
gende bestyrelsesmedlemmer til styrelsen:
Landbrugskandidat, gdr. H. Hansen, Elle
kildegård, borgmester Jensens-Stevns,
Store Heddinge, seminarieforstander Th.
Halse, Vordingborg.
På styrelsesmødet den 4. juni blev Amt
mand Toft valgt til formand, Gdr. H. Han
sen til kasserer og arkitekt Tidemand-Dal
til sekretær.
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Samfundet tæller ved årbogens udsendelse
479 medlemmer mod 521 det forrige år.
Den 27. juli afholdtes sommerudflugt til
Møn, hvor Stege, Elmelunde og Magleby
kirker besøgtes under ledelse af pastor Kisum, som i hver kirke holdt et interessant
foredrag om bygningshistorien og i Elme
lunds kirke specielt om de derværende
kalkmalerier. I dagene fra 1.-6. august af
holdtes i Køge hjemstavnsstævne, under
hvilket der afholdtes en række foredrag
med emner væsentlig med tilknytning til
Præstø amt.

Året 1942
Styrelsesmøder blev i perioden fra 1912 til
1918 afholdt hvert år, altid først på året.
Fra 1919 trådte styrelsen sammen i de
cember, umiddelbart før generalforsamlin
gen fandt sted. Denne skik fortsattes indtil

1932. I de følgende 2 år undlod man at
samle styrelsen. I 1935 var der atter møde.
I 1936 mødtes man ikke. I perioden fra
1937-40 blev hvert år afholdt møder.
„Samfundet“ anvendte i en meget lang
periode, fra start til omkring 1946 et for
retningsudvalg, bestående af formand,
sekretær og kasserer.
Det næste referat i protokollen efter kri
gen, er først dateret 1946, så styrelsen har
ikke været samlet under besættelsen. Be
varede breve fortæller om den korrespon
dance, der har fundet sted mellem Styrel
sens medlemmer, især om årbogen. Hertil
kommer samtaler, ofte telefoniske, der har
foregået.

Året 1952
50’erne var årtiet, da familien Danmark fik
fjernsyn,- og knallert.

Udsigt fra Valdemars Tårnet over Vordingborg. Til højre på billedet ses bygningen, som blev byens rådhus,
opført i årene 1843-45 a f bygningsinspektør Kornerup. Pladsen foran rådhuset - det nuværende slotstorv er anlagt på den opfyldte voldgrav. Den første store bygning i Algades venstre side er „Apoteket“, opført a f
M. K. Aarsleff, apoteker i Vordingborg fra 1809-1845. Den store bygning bag ved apoteket rummede senere
„Sparekassen for Vordingborg, Præstø og omegn“. Der er endnu ingen bebyggelse mellem kirken og „Kir
keskoven“. Til højre fo r kirken ses gavlen a f den daværende dommergård og bag ved denne præstegården.
Til højre fo r præstegården ses „apoteker Gøtzsches ejendom“, senere kommunekontor.
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Hele verden sidder ved radioen og følger
kaptajn Kurt Carlsen, som ikke vil forlade
sit skib. Vil den ensomme skipper midt i
Atlanten klare at holde „Flying Enterprise“
flydende, eller dør han sammen med det
skib, han nægter at forlade. 13 døgn varer
hans kamp - efter han har reddet ni passa
ger og 40 besætningsmedlemmer over i
andre skibe. Skibet synker, men den kold
blodige Carlsen redder sit liv. Han modta
ges som en helt, og udnævnes bl.a. til rid
der af Kong Frederik.
Kong Frederiks mor, Dronning Alexan
drine dør 73 år gammel.
Det var også i 50’erne de raske drenge
legede Hopalong Cassidy og de lidt større
piger lavede trutmund og satte håret op for
at komme til at ligne Brigitte Bardot.
De olympiske Lege afholdes dette år i
Helsingfors. Den danske indsats var skuf

fende, men lyspunkter var der dog, da Lis
Hartel vinder sølvmedalje, - imponerende
da fru Hartel har haft børnelammelse. Sej
leren Poul Elvstrøm vinder sin 2. guldme
dalje, ligesom kanoroeme Peder Rasch og
Finn Haunstoft får guld. Fægtersken Karen
Lachmann vinder bronze i fægtning og vor
toer med styrmand, Poul Svendsen og Jør
gen Frandsen havde også bronze med
hjem.
Det er specielt radioreporteren Gunnar
„Nu“ Hansen, som hyldes for sin glim
rende måde at beskrive begivenhederne
ved OL.
Den amerikanske skuespiller, Danny
Kaye, spiller hovedrollen i den nye film
om H.C. Andersen. Han gør skandale, da
han ved et besøg i Odense lægger sig i
H.C. Andersens seng. De udstillede ting
må nemlig ikke berøres.

Gaunø. Der er bevaret flere fotografier, som Busch tog afGaunø have og a f bygningen indefra. - Her ser
man slottet i en meget smuk vinkel. Mens bygningens ydre ikke er ændret meget siden 1860’erne forholder
det sig anderledes med broen. Den gamle træbro, som ses til venstre på Busches fotografi, blev revet bort a f
stormfloden i 1872 og erstattedes næste år afen stenbro, som stadig findes.
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Fra årsberetningen kan berettes:
Ved den ifølge lovene foretagne skriftlige
afstemning genvalgtes de den 1. januar
1952 fratrædende bestyrelsesmedlemmer
folketingsmand, gdr. Kr. Kristensen, Jeshøjgård pr. Næstved, sparekassekasserer
P.E. Andersen, Næstved og realskolebe
styrer B. Bojesen, Fakse. I stedet for af
døde bankdirektør Jensen-Stevns valgtes
forpagter, landsretssagfører J.J. Jermiin,
Seinhus pr. Klippinge.
Bestyrelsens sammensætning: For
mand: Arkitekt C.J. Tidemand-Dal, Næst
ved. Sekretær: lektor F. Michelsen, Næst
ved. Kasserer: sparekassekasserer P.E.
Andersen, Næstved. Pastor J.L. Frederik
sen, Stege. Folketingsmand, gdr. Kr. Kri
stensen. Lærer Fr. H. Helium, Vording
borg. Skolebestyrer A. Rasmussen, Glum
sø. Realskolebestyrer B. Bojesen, Fakse
samt forpagter J.J. Jermiin.

Revisorer, genvalg: kontorchef F.H. Høyrup, Næstved og amtsrevisor E. Hansen,
Næstved.
1. marts 1953 tælles der 372 medlem
mer.
6. sept. 1952 afholdtes udflugt til Hol
steinborg slot.
Medlemskontingentet er 5 kr. p.a.

Året 1962
Statsminister Viggo Kampmann beslutter
sig til at træde tilbage efter to gange at
have været indlagt med hjertelammelse.
Jens Otto Krag bliver hans efterfølger. Per
Hækkerup bliver udenrigsminister i den
socialdemokratisk-radikale regering.
„De lytter til Radio Mercur“ har lydt for
sidste gang. Sendeskibet er ikke længere
på sin position i Øresund. Bankejer Alex
Brask Thomsen bliver tiltalt for at have
medvirket til oprettelse og drift af den

Udsigt fra Valdemars Tårnet over Oringe. På billedet ses bebyggelsen langs Strandgade ved Vordingborgs
ældste havn.
Til venstre ses „Gamle Kornmagasin, i 1897 solgt til sømandsforeningen, der på dets plads lod opføre det
nuværende „Sømandshjem". Den trefløjede bygning er „Strandgården", der blev nedrevet i 1956. På Roringe halvø ses Vordingborg Sindssygehospital opført i 1857 a f arkitekt M.K. Bindesbøll, Thorvaldsens Mu
seums bygmester.
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ulovlige radio. Politiet bordede fartøjet og
beslaglagde både senderudstyr og selve
skibet. Brask Thomsen blev dømt til at be
tale en bøde på 20.000 kr.
Danmark deltager i Melodi Grand Prix i
Luxemborg med sangen „Vuggevise“, som
fremføres af Ellen Winther. Den får kun 2
points og slutter langt nede i rækken.
Den populære TV-udsendelse „Pladepa
rade“ med Otto Leisner sendes for 50.
gang. Et af numrene er admiralens vise,
fremført af Jørgen Reenberg.
Teaterstykket, „Teenager-love“ af Ernst
Bruun Olsen bliver en kæmpesucces med
Henning Moritzen i den mandlige hoved
rolle.
Den helt store dansedille er „twist“ og
sangeren Otto Brandenburg sætter gang i
hoftevridningerne, når han synger „Let’s
twist again“.
7. september dør Forfatterinden Karen
Blixen og bliver begravet i parken ved
Rungstedlund.
Den 10. september dør skuespilleren,
Mogens Hvidt, gift med Lily Weiding, un
der et ophold i London
Fra årsberetningen kan orienteres:
Styrelsen konstituerede sig med lektor F.
Michelsen, Næstved, som formand, Amts
skolekonsulent J. Ingemann Petersen,
Glumsø, som næstformand og sekretær,
sparekassekasserer P.E. Andersen, Lille
Næstved, som kasserer. Endvidere nedsat
tes et forretningsudvalg (formand, sekre
tær, kasserer samt overlærer 0 . Odder
skov) og et redaktionsudvalg, (formand,
pastor Frederiksen, Stege, godsejer J.J.
Jermiin, Seinhus, og overlærer Odderskov,
Værløse. På et forretningsudvalgsmøde i
maj enedes man om et lovforslag, der se
nere blev fremlagt og vedtaget på general
forsamling. Efter 49 års forløb havde Sam
fundet fået nye vedtægter.
Jubilæumsfesten i anledning af 50 året
blev afholdt den 1. februar 1962.

„Gåsetårnet1' eller „Valdemars tårnet" er vort
lands bedst bevarede middelalderlige forsvarstårn.
Det er ca. 26 meter højt og har foruden kælder 7
stokværk. Det er opført a f Valdemar Atterdag i
1360’erne. Billedet er taget fra nord og på tårnets
side ses rester a f den 650 m. lange og ca. 8 m. høje
ringmur. Det smukke, ikke oprindelige, på murtin
derne hvilende tegltag, blev i 1871 erstattet med
det nuværende spir.

Året 1972
Var året, hvor danskerne sørgede over den
populære kong Frederiks IXs død. Efter få
dages sygdom i starten af januar fik kon
gen et hjerteanfald, og den 14. januar kom
dødsbudskabet.
Dagen efter fik Danmark for første gang
siden 1412 en kvindelig regent, da kron
prinsesse Margrethe blev udråbt til dron
ning af Danmark med titlen Margrethe II.
Den 22. januar underskrev statsminister
Jens Otto Kragh dokumentet, der bekræf
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tede Danmarks optagelse i fællesmarkedet.
Den endelige afgørelse blev afgjort ved en
folkeafstemning senere på året.
Den 2. oktober afholdtes folkeafstem
ningen. 90,1 procent af alle berettigede
deltog og 63,4 procent støttede dansk med
lemskab af EEC 36,6 procent stemte nej.
Efter at have bragt resultatet meddelte
statsminister Krag, at han ville gå af som
statsleder.
Den 5. oktober fik Danmark ny statsmi
nister. Det blev Anker Jørgensen, 50 år
gammel. Han startede som arbejdsdreng
for senere at blive formand for Danmarks
største fagforening DASF.

Året 1972 afholdtes Olympiade i Mün
chen. Denne olympiade vil gå over i hi
storien som den mest tragiske, da en palæ
stinensisk guerilla-organisation trængte
ind i den olympiske by og dræbte to isra
elske OL-deltagere. Den olympiske fred
blev ødelagt i de dramatiske dage. Da dra
maet var overstået den 6. september havde
16 mennesker mistet livet.
Danmark vandt en enkelt medalje, da
cykelrytteren Niels Fredborg vandt guld på
1000 m på tid.
Samfundets styrelse bestod i dette år af
lektor F. Michelsen, Næstved, formand,

Det lille atelier. Da Thorvaldsen holdt til på Nysø, lod baronesse Christine Stampe bygge et lille sekskantet
atelier, fo r at han der kunne udføre statuen afsig selv i naturlig størrelse. Hun tegnede egenhændig den lille
bygning, som på et par uger rejstes i haven nær ved hovedbygningen; oprindelig a f strå. Atelieret indviedes
den 24. juni 1839, ved hvilken lejlighed Grundtvig holdt tale og døbte huset „ Vølunds Værksted". Lidt efter
smykkedes atelieret udvendigt med en frise a f små amoriner, skiftende med rosetter, samt med seks relieffer.
Over indgangsdøren er „Jupiter og Diana", til venstre og højre skimtes fremstillinger a f billedhugger- og
malekunst. Inde i atelieret ses originalmodellen til „Thorvaldsen, støttende sig til Haabet" stående på den
modelerstol, hvorpå leroriginalen blev til. De to runde relieffer foran stolen er „Billedhuggerkunsten" og
„Perssus drager bort med den befriende Andromeda". Da Thorvaldsen-samlingen i 1920'erne indrettedes i
kavalerbygningen, flyttedes originalstatuen herhen. Ved en restaurering i 1917 var det tag, som ses på fo to 
grafiet, blevet erstattet med tegltag. De to løver a f brændt 1er, som på Busches tid var placeret foran den
lille bygning, er ikke Thorvaldsens værk - men de findes endnu på Ny sø.
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amtsskolekonsulent J. Ingemann Petersen,
Glumsø, næstformand og sekretær, fhv.
skoleinspektør Axel P. Jensen, Hårlev, kas
serer, fru Bente Hansen, Lindenborg, gdr.
Knud Hansen, Holme Olstrup, forstander
K. Rich. Jensen, Store Heddinge, overlæ
rer Ebba Køie, Karrebæk, fru Else Porsbo,
Borre, og dommer T. Worsaae, Vording
borg. Redaktionsudvalgets formand er lek
tor F. Michelsen.
Af årets arrangementer kan nævnes, at
forsommerudflugten den 4. juni var arran
geret som en bustur til Skåne, hvor man
først besøgte Dalby kirke og senere var på
Glimmingshus, En meget vellykket tur
med stor tilslutning. Efterårsudflugten den
7. oktober gik til Holmegaards Glasværk,
hvor direktør Mogens Schlüter foreviste
den store prøvesamling, som ellers ikke er
tilgængelig for besøgende og førte rundt til
de gamle arbejderboliger og det katolske
kapel. Generalforsamlingen afholdtes på
Glaskroen. Medlemstallet var nogenlunde
uændret, ml. 500 og 600.
Årets foredrag fandt sted på Glaskroen
den 3. april 1973, hvor direktør Mogens
Schlüter atter havde stillet sig til rådighed
og fortalte om gamle danske glas. Efter et
lysbilledforedrag udtalte direktør Schlüter
sig om de glas, deltagerne havde medbragt.

Året 1982
I Danmark tårnede de økonomiske proble
mer sig op i sommeren 1982. Økonomien
stod i stampe, rente og inflation var i top
og underskuddet på både statsbudget og
betalingsbalance i faretruende vækst. Ar
bejdsløshedsprocenten lå på 12.4.
Den 10. september blev Poul Schlüter
den første konservative statsminister siden
parlamentarismen blev indført i 1901 efter
mange års kamp mod de konservative.
Styrelsen i „Historisk Samfund“ bestod af:
formand, dyrlæge Henning Poulsen,næstformand, skolekonsulent Niels Hart

mann, kasserer, direktør E. Betzer-Pedersen, sekretær, Museumsinspektør Birgitte
Bille Henriksen, overlærer Ebba Køje,
overlærer E.J. Bagge, lærer, cand.pæd.
Jens Tømmerup, gårdejer Knud Skovbæk.
Generalforsamling og årsmøde blev af
holdt lørdag d. 18. sept. 1982 på Bogø Kro
efter rundvisning i Fanefjord Kirke og be
søg ved Farøbroernes byggeplads. Udflug
ten havde samlet ca. 100 deltagere.
I beretningen omtaltes årets arrange
menter, herunder: Foredragsmøde på Det
Røde Pakhus i Næstved, hvor lektor F.
Michelsen fortalte og viste lysbilleder om
det Borgerlige Fugleskydningsselskab i
Næstved, perioden 1800-1850. Forsom
merudflugten, den 6. juni, gik til Sverige.
Ca. 100 deltagere kørte i busser til Lund og
senere gik turen til Bosjø-kloster og Dalby
kirke. 11. november afholdtes foredrags
møde i Hollænderhaven i Sydsjælland.
Museumsinspektør, mag.art. Claus M.
Smidt talte om og viste lysbilleder om
„Landskabsmaleriet i Sydsjælland 18001875“.
Der var ved årsskiftet 1981 /82 850 med
lemmer.
Bestyrelsen havde igangsat 2 medlems
kampagner. Den første i Vordingborg med
udsendelse af en lille folder med girokort
til alle husstande. Det gav 85 nye medlem
mer. Senere et fremstød i Karrebæk,
Holme Olstrup, Rønnede, Tappernøje,
Herlufmagle og Brandelev. Det gav 25 nye
medlemmer. Formanden opfordrede med
lemmerne til at agitere for foreningens
virksomhed og skaffe nye medlemmer.
Kontingentet blev forhøjet med 15 kr. til
65 kr. årlig

Året 1992
Danskerne stemmer NEJ til Mastrichtaftalen med et lille flertal i juni måned.
Det danske fodboldlandshold overra
sker alle, da det i Sverige vinder Europa
mesterskabet ved at slå Tyskland 2-0.
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Efter generalforsamlingen i Svinø Forsam
lingshus den 19. september 1992 valgtes
på det efterfølgende møde Henning Poul
sen til formand (genvalg), Knud Skovbæk
som næstformand, Svend Jørgensen som
sekretær og V. Lundgaard Jacobsen som
kasserer. Redaktionsudvalg: Hele styrelsen
med Lundgaard J. som hovedredaktør. Øv
rig bestyrelse: Henning Jessen. Birgitte
Bille Henriksen, Henning Nielsen, Camma
Bache, Allis Bro, Jørgen Dalby.
Arrangementer: Foredrag om „Sted
navne i Tybjerg Herred“ v. Lise Weise.
Forårstur til Østtyskland den 15.-17. maj.
Sommerudflugt til Falster og Lolland lør
dag den 13. juni. Efterårsforedrag, den 17.
oktober om Liselund Slot

Året 2002
12 Euro-lande indfører i januar EUROEN
som ny valuta.

Københavns metro åbner. Første linje går
fra Nørreport til Vestamager og Lergravs
parken.
Ugebladet, „Familiejournalen“ fylder
125 år.
Efter Historisk Samfunds generalfor
samling, lørdag den 16. marts 2002, i
„Medborgerhuset“, Skovvejen 2 i Vording
borg (med 15 deltagere) valgtes på det ef
terfølgende møde:
Allis Bro blev genvalgt som formand.
Knud Skovbæk næstformand, Henning Ni
elsen kasserer, Svend Jørgensen sekretær
og Keld Møller Hansen årbogsredaktør.
Øvrige medlemmer af styrelsen: Egon
Damgaard, Olav Foged Olsen, Bent Han
sen, Svend Skov, Henning Jessen.
Med udgangen af 2002 var der 425
medlemmer. Årets arrangementer: Forårs
turen gik til Slesvig-Holsten d. 9.-12. maj.
Sommerudflugten til Frilandsmuseet lør-

Ruinerne a f Valdemars slot. På den store bankes stejle sydskrænt ud mod vigen overfor Oringe halvø an
lagde Valdemar den Store borgen „ Vordingborg“ I begyndelsen a f 1200-tallet ombyggede og udvidede Val
demar Sejer borganlægget fuldstændigt. På billedet ses de imponerende rester a f Valdemar Sejers
borganlæg. Billedet er taget fra sydvest, og i forgrunden ses resterne a f det i to stokværks højde bevarede
hjørnetårn, „Vandtårnet“. I forgrunden ses den udtørrede voldgrav og i baggrunden „Gåsetårnet“.
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dag den 8. juni. Høstmødet til Kystfor
svarsanlægget på Møn, lørdag den 14. sep
tember. Efterårsmødet, lørdag den 5. okto
ber til Avnø.

Året 2012
Årsmødet blev holdt den 17. marts i Rosenfeldts kornmagasin ved Vordingborg.
Det var samtidig stedet, hvor jubilæumsfe
sten skulle finde sted i forlængelse af års
mødet.
Formanden omtalte i sin beretning Sam
fundets aktiviteter i det forløbne år:
Forårsturen til Nordvestjylland, som
merudflugten til Skovsgaard Mølle og Ba
gerimuseum. Høstmødet i Keldbylille og
Klintholm havn på Møn samt efterårsmø
det til Førslev Gamle Købmandsgaard. År

bogen blev præsenteret i Beidringe Menig
hedshus.
Af 2012 arrangementer kan nævnes, at
Forårsturen til Lolland og Falster måtte af
lyses, - der var for få tilmeldinger. Sprogøturen var til gengæld udsolgt og må duble
res næste år. Sommerudflugten gik til
Sofiero og efterårsmødet foregår på Køng
museerne.
Valg til styrelsen: Følgende blev valgt:
Jens Hallquist, Jens Bjerre Tybjerg og
Henning Nielsen. Øvrige medlemmer i
Styrelsen: Mogens Niss, næstform., Knud
Erik Antonsen, sekretær, John Bennedsen,
Hanne Tømmerup, Egon Damgaard Han
sen, Svend Skov, Suppleanter Svend Jen
sen og Vagn Nielsen.
Medlemstallet er 365.

Knud Erik Antonsen, Herlufmagle
Født 1942. Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Indtil 2006 ansat
som viceskoleinspektør på Herlufmagle Skole. Var i 8 år formand for
Suså Egnshistoriske Forening. Er aktiv billedkunstner og har udstil
let adskillige steder. Har udgivet flere bøger og skrevet adskillige
historisk betonede artikler. Fra 2007-2012 bestyrelsesmedlem af
Næstvedegnens Arkiv, Næstved Kommune. Medlem af DLF, kreds
61, Pensionist Forum.
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Hvorfor denne
pludselige interesse for
Fr. VII mindesmærker
1870?

Folkets Kjærlighed, min Styrke!

A f Thomas Nielsen
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Når vi i dag tager en rundtur i det skønne
Sydsjælland kan vi glæde os over en række
mindesten. I næsten ethvert sogn ses
smukke granitsten med teksten:
TIL MINDE OM
DANMARKS BEFRIELSE
Rejst 5. Maj 1945 af Sognets Beboere.
Lokalt, og knapt så talrigt, finder vi også
minderne om genforeningen i 1920, hvor
der på lidt mere frønnede granitsten står:
TIL MINDE OM GJENFORENINGEN
Rejst af Sognets Beboere 20. juni 1920.
Frederik VII, den folkekære konge, folke
styrets og Grundlovens giver, den konge
levnes ikke i sin regeringstid, (1848-1863),
nogle værdige minder i form af buster.

Overalt på købstædernes torve rejses nu,
efter 1868 og frem, Fr. VII mindestøtter.
De fleste afsløres på grundlovsdagen den
5. juni. Støtterne kan være med en bronze
buste, men også med relieffer i sort mar
mor portrætteres Fr.VII sympatisk og
værdigt med indskriften af kongens ene
stående valgsprog: „Folkets Kjærlighed,
min Styrke!“
Afsløringsfesterne blev afviklet i og
omkring Danmarks hidtil største parla
mentariske krise, hvor en provisorisk
mindretalsregering (1875-1894), diktato
risk arbejdede på at umyndiggøre den
stærke
venstreopposition
(Bondeven
nerne) og lukke og hjemsende det davæ
rende folketing „Rigsdagen“.
Der var fest udenfor på den demokratisk
underdrejede Christiansborg Slotsplads.
Det var Fr. V II’s 65-års fødselsdag 6. okt.

Et stort mindeblad med tegninger fra Frederik 7.'s liv var i 1863 blevet udgivet a fR . Jensen til ophængning
på væggen i de mange små hjem. Succesen var så stor, at han besluttede i 1876 også at udsende et om Dan
ner med vielsen i midten og „omgivet af mindeværdige randtegninger“. En a f disse randtegninger forestil
lede situationen på Christiansborg Slotsplads da rytterstatuen a f Frederik 7. blev afsløret. R. Jensens
perspektiv får det til at se ud som om Frederik på hesten med sin gestus henleder tilskuernes opmærksom
hed på sin tilsiddesatte hustru, der ensomt ser til fra vinduet til venstre.
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1873. (10 år efter kongens død). Ryttersta
tuen af Fr. VII. var udført af H. V. Bissen,
og til festligheden var Chr. IX ’s dronning
Louise inviteret.
Enkegrevinde Danner (Fr. VII’s hustru),
måtte ansøge den Nationalliberale (konser
vative) formand for festkomiteen, redaktør
Carl Ploug, om at få foretræde her på hen
des afdøde husbonds festdag.
C. Ploug svarede, „at der nok kunne fin
des en stol til grevinden, men at det skulle
være i stueetagen på Christiansborg og i
øvrigt kan ingen damer være til stede grun
det manglende pladser“.

Køge torv
Køge har som en af de få købstæder beva
ret statuen af Fr. VII midt på byens torv.
På Køge torv havde Carl Ploug allerede
5. juni 1869 afsløret og talt ved den impo

nerende mindestatue af den stående Fr.
VII, her hvor han holder 5. juni Grundlo
ven af 1849 i hånden. (Statuen er af Bis
sen, der dør i 1868, men sønnen overtager
forhandlingerne og udførelsen til Køge
torv efter farens død).
Ved afsløringen udtalte Carl Ploug bl.a.:
„Når vi i dag rejser et historisk minde
ved kunstens hjælp, bevarer vi derved en
forestilling om fortiden. Når så mange har
deltaget i realiseringen af dette projekt, be
tyder det for mig, at alle føler, de har en an
del i fortiden“.
Carl Ploug følges op af den konserva
tive formand for de bidragydende våben
brødre, sceneinstruktør, Vilhelm Holst:
„Vi ved i dag, at vi har meget at bebrejde
denne konge, Fr. VII. Dog må vi fejre ham
som Grundlovens giver!“

(Her en karikatur a f automobilens komme).
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Hvorfor denne popularisering
af Fr. VII i enhver købstad efter
1868?
Med enevældens fald og under hele Fr.
VII’s regering fra indførelsen af 5. juni
grundloven af 1849 og til hans død 1863,
kunne folket glæde sig over denne enestå
ende fri forfatning. Men billedet ændrede
sig totalt, efter at Grundlovens bestemmel
ser reelt blev indskrænket ved revision af
1866. Her faldt især den stærkt indskræn
kede valgret folket for brystet.
Det gjorde Fr. VII til en populær mand
at stille statuer op af. Selvom der især ude
på landet herskede en modvilje og mange
protester imod grundlovsindskrænkel
serne.
Køges byarkivar Birte Broch skriver:
„At det lige var i 1866, grundlovsfe
sterne tog deres begyndelse, var ikke helt
tilfældigt. Dette var nemlig året for den så
kaldt „Gennemsete Grundlov“ af 1866, der
på flere områder efter manges opfattelse
var en forringelse af 1849-Grundloven.
Blandt andet blev valgreglerne til Lands
tinget ændret i mindre demokratisk ret
ning. Det var ligeledes i disse år efter ne
derlaget i 1864, at de stærke nationale
følelser samledes i en begejstring for Fr.
VII, som var død i 1863“.

Fr. VII Stege torv
Fr. VII mindes nu mere eller mindre hjer
teligt overalt i landet her i 1868. Det er 5
år efter hans død, men mindet bliver denne
tidligere så folkekære monark. Det sker
ofte i nogle nærmest svulstige mindetaler
fra især venstre og til tider fra højresiden af
datidens rigsdagsmænd.
Her ville det være nærliggende at
spørge: Hvorfor blev hans ellers særdeles
åndsfriske og rørige enke, grevinde Dan
ner, aldrig inviteret med til de mange fest
ligheder?
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Busten a f Fr. VII ses helt til venstre i billedet.

Svaret må være, at købstæderne endnu, (og
fra enevældens tid 1660-1849), havde et
udpræget borgerligt styre, hvor borgmestre
som rådmænd og især deres madammer/
fruer slet ikke ønskede at se grevinden,
„denne slette dame“, midt på byens vær
dige torv.
Imidlertid har vi fra Møn en efterretning
om det høje par, grevinde Danner og Fre
derik VII (Fritz), og deres kgl. besøg, som
dog ikke fandt sted i købstaden, Stege:
„Med Dampskibet „Ægir“ gjorde Kon
gen og Grevinden med Følge en Tour til
Møen. Flere Dage boede Parret hos Gjest
giver Carl Vilh. Rossing, Kgl. Krigsasses
sor og Forpagter af Liselund, hvorfra gjor
des Udflugter i Kgl. Karet til alle Hjørner
af Klinten og Det Høje Møen. - Saaledes
gik vi en Dag tidligt om Morgenen ned til
Stranden ved Liselund og under alle Klin
ter, og vi gik først op ved Fyrtårnet igjen. Vi dreve en hel Dag paa denne Tour, fordi
Grevinden og Kongen nu fandt det saa in
teressant at samle Stene til deres Samlin
ger“.
Såvidt kgl. adjudant og admiral Carl
L.C. Irmingers erindringer fra Møn 1853.
- Irminger kedede sig.
Adjudantens beretning er derudover la
det med et inderligt had til „den ufine
Grevinde“.
Besøget i den lille landsby Stubberup
blev en stor succes og fortæller om, hvor
højt landboerne elskede deres kongepar.

Året var 1853 og kun to år efter parrets
bryllup i Holmens kirke 1851:
Gårdmand Lars Peer Rasmussens for
tæller således i sine erindringer:
„I 1853 kom Fr. VII til Møn. Han kom
kørendes igennem Stubberup, tillige med
Grevinde Danner. Det var Skolelæreren i
Magleby, Meisler, der var tilrede med en
Sang. Han lærte os at synge den. Der var
pyntet Æresport over Vejen lige ud for min
Gaard, og der mødte Meisler med Skole
børnene. Kongen holdt en smuk Tale, og vi
Skolebørn sang for ham, og han takkede
med nogle smukke Ord. Vi var stolte i
lange Tider efter, fordi vi havde gjort Hon
nør for Kongen ...“
Den 6. januar 1868 finder afsløringen af
Fr. V II’s buste sted på Stege torv. Men
hvordan var stemningen 20 år forinden, da
der var valg på Stege torv?
Om stemningen ved det første valg til
Den Grundlovgivende Rigsdagsforsam
ling i Præstø Amt, 7. valgkreds, Stege torv,
5. oktober 1848 kan berettes:
Her var opstillet cand. jur. Hother Hage,
Stege, fra de Nationalliberale (højre) mod
student, Poul Frederik Barfod, Køben
havn, fra Bondevennerne (venstre).
Barfod, der havde valgsproget: „Alt for
folket og alt ved folket!“ fik, af de 892
stemmeberettigede, 470 stemmer mod Ha
ges 381. I Stege måtte man p.g.a. kraftigt
regnvejr flytte valghandlingen til kirken,
en manøvre, der skulle have dæmpet den
ellers heftige debat på torvet.
Valgkredsen Møn omfattede øerne
Bogø og Nyord og har siden 5.-10. 1848
indtil i dag udgjort det GI. Præstø Amts
stærkeste venstrebastion.
De Danske Skytte- og Gymnastikfor
eninger, der bestod af begejstrede „riffelmænd og landboskytter“ stod stærkt over
for Steges mere højrestyrede borgervæb
ning. Landboskytternes fremmarch kom af
nederlaget i 1864, hvor de skiftende højre
regeringer med konseilspræsidenter, fra

grev Friis til Estrup, dannede det såkaldte
„godsejerregime“, der slog en bevæbnet
ring om kong Chr. IX og hans stad.
Regeringen opkrævede enorme for
svarsskatter, der kun skulle anvendes til
bygningen af kongens befæstning af Kø
benhavn.
Ude på landet på Møn samlede højsko
leforstander Frede Boisen nationalpatrioti
ske landboskytter og gymnaster omkring
sin nyoprettede Rødkilde Højskole. Rigs
dagsmanden Boisen var modstander af 66Grundloven, men en stor fortaler for Fr.
VII’s 5. juni 49-Grundlov. Der meldes ikke
om egentlige grundlovsfester i Møns avi
ser. Derimod annonceres der om 5. juni
fester i Møn Folkeblad årene 1868-1875.
Her afholder Boisen årlige kapskydnings
fester, ikke grundlovsfester, i Marienborgskoven og Lindeskoven, medens Højre i
Stege arrangerer 1. pinsedagsfester med
hestevognsudflugt til Liselund. Her byder
borgervæbningens orkester de prominente
københavnerpassagerer på dampskibet,
Zamba, velkommen til sommeren og den
hvide Møns klint.

Frede Boisen 1841-1926
Højskoleforstander, Rødkilde.
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Den 5.-6. 1868 var der ingen fest i Stege,
men Møns Avis beretter:
„Grundlovsdagen i Præstø blev fejret i
to Dage på Grund af Regnvejr med Sange
og Taler. Det ved Festen indkomne Beløb
vil blive anvendt til Fuldførelsen af FR.
V II’s Mindesmærke. Målet betragtes som
nået!“
Den 5.-6. 1869 kan man læse: „Grund
lovsdagen mindes i Stege ved Flagning fra
offentlige som private Bygninger“.
Den 5.-6. 1870 skriver Møns Folkeblad:
„København: Festlige Sammenkomster,
Flagning og Taler m.m. Der var 40.000
forsamlet i Eremitagen“.
Den 11.-6. 1873 bringes en notits til ko
miteen „om Anbringelsen af en Buste af
Fr.VII...“. Ca. et halvt år senere kan man i
Møns Avis læse følgende:
„Den 6. Januar, 1874, en kold Vinter
dag, afsløres Busten af Fr. VII på Stege
Torv og 2000 Mønboere, med Lærer
Brammer fra Kjeldbylille i Spidsen, afslø
rede Busten“.

FR.VII mindestøtte i dag ved den gamle Amtsgård i
Næstved

26

Brammer udbringer et nifoldigt, der syn
ges en sang, og leve for den folkekære Fr.
VII, hvorefter borgmester Roos på stegeborgernes vegne udtrykker: „Jeg haaber, at
en fælles Kjærlighed til Fædrelandet må
overvinde Partiinteresserne“. Borgmester
Roos udbringer et leve for Chr. IX og hans
dronning Louise.
Avisen fortsætter: Støtten, der er af Gra
nit, bærer en Bronzebuste af den afdøde
Konge og omgives af et Jærnrækværk.
Den oprindelige bronzebuste fjernes i
1963, hvor den bliver lagt ind på Møn
Museums magasiner.

Næstved Torv d. 5. oktober 1948
Her var opstillet fra de Nationalliberale
(Højre): Kateket Marius Barfod, Næstved,
sognefoged Jørgen Jeppesen fra Stenstrup,
justitsråd og borgmester Daniel Lawaetz,
Næstved, mod sognefoged Mikkel Ras
mussen, Torpe (ved Herlufmagle), fra
Bondevennerne. Valget kom nu til at stå
mellem Mikkel Rasmussen og Marius Bar
fod. (Jeppesen og Lawaets havde trukket
sig). Af de 1152 vælgere stemte 770, trods
stærk piben fra borgerne, på sognefoged
Mikkel Rasmussen fra Torpe. Byens
mand, kateket Marius Barfod opnåede kun
291 stemmer.
21 år senere, den 6. okt 1869, havde
borgerne fra torvet lagt piben til side for en
dag. Land og by var blevet enige om at
mindes det første demokratiske valg til
Den Grundlovgivende Rigsdagsforsam
ling (5/10 1848).
Tiden var en anden. Landboerne havde
på grundlovsmøder startet indsamlinger til
et minde for den afdøde og folkekære kong
Fr. VII.
Grundlovsmøderne 1868-1870 skiftede
med at blive afholdt på Eksercitsspladsen
og i Ravnsborg skov. At dømme efter de
indbudte talere som: Den gamle Bondeven
I.A. Hansen (1806-77), husmand og ven

stre rigsdagsmand, Lars Andersen Hækkerup og S.B. Rimstad, begge tidligere ven
strepolitikere fra Næstvedkredsen m.fl., så
må det skønnes, at Grundloven er blevet
fejret af adskillige og feststemte landboere,
der enes om en stor indsamling. Der bliver
dannet en komite sammen med borgerne i
Næstved, og sammen går de til byens råd,
og borgmesteren, der nu hedder Petræus,
tilbyder beredvilligt at skænke en plads til
mindesmærket lige midt på Axeltorv.
I første omgang samledes ind til en
mindebuste til Fr V II’s ære, ganske som i
andre købstæder i disse år. Komiteen kom
til at arbejde hårdt med indsamlingen lige

indtil afsløringen på Axeltorv den 6.-10.
1870. Hårdt, fordi komiteen undervejs be
sluttede at opføre en 15 alen høj sandstens
obelisk, udført af billedhugger Kjærstrup.
Dertil kom en marmormedaljon udført af
kunstneren Evens med et brystbillede af
Fr. VII. - Thi i Næstved skulle der rejses en
ekstra høj obelisk, „der ikke havde set sin
lige i Danmark“. Det blev dyrt, og man
måtte i elvte time hen og spørge kredsens
ellers givelystne beboere om yderligere
300 rigsdaler.
Til afsløringen havde papirhandler P. A.
Ravnholdt skrevet en festsang. Her bringes
4. vers.

Mindestøtten på Axeltorv ved afsløringsfesten på Fr.VU's fødselsdag 6. oktober 1870.
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(Mel.: På Sjølunds fagre sletter).

Staa Minde her beskyttet
i Folkets Midte trygt.
Du fa st til det er støttet,
som Drotten selv har bygt
Dig Kjærlighed vil hegne
og frede i sin Favn
og aldrig vil henblegne
Hans Billed og Hans Favn.
Det ses, at endnu ved høstfesten 10 år se
nere på Fr. VII’s fødselsdag 6.-10. fester
Næstvedkredsen ved obelisken og Ravn
holdt gør bl.a. følgende slutvers:
Kong Frederik, som stedse i dit Minde
med al din Tro på os fra gammel Tid,
kom mangen Gang og læg os den på Sinde
i Frihedslærens, lange svære Strid!
Og medens vi stadfæste, viljestærke,
til Danmarks Lykke, folkekjær, din Tro
sig rejse vil dit største Mindesmærke,
og Friheds Seierskrands derom sig sno!

Egesborg sogn. skolelærer Hansen fra Ka
strup og pastor N.O. Mynster fra Baarse.
Fra Bondevennerne (venstre) sås gård
fæster, Christian Schroll fra Basnæs. Val
get kom til at stå mellem pastor Dorph og
gårdfæster og fabriksbestyrer af Køng
Hørfabrik, Schroll. Af de 991 vælgere
stemte kun 111 på pastor Dorph, medens
809 stemte på bondevennen Schroll.
Vordingborg Dagblad skriver den 8. ok
tober 1868:
„MINDESTØTTEN FOR FR. VII 6.
OKT. 1868.
Paa den dejlige solbeskinnede Oktober
dag, var Vejret i Forårshumør og for Vor
dingborg en Festdag samt for de 5-6000
Mennesker, der var samlet på Kirketorvet.

Her i 1880, og i Estrupdiktaturets grund
lovsundertrykkende dage, gøres opmærk
som på, at Fr. V II’s folk stadigvæk befin
der sig i en kamp for frihed og demokrati.
I de dage vover papirhandler Ravnholdt
meget modigt at hylde Fr. V II’s grundlov
og udbryde: „... kom mangen Gang og læg
os den på Sinde i Frihedslærens lange
svære Strid“.
Mindestøtten stod nu på Axeltorv, indtil
man med den voksende biltrafik i 1953 så
sig nødsaget til at flytte den til den gamle
Amtsgård på Munkebakken, hvor den står
i dag.

Vordingborg
Ved det første valg til den grundlovgi
vende rigsdagsforsamling 5.oktober 1848
Vordingborg:
Her var opstillet fra de Nationalliberale
(højre): Pastor H.P. K. Dorph fra Øster
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På Kirketorvet i Vordingborg har FR.VII’s minde
støtte stået fredeligt lige siden den festlige afslø
ringsfest 6. oktober 1868.

Dannebrog vajede fra tidlig Morgen og hil
ste sammen med Kirkeklokken 5. Valg
kreds Beboere velkommen.
Først samledes Gæsterne i Rytterstalden
og på Exercitspladsen for Kl. 1.30 at mar
chere til Kirketorvet. Forrest gik Musikken
spillende Fr.VII’s Honnørmarch, derefter
fulgte: Komiteen for Rejsning af Fr. VII’s
Minde - Kommunalbestyrelsen - Borger
væbningen - De danske Våbenbrødre og
80 Mand af den lokale Landbo- og Skytte
forening. Alle med deres respektive Faner.
Sidst kom mange af Byens Borgere samt et
Utal af Landboere fra Kreds 5. Alle passe
rede en smuk Æresport ved Indkørslen til
Torvet. Da den store Forsamling var næ
sten stuvet sammen på Torvet, bød Komi
teens Formand, Forvalter Klementsen,
Oregaard, velkommen og Forsamlingen
afsang Carl Andersens Digt:
Snart smiler som fra spredte Sky
En venlig Morgenrøde.
Naar Sløret løfter sig paany
Os Kongens Træk i Møde;
Da som Han var så lys og klar,
Han kjendes i sit Billed.
Det milde Øje giver Svar,
Paa hvad Han her har vildet!
(Første a f 3 vers).
Professor og Godsejer til Islinge, Martin
Hammerich, taler:
„Vi er samlede her for at afsløre vor af
døde Konges Minde, det samme Billede op
rejses i Dag på den folkekjære Fr. 7.’s Fød
selsdag i den ene Landsdel efter den anden.
Der er næppe nogen dansk Konge - ja
næppe noget Sted i Verden - en Konge,
hvis Billede efter hans Død således fejres
over hele Landet som Fr.VII’s.
Grunden er ikke, at Fr.VII ragede frem
mellem Konger, Lovgivere, Statsmænd
eller Feldherren Nei! Det, der var vigti
gere, var, at Fr. VII’s Hjerte slog i samme
Takt som hans Folk!

Professor og Godsejer til Islinge, Martin Hammerich

Frihedstrangen var sidst i Enevældens
Dage vågnet, men der blev tydset på de
Stemmer.
Friheden fik sit Fodfæste med Fr. V II’s
Grundlov af 5. Juni 1849. Enevældens
Folk har gjentagne Gange forsøgt at fra
vriste Folket Deres Frihed, men i Kongens
Velmagtsdage stod Han fast på sit Løfte,
den fri Forfatning til det danske Folk.
Også her i Vordingborg - Kong Valde
mars By - har vi været Vidne til Kongen,
Fr. VII’s Kjærlighed til sit Folk, Hans Fæd
relands Ære gennem Hans ihærdige Grav
ning i fjerne Slægters Minder.
Med en Tak for Fr. V II’s folkekære og
danske Sind fjernes nu Sløret fra Hans
milde Billede!“

Præstø torv d. 5. oktober 1848
Ved „Frederiksminde“ i Præstø har Frede
rik V II’s mindesmærke stået smukt og fre
deligt lige siden afsløringsfesten 15. okto
ber 1868.
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I Præstø har man valgt kongens dødsdag
som festdagen. Kongen døde på Glücks
borg slot 15. oktober 1863, 55 år gammel.
Hvorvidt kongen har været i Præstø by
og på torvet? Her mangler vi kilder.
Derimod skulle han engang have været
på en af sine elskede svanejagter ude på
Præstø fjord.
Præstø Amts 4. valgkreds Præstø Torv
5. oktober 1848: Danmarkshistoriens vel
nok mest omtalte og dramatiske valg til
Den Grundlovgivende Rigsdagsforsam
ling fandt sted på torvet i Præstø. Her „vo
vede“ bondevennerne at stille den hidtil
ukendte væver og husmand, Hans Hansen,
Mern Nedermark op mod Danmarks lær
deste mand, professor og teolog, Hans Ni
colai Clausen, Københavns universitet.
H.N. Clausen repræsenterede det Natio
nalliberale (højre).
Imidlertid stemte 570 af de 900 stem
meberettigede på bondevennen, Hans

Frederik den 7. skuer over sø og skov.
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Hansen. 330 stemte på professor Clausen,
og det kunne aldrig gå. Clausen blev eva
kueret til baroniet Nysø, medens en pi
bende borgervæbning måtte drive de ustyr
lige og jublende bønder ud af byen. I de
nærmeste følgende dage, blev ført en ond
bagvaskelseskampagne mod den fattige
væver. Beskyldninger om tyveri o.m.a.
blev så voldsomme, at den ellers retmæs
sigt valgte rigsdagsmand Hans Hansen lod
sig forskrække og trak sit mandat. Der blev
forlangt nyvalg til den 10. november, hvor
N.F.S. Grundtvig København i første om
gang tabte valget til fæstegårdmand, Jens
Jensen Udby. Da han ikke turde gå imod
sin gamle præst, blev Grundtvig „enstem
migt“ valgt. En forrygende snestorm var
det, og en beskeden og skuffet vælgerskare
forlod afstemningsmødet. Præstøkredsens
bondevenner var godt trætte af valg, når de
ikke kunne få den, som de for nylig havde
stemt på: Væver, Hans Hansen Mern.

I Præstø Amts Avis, torsdag d. 15. oktober
1868 kunne følgende læses:
„Nyheder: Afsløringen af Frederik den
Syvendes Mindesmærke fandt Sted igaar
og denne Højtidelighed vil sikkert bevares
længe i Erindringen hos den uendelige
Mængde Mennesker, som overværede den.
Efter at det store Tog havde omkredset
Mindesmærket, trådte Overauditør Tobeisen frem og talte til Kong Fr. V II’s Minde
i sande og hjertelige Ord, og da Sløret faldt
fra den afdøde Konges Billede, tordnede et
nifoldigt Leve for Fr. VII. Lærer og For
fatter Severin Kjær, Baarse, havde gjort
følgende Sang: (1. vers).
Drag Sløret bort - og sku den Ædles Billed
Der steg fra Tronen og til Folket ned;
Lyslevende i hvert et Hjerte stilled’
Hans Billed bygge skal i hellig Fred.
Det hele Folk var Drottens bedste Amme
Thi han drak Kjærlighed a f Folkets Barm
Højt lystefor ham Troskabs stærke Flamme
Og til hans Værn stod rede Drostens Arm
(drostens arm: kongens luer)

Fundamentet til Mindesmærket er fundet
paa Pladsen og har rimeligvis tjent til Sok
kel i det i 1536 nedlagte Antonitter Kloster.
Her står nu Brystbilledet, udført i Bronze
af Metalstøber Holm efter Gibsstøbning af
Billedhugger Prior. Fr. VII skuer ud over
Sø og Skov med Præstø Borgerforenings
nye Pavillon, Frederiksminde, som Bag
grund.
På mindesmærket kan følgende læses:
FR. VII,
Grundlovens Giver
Folkets Ven,
rejstes dette Minde
af Præstø Amts 4. Valgkreds
Aar 1868.

Fr. VII og Grevinde Danner omkring 1853

Fr. VII blev fejret. Den kongetro stemning
på købstædemes torve lå endnu efter 1866Grundloven dybt i folkets sjæl. Kærlighe
den til „Frihedens Frederik VII“ såvel som
til „Diktaturets Chr. IX“ kan læses i de for
skellige referater fra afsløringsfesterne i
tidens lokale Venstre som Højre aviser.

Kilder:
Præstø Amts Avis (højre)
Møns Avis (højre)
Møns Folkeblad (venstre)
Præstø Avis (venstre)
Næstved Tidende (venstre)
Vordingborg Dagblad (venstre)
Østsjællands Folkeblad (venstre)
Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementsti
dende (højre)
Hist. Samf. for Præstø Amt, årb. 1949
Hist. Samf. for Præstø Amt, årb. 1973-74
Hist. Samf. for Præstø Amt, årb. 1967-74
Køge studier 1998, udgivet af Køge-Fonden
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Thomas Nielsen
Thomas Nielsen er landmand, men uddannet på universitetet og historiker.
Han er manden bag egnsspil, som finder sted i det Sydsjællandske.
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Lercheslægten
i Sydsjælland og
på Høfdingshus

Lercheslægten tæller 2-3000
nulevende personer,
men få bærer navnet.

A f Vagn Boberg Nielsen
og Lars Skovvang Larsen
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Holger Munk beskrev Lercheslægten ind
gående i en artikel i „Noget for alle“, et til
læg til Næstved Tidende den 4. januar
1959. Artiklen hed Gamle Sydsjællandske
Slægtsnavne. Vi vil her komme med et væ
sentligt uddrag af hans artikel og tilføje
den viden, der er kommet til siden.
Slægten tæller 2-3.000 nulevende perso
ner; men det er kun få af dem, der bærer
Lerchenavnet. Det skyldtes nok, at i 1850
var ca. 90% af Mern Sogns beboere af
Lercheslægt. Derfor holdt man op med at
bruge det. Samtidig gik brugen af tilnavne
af mode, og påbuddet om faste familie
navne førte til brugen af sen-navne, så til
navnene blev overflødige.
Lerchenavnet blev brugt af flere end de
ægte Lercher. Nogen giftede sig til det. An
dre tog navnet som ny fæster efter en Ler
che på gården.
De fleste af de 2-3.000 nulevende per
soner nedstammer næsten alle fra Laurits
Rasmussen Lerche på Høfdingshus samt
Oluf Madsen Lerche (gift 4 gange) på Højgaard i Sageby. Det, der er svært, er at
finde ud af, om de 2 nedstammer fra den
fynske Lercheslægt i 1500-tallet, med
Mads Lerche, der var borgmester i Ny
borg, i spidsen. Den fynske Lerche-slægt
har bredt sig til Lolland; men den lol
landske kan ikke have bredt sig til Syd
sjælland, da Lercheme var i Sydsjælland
samtidig med de første Lercher på Lolland.
Det tyder på, at Laurits Rasmussen Lerches formand i ægteskabet, var en Hans
Lerche. Hans 2 sønner Anders og Mads fik
deres stedfaders tilnavn. Mads blev født
omkring 1619; men Hans Lerche døde og
enken blev gift med Laurits Rasmussen
Lerche, og de fik omkring 1625 en søn,
Rasmus Lauritsen Lerche, og kort efter
Morten Lauritzen Lerche. I 1630’eme fik
Laurits endnu en søn Hemming Lauritsen
Lerche muligvis med en ny kone.
Den 3. maj i 1649 bliver Laurits gift
med Boeld Boesdatter. De får børnene.
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Laurits, Anne, Maren og Ellen. Den sidste
er født omkring 1659. Hun var ikke ret
gammel, da der skete noget forfærdeligt
med hendes forældre.

Svenskekrigene
Da de svenske i 1658-60 var herrer i Syd
sjælland måtte Laurits Rasmussen Lerche
som fæster af Høfdingshus sammen sin
familie bære sin part af krigsårenes farer
og trængsler.
Høfdingshus lå nemlig som enlig gård
ret nord for Fiskebækken, der skilte dens
jorder fra Balle bys marker, og ikke langt
fra hovedvejen mellem Præstø(-Mern) og
færgestedet Kalvehave. Det var en ganske
særlig stærkt benyttet vej i disse besættel
sesår, hvor relativt store fjendtlige styrker
forberedte indtagelsen af Møn. Alene af
den grund var gården et godt beliggende
standkvarter for fjendens salvegarder,
d.v.s. mindre faste indkvarteringer, hvis
opgave var flersidig. Dels skulle de holde
den stedlige befolkning og den modstands
bevægelse, som man kunne forvente den
ville støtte i ave. Dels skulle disse kom
mandoer sørge for, at de pålagte ydelser navnlig af naturalier - blev leveret og for at
dette kunne afvikles, at ingen fri plyndring
gik for sig.
Men det samme forhold med sådanne
salvegarder var også tilfældet i andre af
omegnens byer som Allerslev, Rekkende,
Skuderup (en landsby der hundrede år
senere blev nedlagt for at afgive jord til
oprettelsen af hovedgården Lilliendal),
Skovhuse og Stensby for blot at nævne ek
sempler.
Men når Høfdingshus her bliver frem
draget, er det grundet en større retssag,
som blev rejst efter krigen ved Bårse her
redsting mod en tidligere fæster fra Skude
rup, Lars Krog, for hans overgang til
fjenden og for de røverier, plyndringer,
overfald og tortur, som han som stedkendt
og i ly af besættelsesmagten øvede netop i

disse byer vi her har nævnt og da ganske
særligt Høfdingshus.

Røverierne på Høfdingshus
Lars Krog foretrak at have sit hovedkvar
ter på Høfdingshus. Han kendte Laurits
Lerche som en velstående mand med me
get gods. Han sværmede netop lige som
svenskerne om de gode gårde, som fluer
om sukker. Det første Laurits Lerche mis
tede var en hoppe, som hans „dreng“ var
på vej til lejren ved København med. Det
var Lars Krog, der tog den, Og senere kom
han igen og tog 2 hopper ud af stalden på
Høfdingshus. Han bortførte også en del
sengeklæder.
De sidste genså Laurits Lerche vel al
drig mere og heller ikke den hoppe, som
Lars Krog red ihjel mellem Høfdingshus
og Skuderup. Den anden hoppe blev godt
nok leveret tilbage til gården, men først
efter at den var ganske ødelagt af slet
behandling. Ret kort tid efter tog Lars
Krog endnu et par heste fra Laurits Lerche.
Han skulle blot en tur til Gederød; men
Laurits så aldrig sine heste mere. - På
samme måde gik det endnu engang. Det
var 6 heste Laurits måtte af med på kort
tid. Det har nok ikke været de ringeste i
hans stald.

Det var ikke helt håbløst for Laurits
Lerche, at få sin avling drevet, da der som
regel var 8-10 drætfærdige at tage af. Ved
matrikuleringen i 1688 blev gården ansat
til godt 8 tønder hartkorn og måtte således
anses for at være af dobbelt størrelse, hvor
til krævedes 2 plove. Hjulploven krævede
4 heste.

Medløberen Lars Krog
Efterhånden blev det dog de svenske for
broget med de mange „skælmestykker“,
som Lars Krog øvede mod sine tidligere
standsfæller og i mange tilfælde også by
fæller, så oberst Arnstoff på Jungshoved
Slot udstedte befaling om at lade ham på
gribe, så han kunne blive straffet. Men
Lars Krog var for snedig og forlagde sit
virke til andre egne.
I sommeren 1660, da fjenden belavede
sig på at drage bort, lå Laurits Lerche syg
i en 3 ugers tid. En dag kort efter, at han
var kommet op af sengen og sad ved kak
kelovnen, stod Lars Krog - sammen med
en anden rytter - pludselig i stuen på Høf
dingshus. Nu skulle der plyndres, gøres
rent bord, inden det var for silde, mente
Krogen. Lars Lerche skulle tvinges til at
sige, hvor han havde forvaret sit sølv - og
kobbertøj, for ikke at tale om de rede

Høvdingsgaard, som Hagen påbegyndte bygningen a f i 1800. - Høfdingshus lå 1 km østligere.
Foto Eli Frandsen
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penge og alt hvad der let kunne føres bort
på hesteryg.
Men Laurits Lerche ejede ikke noget påstod han da - dertil var plyndringerne for
tit gået hen over Høfdingshus. Han havde
som sådan ikke noget at fortælle. Men Lars
Krog troede ham ikke, og mens han selv
slog døre og skabe i stykker for at efter
spore værdisager, lod han sætte tommel
skruer på den syge Laurits Lerche og
„pinte ham ynkeligen“. Men Laurits havde
intet at bekende.
Da foreslog Krogen rytteren det barba
riske at sætte skruerne på „Laurits hem
melighed - så siger han vel hvad han ved“.
Men det ville rytteren dog ikke, og Krogen
rasede videre for at finde kostbarheder.
Han var herunder så heldig efter at have
rodet med en stang i brønden, at støde på
en kobberkedel, som lå forvaret her. Det
gav røverne blod på tanden.

Rettergangen
Lars Krog undgik ikke sin skæbne. Året
efter, i efteråret 1661, viste han sig ufor
sigtigt på sin gamle egn i Sydsjælland, så
han blev pågrebet af bønderne i Ammendrup, som også havde et regnskab med
ham, der ikke var gjort op. Han blev ført til
Gåsetårnet i Vordingborg, hvor han blev
indsat.
Herefter blev hans misgerninger, som
her kun er berørt i beskedent omfang, ført
til protokols i tingbogen på Bårse Herred
sting. Lars Krog blev dømt til døden og
henrettet med sværd, dog efterdi han havde
røvet og ranet som nævnt, at hans højre
hånd først afhugges ham i levende live.
Hovedet med samme hånd at sætte på en
stage. Og da han har stjålet, da herover en
galge at slås, og siden kroppen i høj og he
den jord at begraves. Lars Krog fik således
sit sidste hvilested ved Blåkilde ved Bårse,

Mordet på Boeld
Da de kom gennem stuen og så, at Laurits
lå som død, mente de, at der ikke var no
get, at få ud af ham. Hvorfor Lars Krog
„bad“ rytteren i stedet „sætte pinen på
kællingen“ - da hun jo „ved lige så meget
som gubben“.
Så satte rytteren i stedet tommelskru
erne på konens fingre og drejede til så blo
det flød. Men heller ikke hun kunne for
tælle, det hun ikke vidste. Da Lars Krog
kom løbende for at høre nyheder, „bad“
han rytteren „sætte hardt an“ - „så siger
hun nok hvad hun ved“.
Nu satte rytteren et stykke af et tømme
skaft omkring Boelds hoved og drejede til
med et stykke træ, så der sprøjtede blod ud.
- Uden at ofret herunder kunne andet end
klage sig. Først da „kællingen hartad var
død“, tog rytteren „pinen“ af hende. Han
opgav sammen med Lars Krog at finde
noget brugeligt, og de red endeligt af
gårde.
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Gåsetårnet, hvor Lars Krog blev indsat frem til
henrettelsen. Gåsetårnet blev fo r øvrigt selv døds
dømt i 1750; men da murene er 3 meter tykke,
havde man ikke hjælpemidler til, at løsne stenene
og bruge dem igen på samme måde som stenene fra
resten a f slottet. - Hurra fo r bevarelsen.
Foto Eli Frandsen

så han først kunne hænge der til skræk og
advarsel for de forbipasserende på Risby
O
A.

Høfdingshus efter
svenskekrigene
Vi ved, at Laurits Lerche slap over Lars
Krogs mishandling, men Hans kone Boeld
„kællingen“ overlevede sandsynligvis ikke
rytterens sadistiske behandling. Laurits
blev gift med Maren Madsdatter og døde
først i 1681, efter at han havde fået skik på
gård og besætning, hvilket også var sket på
flertallet af de sydsjællandske gårde efter
de tunge krigsår.
Gården er velbesat, og det er et rigt bo
til deling mellem 5 sønner og 4 døtre. De
kommer alle til gårde i Kindvig, Sandvig
og Mern samt Høfdingshus; men først bli
ver Maren gift med Rasmus Olsen Lerche,
der er søn af Oluf Madsen Lerche, der har
Lerchernes anden højborg, Højgård i Sageby. Han døde barnløs i 1692. Maren gik
på aftægt og sønnen Jacob Larsen Lerche,
der for øvrigt er gift med en halvsøster til
Rasmus Lerche, Kirsten. Kirsten dør i
1697 fra 6 små børn. Jacob gifter sig igen
og de får 2 børn. Da han dør i 1701, er der
en enke med 8 små børn.
Hun bliver så gift med Hans Hansen fra
skovfogedslægten på Hjørnehøjgård i
Ornebjerg. Han er ikke af Lercheslægt;
men tager Lerchenavnet, da alle stedbør
nene er af denne slægt og Lercherne har
resideret på Høfdingshus i ca. 100 år.
Hans Lerche er i 39 år på Høfdingshus.
den er firelænget, og Hans Lerche opfører
endnu en mindre længe. Der var skorsten,
hvilket ikke var almindeligt i begyndelsen
af 1700-tal let, bageovn og en bryggerske
del, der kunne tage 2 tdr. Der var også kak
kelovn, hvilket kun fandtes hos de mere
velstillede bønder. Omkring gården ligger
frugt- og humlehaven. Hans Lerche driver
biavl ud over det sædvanlige, idet han har
7 bistader.

I juni 1711 da der holdes skifte efter Hans
Lerches første kone Kirsten Hansdatter er
besætningen 9 heste. 27 hornkreaturer køer, stude, ungnød og kalve.-, 21 får med
14 lam, 2 gamle væddere og 36 svin. Korn
sæden, der står på marken angives at være
grøde efter udsæd: 5 tdr rug 10 tønder byg
og 5 tdr. havre, Der er sået 2 skæpper ær
ter og 2 skæpper vikker samt 2 skæpper
boghvede, en usædvanlig udsæd. Det tydes
som Hans Lerche var en foregangsmand
for sin egn.
Da skiftet foregik, havde Hans Lerche
allerede taget sig en ny kone - en stedmo
der til de 5 børn fra 2 til 12 år - og en hus
moder til en stor husholdning. Det blev
Johanne til Jens Huggers i Balle.

Kvægsyge
Hans Lerche sidder på Høfdingshus til sin
død i 1740. Han får omvæltningen med fra
Prins Jørgens bonde til Kongens Rytter
bonde, oplever stavnsbåndets indførelse i
1733, krabler sig igennem 1730’ernes fat
tige år og mærker en snert af begyndende
„Qvægsyge“ . Han må selvfølgelig prise
sig lykkelig for sin gode gård og avling,
samt den flyvende start, han havde fået
ved som ung mand at gå ind i en enkes bo
til megen velstand. Han slap over det
svære som mange måtte bukke under for;
men han havde også sørget for, at beskæf
tige sig med mange ting udover mark og
stald.
Endvidere må det tilføjes, at han var
skovfoged, en stilling, der ikke alene gav
ham „deputatbrænde“; men også lejlighed
til at drive jagt. Ved registreringen i 1711
ser vi således, at han har „2 flintbøsser og
en gammel pistol - desforuden en anden
bøsse samt kårde og krudthom. Dette ud
styr regnes som „inventarium“, altså til
skovfogedtjenensten. Det er noget som
stedse har fulgt og fortsat skal følge skovfogedtjenen. Hvorfor det ikke blev vurde
ret til boets indtægt.
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Men hans største aktiv i modgangsårene
har sikkert været hans kone, „Johanne Lerches“, som efter det vi har kunnet dømme,
synes at have været en af egnens betyde
ligste kvinder. Det ses bl.a. af alle de gange
hun er nævnt som fadder i Kalvehave kir
kebog. Mern kirkebog er desværre brændt.
Her har hun uden tvivl også været nævnt.
Da Johanne bliver enke behøver hun
ikke at gifte sig igen, da hun har 3 voksne
sønner hjemme. Det hedder sig ellers, at en
enke skal finde sig en ny mand til at over
tage fæstet inden, der er gået 2 år efter den
hidtige fæsters død. Men hvis der er en
voksen søn hjemme kan hun fortsætte i en
kesæde. Her var der hele 3.
Sønnen Jacob var allerede inden fade
rens død blevet gårdmand i Kindvig. Det
blev Mads også efterfølgende og Peder
kom til Sageby. Pigerne var også godt gift.
Da Johanne havde siddet i enkesædet i 11
år gik hun på aftægt og den yngste søn Jens
måtte tage over. Efter 7 år på aftægt dør
hun i 1758.

Forflyttelsen til Balle
Da Jens Hansen Lerche overtog fødegår
den i 1751, var den i udmærket stand, og
af besætning var der hvad der skulle være.

Årene er gunstige, så vi må regne med op
gang også for Høfdingshus. Derfor er det
en stor - og smertelig opdagelse, at se fæ
steprotokollen for 31. september 1762 an
føre, at „Jens Hansen fra Høfdingshus for
medelst en øde gårds antagelse i Balle
kvitterer - det såkaldte Høfdingshus“, og at
denne overtages af Skovridder Christoffer
Pedersen fra Ennegårde.
Under Balle by står: Jens Hansen fra
Høfdingshus overtager gård nr. 6 + !/? af
10. Peder Hemmingsen kunne ej længer
vedblive formedelst fattigdom og bygnin
gernes slette tilstand. Jens Hansen måtte
forpligtige sig til at være ansvarlig for den
nødvendige besætning og det nødvendige
sædekorn „uden dertil at nyde nogen hjælp
eller forstrækning“; men indfæstningen
var også kun 2 rigsdaler, mod de 10 rdl.
som skovrideren måtte give for at komme
ind på Høfdingshus.
Dette skifte har sikkert ikke været frivil
ligt for Jens Lerche. Det må tages som et
af tidens overgreb mod datidens fæstere.
Det var dog et sjældent eksempel. - Måske
havde Ryttergodset brug for, at flytte skov
rideren fra Ennegårde og nærmere midten
for sit beridt, og som skovridergård lå
Høfdingshus ganske fortrinlig.

Lillienclal blev opført cif Lillienskjold; men kun i / etage i 1775. Før hed den Skuderupgciard.
Landsbyen Skuderup på JO gårde blev nedlagt og lagt under godset.
Foto Eli Frandsen
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Men Lercheslægtens epoke med Høfdingshus som samlende midtpunkt var her
med slut - muligvis efter hundreder af år.

Auktionen over Ryttergodset
I 1774 inddeles Rytterdistriktet i 12 ho
vedgårde og sælges på auktion. Høfdingshus bliver det centrale i et af disse godser.
Det bliver købt af Lillienskjold som gods
nr. 11. Han køber også Nr. 10 Lilliendal,
hvor han er bosiddende. Lillienskjold sæl
ger i 1785 begge godser til Reiersen, der
lige har købt Nysø, Jungshoved Hoved
gård og Oremandsgård. Høfdingshus bli
ver fortsat drevet fra Lilliendal af forpag
ter Neergaard.
Niels Reiersen døde imidlertid som
ungkarl med 15 søskende i november
1795. Han havde tjent sine penge ved sej
lads på Østen. Ved hans død var de 5
godser gældfrie. Og han efterlod lige så
mange penge til som de 5 godser indbragte
ved auktionen doblet op. Den Reiersenske
Fond sælger Høfdingshus gård og gods
sammen med Lilliendal til Uldahl. Han
døde allerede i 1798 og i 1799 sælger en
ken til Lars Terpager Hagen, der påbegyn
der bygningen af Høvdingsgård 1 km mod
nordvest. Der bor 1 skovfoged på Høf
dingshus i 1787 og i 1801; men ellers har
den været revet ned i mange år. Beliggen
heden kan anes i skoven.

Lercheme
Jens Lerche døde i Balle i 1782 (sønnen
Ole Lerche overtog fæstet); men Lercheslægten har bredt sig til hele Danmark, ja
til hele verden, i hvert fald til Sverige,
U.S.A., Canada og Australien. Fra gam
mel tid stavedes navnet på flere måder:
Lerche, Lærche, Lerke og Lærke. Det har
sat sine spor: Lærkegården, Lærkehuset,
Lærkepæren og der er enkelte der bærer
Lerche som mellemnavn Men der er vist
ingen af den Sydsjællandske gren, der
bærer det som efternavn, selv om vi er

mellem 2- og 3.000 nulevende af denne
slægt.
Der er også en Lercheslægt på Fyn. Den
mest interessante person i den sammen
hæng er Mads Jepsen Lerche, Nyborg. Han
var rådmand, købmand, borgmester og
toldembedsmand. Toldopsynsmanden var
byens fornemste embedsmand. Han havde
tilsynet med bælttolden. - svarende til
sundtolden i Øresund - Og det skal have
været en meget indbringende post.
Mads Lerche var gift 2 gange. I Nyborg
Kirke er der et Epitafium af træ med et
maleri af Mads Lerche og hans 2 koner og 8
børn. Han havde 7 børn med Sidsel Knudsdatter, som han blev gift med ca. 1592. Så
han må have 1 barn med sin første kone.

Mads’ egen baggrund:
Tipoldefar: Peder Lercki kendt fra 1449
- bonde i Vindinge Herred.
Oldefar: Mads Lærke 1495
- bonde i Ferritslev.
Bedstefar: Mads Lærke 1526
- formentlig bonde og Kirkeværge i
Hellerup på Fyn.
Far: Jep Lærke ca. 1520-1592
- bonde i Havndrup, herredsfoged i
Nyborg og Vindinge.
Søster: ? Jepsdatter Lærke ca. 1540
- eft. 1570 gift med Anders Hansen,
fæstebonde i Ferritslev.
Mads Jepsen Lerche ca. 1550-1607.
Hans hus i Slotsgade i Nyborg kan stadig
beundres. Han handlede fortrinsvis med
korn og blev en såre velhavende mand
med adskillige skibe i søen.
Toldopsynsmanden havde et større bevæb
net toldskib ved Slipshavn, hvor opkræv
ningen foregik. Toldopsynsmanden havde
bopæl i en del af Korsbrødregården; men
Mads flyttede til sin nybyggede gård, da
forhuset var rejst 1601-02. Han blev udpe
get til at være rådmand og borgmester i
byen.
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Mads Lerche døde i 1607. Sidsel Knudsdatter giftede sig i 1608 med Peder Nielsen
født 12. april 1583. Han giftede sig til køb
mandsgård, borgmester- og toldembedsmansstilling samt Lerchenavnet. De op
satte i 1628 et epitafium i Nyborg Kirke, så
Sidsel kom med på 2 epitafier. Peder Niel
sen døde i 1638. Sidsel oprettede en fun
dats på 400 sietdaler (800.000 kr.) samt
200 sletdaler til Nyborg Latinskole.
1640 gav hun en stor messinglysekrone
til Nyborg kirke, samt et stykke jord, så der
kunne blive penge til lys til samme krone.
Sidsel Knudsdatter døde i 1648.
Hendes søn af første ægteskab Jacob
Lerche blev borgmester i Nyborg. Han gik
i kompagniskab med halvbroderen Peder
Pedersen Lerche. Tilsammen må de have
haft en kolossal formue. Peder Pedersen
Lerche blev assessor i højesteret, og
sønnen Vincents Lerche blev ejer af Lerchenfeldt, som sønnen Christian Lerche
overtog og senere udskiftede med Ler
chenborg, som familien har haft siden.
En anden halvbroder Kornelius Peder
sen Lerche blev ejer af Knuthenborg. Hans
datter Søster Korneliusdatter blev gift med
Eggert Christoffer Knuth. Denne familie
har siden været ejer af Knuthenborg.

Jacob Lerche havde en helbroder Knud
Lerche, der blev provst i Nysted. Han er
stamfader til en stor Lercheslægt på Lol
land-Falster.

Hvordan kom Lercheme
til Sydsjælland?
De kan være kommet fra Fyn, da de er på
Høfdingshus før Nysted/Lolland. Holger
Munk antyder, at de kan have været på
Høfdingshus/Sageby allerede i 1500-tallet.
Der er også den mulighed at Knud Rud,
der var Lensmand på Jungshoved slot fra
1603-10, har fået en eller to embedsmænd
med fra Vindinge Herred, da han var gift
med Christian den Fjerdes svigermor, El
len Marsvin på Holckenhavn i Vindinge
Herred. - Lad spørgsmålet „hænge“ i luf
ten. - Det kan jo også være kommet fra luf
ten med fuglen lærke.

Kilder:
• Holger Munks notater, samt hans artikel
i „Noget for alle“, et tillæg til Næstved
Tidende 4/1 1959.
• En Sydsjællandsk anetavle af
Børge Viberg Larsen
• John Bison
• Eva Becker, Fyns Museum

Vagn Boberg Nielsen
Født i 1944. Opvokset på Tolstrupgård. - Havde Lerbakkegård
i 40 år. - Begge ligger ved Mern. Arbejder nu med lokalhistorie:
„Vordingborg Ryttergods’ historie“ og slægtshistorie. Har skre
vet 88 gårdhistorier til Landbrugs-Nyt. De fleste ligger på
www.Mem-by.dk

Lars Skovvang Larsen
Født 1959 i Tystrup ved Faxe. Student, uddannet landmand.
Har i de sidste mange år arbejdet indenfor det sociale område
med udviklingshæmmede og psykisk syge. Slægtsforsker med
geografisk udgangspunkt i Syd- og Østsjælland.
Hjemmeside: www.aneopslag.dk
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„Niels Rybergs Køng“

Den lille Køng by er en almindelig sydsjællandsk
sogneby uden mange mærkværdigheder, - og dog !
Byen havde sin storhedstid fra 1774 til 1852.

A f Knud Erik Antonsen
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Mindestøtten for Ryberg.

Et af udflugtsmålene har i år været Køng
museum. I de senere år er interessen om
Køngs historie specielt været knyttet til ak
tiviteten omkring Øbjerggårds forholdsvis
nyåbnede museum.
Når man hører navnet Køng, så forbin
der måske nogle navnet med et gammel
lægemiddel, Arkanum, som for mange år
siden anvendtes som middel mod bylder
og buldne fingre: „Køngs plastret“. Den
danske almue havde en urokkelig tyrkertro
på midlets ufejlbarhed med hensyn til hel
bredende virkning. Det var medvirkende
til, at navnet „Køng“ dengang blev kendt
over hele landet. Når Køng før i tiden var
så kendt et sogn, var det dog ikke alene på
grund af plastret, - men i langt højere grad
helt andre attraktioner. Køng sogn på Sjæl
land var det største sogn i Hammer herred.
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Det ligger i en af Danmarks tidligst be
byggede egne, ikke langt fra Smålandsha
vet, omgivet af Hammer, Lundby og
Sværdborg sogne samt Avnø Fjord, Svinø
Bugt og Dybsø Fjord, mellem hvilken
halvøen Svinø skyder sig ud. Fra denne
udgår mod syd halvøen Avnø, der i tidli
gere tid var en ø. De noget lavtliggende og ret vandrige jorder har store mose- og
engstrækninger: Køng mose, hvor der un
der forhåndenværende vanskelige forhold
med krige og de besværlige brændselsfor
syninger fra udlandet er blevet skåret en
mængde tørv. Mod nord findes bakkeøen
Kostræde Banker, 23 m., med sin ejen
dommelige natur og med sin lette, sandede
jordbund, streng at dyrke og sparsom på
høstudbytte.
Navnet Kostræde, der omkring år 1370
benævnes som Kortestræthæ, hentyder
sikkert til et vadested, „Stræde“, hvorover
kreaturerne i sin tid blev ført. Desuden
hørte til sognet den lille ø Hylteholm, ca. 8
ha stor, endvidere Flæske- eller Flaskholm,
Køng Firgaarde (i 1688 omtalt som Kiønggaarder), Bankehuse, Fuglebækshuse, Ga
deskov og Køng Overdrev. Dertil kommer
Sallerup, i det 13. århundrede omtaltes
som Saltorp.
Hovedbyen er Køng, som egentlig hed
Kongsø og omkring år 1370 benævnte som
Kyngæ. Den er egentlig en almindelig lille
by uden særlige mærkværdigheder for den,
der tilfældigt kommer igennem den, - Men
det var anderledes i „gamle dage“, hermed
tænkes på tiden fra slutningen af det 18.
århundrede og begyndelsen af det 19.

Storhedstiden
Men den storhedstid, som Køng oplevede,
falder indenfor tidsrummet 1774-1852. I
året 1779 købte grosserer, senere konfe
rensråd Niels Ryberg den af Vordingborg
Rytterdistrikt oprettede Øbjerggaard i
Køng. Gården var en af tolv hovedgårde,
der blev oprettet ved Ryttergodsets salg

1774. De andre hovedgårde var: Lundbygaard, Snertingegaard, Avnø, Engelholm,
Skuderup Hovedgård (Lilliendal), Høvdingsgaard, Kalvehave Gods (Petersgård),
Iselingen, Rosenfeld, Lekkende, Beldringe.
Niels Ryberg blev født den 14. septem
ber 1725 på fæstegården Storgård i Ry
bjerg by og sogn, Salling Nørre herred.
Faderen var Bertel Christensen, efter går
den kaldt Bertel Storgaard. Moderen var
Vibeke Nielsdatter, datter af fæstebonden
Niels Møller i Torp i Åsted sogn. Niels
Ryberg kom på et eller andet tidspunkt til
morbroderen Axel Møller i Ålborg og
derfra i 1750 videre til København.
Fra Ålborgs Købmandslavs arkiv oply
ses, at Niels Ryberg før sin afrejse til
København havde tjent morbroderen „8
aar for dreng og 214 aar for kiøbmandskarl“.
I et skrift fra Salling Nørre herred udta
ler Mads Jensen Brøndum til Nørgaard sig

den 27. april 1737. „Skønt han har hjulpet
bønderne med tære- og sædekorn, med
plovbæster og redskaber, med udlæg for de
kgl. Skatter og andet, ruinerer de bygnin
gerne og sælger besætningerne, hvorpå de
rømmer fra gårdene“. Han omtaler også:
„Niels Bertelsen (Ryberg), som i sit 13. år
nu for nylig for et halvt år siden af foræl
drene (er) bortsat til Ålborg, i vente han
der skal fylde sine 14 år og siden være fri
for godset“. Hermed kan Niels Ryberg
„flugt“ til Ålborg tidsfæstes til slutningen
af 1736. Da han vides at være født i sep
tember 1725, har han altså ikke været „i sit
13. år“, men kun 11 år gammel. Stavns
bindingen indtrådte med det fyldte 14. år,
men sandsynligvis har morbroderen i Ål
borg, Axel Møller købt frihedspas til Niels
og hans bror for de meget betydelige beløb
af 100 rd. for hver. For mange godsejere
står det tydeligvis som ikke blot beklage
ligt, men også ganske utilladeligt, at bøn
der sender deres sønner, som ikke er fyldt

Øbjerggård
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14 år, bort fra godset, - til et andet gods, til
en købstad for at lære håndværk eller han
del, til en latinskole eller endda til udlan
det.
Han gjorde karriere i København og var
blev en af århundredets største handelsma
tadorer og ejer af godserne Frederiksgave
på Fyn foruden Øbjerggård i Køng.
Som den virksomme mand han var, tog
han sig til at indrette et stort linnedvæveri
på gården. Med støtte af godsinspektør
C. G. Voelker, der havde indført høravl på
godset, oprettede han en spindeskole og
senere et væveri. I 1778 blev 36 piger i
alderen fra fire til 10 år undervist i hørspinding, og de fik løn efter den mængde
garn, de fik spundet. I 1781 spandt således
34 børn 188 pund for en spindeløn af 56
rdl.
Spindeskolen i Køng gav stødet til, at
Voelker oprettede en tilsvarende skole på
godset, nemlig i Ring, og da begge gik
godt, fattede han den dristige plan at op
rette sådanne skoler over hele Danmark.
Det forudsatte dannelsen af en forening, og
det skete i 1780 i samarbejde med indfly
delsesrige Næstved borgere. Foreningen
fik navnet „Næstved patriotiske Selskab“ .
Den 1. november 1778 begyndte han sin
virksomhed med spindeskolen i Køng. 36
piger i alderen 4-10 år startede der.
Almuen viste stor interesse for spindeskolerne, og Ryberg oprettede efterhånden
spinderier og væverier, indtil virksomhe
den i 1783 tog fast form ved stiftelsen af
„Køng Fabrik“. Gennem en lang årrække
blomstrede på dette sted en indbringende
virksomhed, der udover at gavne herre
manden og hans folk økonomisk var en
stor opdragende betydning, et værdifuldt
forsøg på at gavne bondestanden og op
hjælpe næringslivet. Hørdyrkningen tog i
disse år, både på denne egn og overalt på
Sjælland et stort opsving og interessen for
hørdyrkningen og for en forbedring af hørdyrkningsmetoderne blev levende overalt.
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Det er værd at bemærke, at det skete på et
tidspunkt i vort lands historie, da vor bon
destand endnu ikke havde fået sin frihed,
men stadig sukkede under stavnsbåndets
og hoveriets tunge lammende kår, - et tids
punkt, hvor forsøg på at rejse den under
trykte stand kun var ganske få og hvor be
stræbelser på at bringe de mere ideelle og
løftende værdier ofte mødtes modstand og
manglende forståelse fra alle sider.
De på Køng Fabrik fremstillede varer
var af meget fin kvalitet. Der fremstilledes
lærreder, drejler og dækketøj, og for sidst
nævntes vedkommende havde man bl.a.
leverencer til hoffet. Køng Fabrik blev til
stor gavn for byen og sognet. Konference
råd Ryberg samlede så at sige hele
næringslivet på og om sit store gods og
afløste hoveriet, ligesom han hjalp selv
ejerbønderne på mangfoldige måder, bl.a.
gav han dem frit tømmer fra skovene på sit
gods til brug ved opførelse af deres ny
bygninger. Ligeledes byggede han møller,
oprettede skoler og sørgede for, at der ud
deltes gode nyttige bøger, kort sagt, han
tog levende del i almuens liv for at højne
dens kultur og ophjælpe den økonomisk.
Et af resultaterne af Niels Rybergs fore
tagsomhed var oprettelsen af Køng privili
gerede kro. Han søgte i 1785 om bevilling
til at oprette et „værtskab“, og marketen
deri, der kunne betjene fabrikkens folk
med spise- og drikkevarer. Det var lykke
des ham samme år at få fornyet sin bevil
ling på den såkaldte Kyllebæks Kro ved
Vester Egesborg, og nu søgte han flere
gange forgæves at få bevillingen flyttet til
Køng. Først i 1801, efter kroholderen i
Kyllebæks Kro havde frasagt sig sine ret
tigheder, fik Ryberg bevilling til at drive
den priviligerede kro i Køng.
Niels Rydbergs søn, agent og senere
etatsråd C. Ryberg, fortsatte sin fars ar
bejde, men i 1820 måtte staten overtage
Øbjerggård og Køng Fabrik, idet etatsråd
Ryberg mistede sine penge under krigen

med England. I 1836 gik fabrikken atter
over i privat eje, idet den blev købt af fa
brikkens fuldmægtig, justitsråd O.F. Ol
sen, medens godset blev solgt til L.C.
Klingberg. O.F. Olsen overtog samtidig
Vinterbølle skov, her fandtes den store
Vintersbølle Bleg, og i 1852 flyttedes
væverierne hertil fra Køng, men fortsatte
stadig under navnet Køng Fabrik.
Efterhånden gjorde dampmaskinerne og
den øvrige moderne teknik den hånd
værksmæssige hørindustri overflødig. Den
travle fabrik gik i stå i 1906. Køng bys
storhedstid var omme. Men overalt møder
man stadig synlige minder om Niels Ry
berg og Køng by’s glansperiode.
Foran Øbjerggårds hovedbygning midt i
Køng by er rejst et mindesmærke for sog
nets store mand og velgører. Påskriften ly
der: „Helliget den ædle Niels Rybergs
Minde af Venskab“ . Oprindelig var denne
mindestøtte rejst på et ret afsides sted i den
lille skov bag ved Øbjerggård, hvor der
desuden findes endnu en mindestøtte for
fabrikkens driftsinspektør, godsinspektør
Voelker, med indskriften: „Til skiønsomt

Minde om Christian Gottfried Voelkers
utrættelige Virksomhed i 41 Aar for Omeg
nens Gavn“.
Et andet minde om ham er Køng Hospi
tal, som han oprettede i 1793 som en stif
telse for „10 fattige på Øbjerggårds Gods“.
I hospitalet brugtes i sin tid 1 værelse ude
lukkende til sygestue for de derboende fa
milier og 1 værelse til kapel. Dette sidste
blev dog inddraget, da menigheden fik sit
eget særlige kapel på kirkegården i Køng.
På bygningens hovedfacade er indsat en
lille mindeplade med ordene: „Øbjerggaards Hospital, oprettet 1793 af Niels Ryd
berg“.
Endvidere ligger ved alleen den gamle
spindeskole, der antagelig har været en
pendent til almueskolen, der var en såkaldt
rytterskole.
Sit største og synligste minde har Niels
Ryberg sat sig ved ombygningen og udvi
delsen af Køng Kirke, hvis tårn fik den
særprægede form, der gør den sjælden
blandt landets kirker.
Dens indre er udsmykket i nyklassisk
stil.

Kølig hospital
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Niels Rybergs hustru, Dorothea døde alle
rede i 1767, kun 18 år gammel. Selv døde
han i København og bisattes fra Dreslette
kirke.
Efter Niels Rydbergs død 1804 ejede
hans søn. Etatsråd C. Ryberg, gården ind
til 1820, da statskassen måtte overtage
den, da Ryberg under Krigen med Eng
land, som så mange andre, mistede sine
penge. I 1836 afhændede statskassen
Øbjerggaard til L.C Klingberg. Senere
blev gården ejet af H.W. Tillisch og er i
dag avlsgård under Rosenfeldt Gods.

Kølig kirke

46

Kilder
• Artikel af Tømrermester Frederik
Willumsen, Sallerup
• Artikel af Phillip Borries, Sognepræst,
Hammer, Årbog 1941
• Artikel af Jens Holmgaard: Niels
Rybergs flugt

Historisk Samfund
for Præstø Amt
2012

Årsberetning,
referater og
anmeldelser

47

Årsmøde og 100 års jubilæum
Lørdag den 17. marts
Program: Kl. 14.00 - Årsmøde.
Kl. 15 - Jubilæumsreception.
0/
Velkomst ved formanden, der bød alle
fremmødte
velkommen.
„Fremmødet
sprænger alle rammer14, - gav han udtryk
for. Omkring 150 var mødt frem fra års
mødets start.
Årsmødets dagsorden fulgte styrelsens
vedtægter.

Dagsorden:
1/
Valg af dirigent: Olav Foged Olsen blev
valgt og konstaterede, at årsmødet var ind
varslet efter vedtægterne, endda personligt
i god tid med indbydelsen.
2/
Formandens beretning: Formanden be
skrev Samfundets aktiviteter i det forløbne
år. For et år siden afholdtes årsmødet i
Vejlø menighedssal, hvor efterfølgende
fulgte rundvisning i og omkring kirken.
Niels Jørgen Poulsen, Nationalmuseet be
rettede underholdende og gav bl.a sin ver
sion af hvem „Slattenpatten“ er, - en trold
med kvindelige attributter! Forårsturen til
Nordvestjylland. Sommerudflugten til
Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum.
Høstmødet i Keldbylille og Klintholm
Havn på Møn samt Efterårsmødet til Førslev Gamle Købmandsgaard var alle akti
viteter med pæn tilslutning og fin afvik
ling.
Årbogen udkom i januar måned og blev
præsenteret i Beidringe Menighedshus for
20 tilstedeværende. Formanden udtrykte
en tak til Årbogens faste anmelder af litte
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ratur i amtet, Carsten Koch, samt tak til
„Faxe Bogtryk“ for fint samarbejde. Des
værre har det knebet med at få artikler fra
den nordlige del af amtet. Forslag til artik
ler modtages gerne. Arbejdet med årbogen
vil i år blive varetaget af et lille redaktions
udvalg, bestående af Jens Tybjerg som
chefredaktør, John Bennedsen og Knud
Erik Antonsen. Af 2012-arrangementer
blev omtalt, at Forårsturen til Falster og
Lolland desværre måtte aflyses p.g.a for få
deltagere. Til gengæld er „Høstmødet“ til
Sprogø udsolgt. Interessen har været så
stor, at foreningens forudbestilling af billet
ter ikke slog til. Derfor vil der blive satset
på en dublering af arrangementet senere.
Udover de nævnte ture går sommerudflug
ten til Sofiero i Hälsingborg, den 10. juni,
mens efterårsmødet foregår på „Køng Mu
seer, GI. Øbjerggård“.
Hjemmesiden fylder i år 10 år. Her kan
medlemmerne følge foreningens aktivite
ter. Vi bestræber os på at tilføre alle nyhe
der. Medlemstallet er p.t. 365. Der er be
hov for flere medlemmer. Abonnementer
hos biblioteker, m.fl . bliver desværre spa
ret væk. Formanden sluttede sin beretning
med at takke Styrelsen for godt samar
bejde og hyggelige samvær.
3/
Regnskab. Kassereren, Henning Nielsen
gennemgik årets regnskab for 2011.
Årets indtægter:
156.656,42 kr.
Årets udgifter:
184.310,70 kr.
Årets Driftsunderskud:
-27.654,28 kr.
Værdipapirer: kursændring -6.202,92 kr.
Samlet underskud for året: -33.857,20 kr.
Samlet formue:
264,499,15 kr
Regnskabet blev godkendt.

4/
Valg. Følgende er på valg til Styrelsen:
Jens Hallquist,
Jens Bjerre Tybjerg
og Henning Nielsen.
Alle blev genvalgt.

7/
Eventuelt: Hvordan får vi nye medlem
mer?
Jens Tybjerg: Fortæl historier „om hi
storien“. Fang de unges interesse.
Anne Fuglsang: Uddel flere programmer.

Suppleantvalg:
1/ Svend Jensen genvælges.
2/ Søren Schou ønsker ikke valg. I stedet
vælges Vagn Nielsen.
Revisorer, Jørgen Jensen og Kjeld Lorent
zen genvælges, - ligeledes genvalg til revi
sorersuppleant, Erling Damgaard.

Formanden afsluttede årsmødet med at
rette en tak til dirigenten, Olav Foged
Olsen, for fin ledelse af mødet.

5/
Kontingentfastsættelse: Uændret 150 kr.
pr. person
6/
Indkomne forslag: Ingen

Jubilæumsfestligheden startede
herefter
Rosenfeldts kornmagasin var smukt pyntet
til anledningen. 110 personer var tilmeldt.
For en sikkerheds skyld bestiltes ekstra
borde/stole, service til 125.- Der kom om
kring 150. Lokalet var smukt pyntet med
forårets farver på duge, blomster m.m.
En fotoudstilling med motiver fra det
gamle amt, gamle og nye fotos med samme
motiv, var arrangeret ved indgangen.
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Umiddelbart efter årsmødets afslutning
startede jubilæumsfesten. Traktementet
bestod af buffet med diverse lækre retter.
Disse blev leveret af „Bejers køkken“ i
Vordingborg. Til spisningen blev budt på
rød- og hvidvin samt øl og vand. Efter
spisningen blev budt på kaffe og småkager.
Formand Jens Hallquist bød den store
forsamling velkommen til Jubilæumsfe
sten. Fremmødet oversteg alle forventnin
ger. Efter velkomsten beskrev han, hvorle
des foreningen den 1. februar 1912 blev
stiftet i industribygningen i Næstved.
Rundt omkring i Danmark i en del amter
var der oprettet historiske samfund.
Opgaven for disse samfund var at frem
drage og bevare historiske minder af for
skelig art, som jo kunne findes i enhver
egn. I januar måned 1912 tog en række lo
kale kendte personligheder med forstander
på Stevns Højskole N.R. Svendstrup, i

spidsen initiativ til mødet, hvor foreningen
skulle dannes. 400 personer var inviteret.
Grever, baroner, godsejere samt alle am
tets præster, lærere m.fl. blev indbudt. Det
første program blev følgende: 1/Udgivelse
af årbog. 2/Fremdragning og fredning af
stedlige minder, 3/Samlede besøg på hi
storiske steder med foredrag om stedets
historiske minder ved kyndige foredrags
holdere og 4/Indsamling af stof fra nutids
livet, f.eks hele andelsbevægelsen, til brug
for kommende tiders historieskrivere.
Programmet, som dengang blev vedta
get er omtrent identisk med foreningens
program i dag. Med udgangen af 1912 var
medlemstallet 403, mens tallet i dag, 100
år senere er 365. Desværre er tallet for ned
adgående. Der er stor interesse for årbo
gen, som I foreningens leveår dog ikke er
udkommet hvert år, men i enkelte tilfælde
som 2 sammenslåede årgange.

Formand Jens Hallquist bød den store forsamling velkommen til Jubilæumsfesten.
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Der var stopfuldt i det gamle kornmagasin på Rosenfeldt og stemningen var fin, da det store program fo r
løb. Der var udsendt invitationer til alle medlemmer m.fl. og der var modtaget 110 tilmeldinger. Heldigvis
havde styrelsen taget højde fo r evt. ekstra gæster. Der var dog ikke ventet den meget store skare gæster,
som glædede ved deres ankomst. Heldigvis blev der leveret rigeligt med mad, så alle kunne blive mætte.

Egon Damgaard havde en hel lille butik med foreningens årbøger. Der blev et pænt salg i løbet a f jubilæet.
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Arkivar Rasmus Nielsen fra Næstved fik
flere gange smil og latter frem under sit
causeri over de hundrede år i det gamle
Præstø Amt. Rasmus havde fået frit spil og
nåede i løbet af sit foredrag også vidt om
kring. Den første formand for Historisk
Samfund for Præstø Amt var Amtmand
Axel Vedel, der var formand de første 15
år. Rasmus omtalte betydningen af Amt
mandfunktionen. Amtmanden var en højt
estimeret embedsmand, udpeget af Hans
Majestæt Kongen selv.
Dannelsen af SEAS fik enorm betyd
ning for danskerne og de små hvide eltårne
skød op overalt.
Midtsjællands jernbanen blev oprettet. I
disse tider drøftes nedlægning og sammen

lægning af skoler. I slutningen af 30’erne
og efter krigen oplevede danskerne disse
ting i stort tal med oprettelse af central
skolerne. Andelsbevægelsen dør i 60’erne.
Den ny kommunalreform i 1970. CPRnumre, kildeskat, indførelse af vejskilte og
husnumre ... og historisk set blev oprettel
sen af Stevnsfortet i slutningen af 50’erne
af stor betydning .
Efter den underholdende opsummering
af Rasmus Nielsen, underfundigt kom
menteret, - lød fortjent bifald.
Den vellykkede jubilæumsfest sluttede
ved 17 tiden. Man havde indtryk af, at gæ
sterne befandt sig så godt, at festligheden
kunne have fortsat endnu længere.
Knud Erik Antonsen, sekretær

Rasmus underholder med sil causeri om de forløbne 100 år.
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Sommertur:
Sofiero i Hälsingborg
24 forventningsfulde deltagere var mødt
frem søndag middag ved Havnen i Helsin
gør for at deltage i Historisk Samfunds
sommertur til Sofiero. Parkering i byen er
ikke nemt og med togforsinkelser og af
lysning kan der komme lidt uro i maven,
før alle er mødt frem. Desværre manglede
2 fra Præstø, men da alle deltagere havde
modtaget en grundig information med mit
mobiltelefonnr. før turen, måtte gruppen 5
min. før færgeafgang gå om bord uden de
to.
Søndagsbuffeten var rettet an og borde
reserveret til os og en velsmagende frokost
blev indtaget med god tid, da vi blot sej
lede frem og tilbage et par gange. Ved an
komsten til Hälsingborg stod vi på bus nr.
8, der gik direkte til Sofiero. Kl. 14.30 an
kom vi til slotsparken og efter en kort in
struktion begav deltagerne sig med en

søndag den 10. juni

oversigt i hånden rundt i den smukke park,
hvor især de flotte rhododendron blev be
undret. De af prinsesserne anlagte haver
trækker altid mange til Slotscafeen blev
også flittigt besøgt og eftermiddagskaffen
indtaget, Herfra kunne den smukke udsigt
nydes. Selve slottet havde også åben og
deltagerne kunne betragte dels en udstil
ling af flotte vævede tæpper, dels de kon
geliges gamle stuer, hvor især fotos af den
kønne lille prinsesse Ingrid kunne beun
dres.
Efter 3 timer i dejligt mildt vejr, - uden
regn, - kunne hele gruppen kl. 17.30 atter
samles og med bussen transporteres til fær
gehavnen. Der var enighed om, at det
havde været en dejlig tur med mange gode
indtryk.
Knud Erik Antonsen

Smukke farver omgav os under hele spadsereturen i parken.
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Høstmødet:
Sprogø lørdag den 8. september
Som nævnt i beretningen, så var ideen om
en tur til Sprogø god, men ikke så let at
gennemføre som mange af de øvrige ture,
idet vi ikke blot kan lave en tur til øen midt
i Storebælt.
Det er Storebæltsforbindelsen, der har
„råderet“ over øen, og der tillades kun et
begrænset antal besøgende. Det er turist
foreningerne, der har eneretten til at arran
gere ture.
Vi fik reserveret 20 pladser på en så
kaldt åben tur i september. Dette var langt
færre pladser end vi havde mulighed for at
besætte, og der måtte siges nej til mange.
Derfor gennemføres en ny tur i 2013.
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Turen udgik fra Korsør med bus og en dyg
tig og meget vidende guide. På turen gen
nem Korsør fik vi mere at vide om hvilke
virkninger etableringen af Storebæltsfor
bindelsen havde haft på byen og bosætnin
gen. Og så gik turen ellers ud på broen - ud
til Sprogø, hvor vi gjorde holdt på parke
ringspladsen ved det tidligere pigehjem og
Sprogø fyr.
En rask spadseretur op til toppen af øen
- med god udsigt både til Sjælland og til
Fyn - og gode fortællinger om fyret og fyr
mesterbolig og om det, der i en menneske
alder var pigehjem for „faldne og løsagtige
kvinder“. Det hed så flot et „hjem“ men

var vel nærmere et fængsel - ofte med tids
ubestemt straf til de indsatte.
Der er ikke adgang til bygningerne, idet
de anvendes som kursus og feriecenter for
Storebæltsforbindelsens ansatte. Alt er
smukt vedligeholdt og restaureret.
Efter rundturen til fods kørte bussen os
ud på det store vejnet - og det er stort. Til
trods før øens lidenhed, så er der 18 km vej
rundt på især den nye ø, der opstod ved
brobyggeriet. Vejnettet er lavet, så køretø

jer ikke skal krydse hverken motorvej eller
jernbane.
Vi gjorde holdt under broen, hvor der
var lejlighed til at se nærmere på den
enorme konstruktion broen er - impone
rende i størrelse, når man ser den nedefra.
En interessant og spændende tur til et
ellers lukket stykke Danmark.
Jens Hallqvist

Efterårsmødet:
Køng museer lørdag den 6. oktober
25 medlemmer havde den 6. oktober en in
teressant tur til Køng Museer i Køng mel
lem Næstved og Vordingborg.
Vi blev budt velkommen af formanden
for Støtteforeningen Hanne Tommerup.
Det er i dag Støtteforeningen der driver
museet, der formelt hører under Museerne
i Vordingborg.
Deltagerne blev delt i to hold, hvor det
ene hold startede inde, og hvor Aage fra
Støtteforeningen fortalte om hørren og om
det industrieventyr der var i slutningen af
1700-tallet, hvor storkøbmanden Niels Ry
berg oprettede hørfabrik på gården GI.
Øbjerggård.
En udvikling, der satte sit præg på ud
viklingen i landsbyen. Det fik vi mere at
viden om på anden del af turen, hvor
Hanne Tommerup berettede om gården,
spindeskolen og hospitalet og om de
mange aktiviteter der blev sat i gang i til-

Aage beretter om arbejdsredskaberne.
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knytning til hørvæveriet. Spændende var
det også at se Køng Kirke, der fik sin nu
værende udformning af Niels Ryberg.
Hør var en ny afgrøde på dette tidspunkt
- og viden måtte enten opbygges på stedet
eller hentes andre steder fra. Det er en om
stændelig proces fra hørren står på marken,
til den kan præsenteres som den fineste
Damask-dug på regentens bord. Mange
processer indgår og megen arbejdskraft og
håndelag var påkrævet. Bl.a derfor opret
tede Ryberg en Spindeskole, hvor især pi
gerne kunne oplæres i de mange arbejds
processer.

Det som hed hospitalet, var nok nærmere
hvad vi dag ville kalde en beskyttet bolig,
hvor de gamle og svagelige kunne bo og
leve for få penge. Det var bestemt ikke luk
suslejligheder, der havde været i hospitalet
- men det var husly og en nogenlunde tryg
alderdom.
Et spændende stykke industrihistorie og som samtidig krydres med skiftende
udstillinger af lokale kunstnere og kunst
håndværkere. At hovedbygningen på GI.
Øbjerggård fremtræder som en smuk re
staureret ejendom er kun et ekstra plus.
Jens Hallqvist

Hanne Tommerup fortæller levende.
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Carsten Koch

Litteratur om Præstø amt 2011/2012
Amtets historie i almindelighed
Et byggeri for Vorherre og evigheden.
Danske romanske kirker, planlægning,
planer og målforhold.
Af Helge Nielsen. Bogværket, 2012. 223
sider, illustreret. (ISBN 978-87-92420-206).
Forfatteren, der er tidligere leder af
Køge Museum, diskuterer i denne bog
spørgsmålet om, hvem der egentlig byg
gede Guds huse. Hans konklusion er, at det
hovedsagelig var Kirken, som finansierede
og organiserede byggeriet. Men også lo
kale stormænd hjalp byggerierne godt på
vej, for derigennem at få mulighed for med
tårne og udsmykninger at præge deres
egne landsbyers kirker.
Efter nogle indledende afsnit om bl.a.
det romanske kirkebyggeri og måleenhe
der, gennemgås udvalgte kirkebygninger
fra de forskellige landsdele, og heri indgår
det gamle Præstø Amt. Der er ikke specielt
detaljerede beskrivelser af kirker fra vort

område, men enkelte kirker er kort omtalt.
I tabel-afsnittet „De analyserede kirkers
målforhold“ er samtlige Præstø Amts 69
sognekirkers udvendige og indvendige
mål opført i skemaer. Målene er baseret på
de i værket „Danmarks Kirker“ publice
rede planer.
Selvom det er et videnskabeligt værk,
og nok mest for specielt interesserede, er
teksten letlæselig.
Bogen er rigt illustreret med farvefotos
og - ikke mindst - gengivelser af planer og
tegninger. Litteraturfortegnelse findes ba
gerst i værket.

Fossiler fra
Stevns Klint,
Møn og Nordjylland
Af Alice Rasmussen, Leif Rasmussen og
Thomas Hansen. Østsjællands Museum,
2011. 89 sider, illustreret. (ISBN 978-87994430-0-0).
Her skal kort omtales denne for folk,
som færdes ved klinterne på Stevns og
Møn, nyttige bog. Det er et billedatlas over
de mange fossiler, man finder her, hvor de
bedst kan findes og ses. Størsteparten fin
des ved Stevns Klint. Hovedafsnittene er
opdelt efter de forskellige typer jordlag,
hvor man finder fossiler. Teksten er på
dansk, engelsk og tysk, og der er forslag til
uddybende læsning.
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Den Danske Klosterrute
Bind 6: Fra Slagelse til Vordingborg
Af Jens Kristian Krarup. Unitas Forlag,
2012. 204 sider, illustreret. (ISBN 978-877517-912-1).
I denne serie, som på Sjælland i tre tid
ligere udkomne bind dækker ruten fra Hel
singør over Slangerup og Roskilde til Sla
gelse, er turen nu kommet til den sydligste
del af Sjælland. Dette bind starter i vort
område med afsnittet „Fra Skelby til Næst
ved“ for at slutte i Vordingborg. Det er ikke
en selvstændigt afmærket rute, men den
følger ofte andre afmærkede ruter, især ad
stier og små veje.

Udgangspunktet er, at man følger rutens
klostre og kirker, som da også omtales ud
førligt, men også alle mulige mere eller
mindre kendte steder og seværdigheder,
som man støder på undervejs, beskrives,
og teksten følges op af et righoldigt billed
materiale.
Bogens format gør, at den er let at have
med i lommen eller i tasken, og de detalje
rede rutekort gør det let at finde frem til de
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steder, man ønsker at besøge. Der er også
medtaget mange praktiske oplysninger,
som f.eks. adgangsmuligheder og åbnings
tider.
Det er en lidt anderledes turguide, men
bestemt meget anbefalelsesværdig til at
tage med på „pilgrimsfærd“.

Stednavne i det Sydlige Sjælland
350 bebyggelsesnavne, betydning, alder
samt størrelse i nutiden og i 1600-tallet
Af Svend C. Dahl. Eget forlag, 2012. 96
sider, illustreret. (ISBN 978-87-995214-0-1).
Værket omtaler stednavne i en stor del
af det gamle Præstø Amt, nemlig fra de nu
værende Næstved, Faxe og Vordingborg
kommuner (dog undtagen Møn). Der fin
des flere værker, hvori man kan finde be
tydningen af disse lokale stednavne, men
forfatteren, der bl.a. vil være kendt som
tidligere mangeårig litteraturanmelder ved
nærværende årbog, har ud over betydnin
gerne fundet frem til utallige oplysninger
om større og mindre, nuværende og ned
lagte bebyggelser i området. Man kan bl.a.
få at vide, hvor store bebyggelserne har
været i 1600-tallet sammenlignet med nu
tiden.
Bogen indledes med et afsnit om de for
skellige bebyggelser og deres historie, her-

under også kirkerne - også de nedlagte.
Herefter følger hovedafsnittet, hvor sted
navnene gennemgås ud fra navneendel
serne, og endelig et afsnit med flere inter
essante bilag.
Her er en oversigt over alle byer med
mindst 200 indbyggere - ordnet efter stør
relse, en liste over landsbyer rangordnet
efter antal gårde i 1682 (her bemærker man
bl.a., at Ørslev var den største landsby i
området), en anden liste med landsbyerne
ordnet efter hartkorn i 1682, statistik for de
hyppigste stednavnetyper, en lille notits
om landsbyen Astrup, Kongsted sogn, og
dens „sene død“, samt endelig et lille afsnit
om nedlagte kirker i Leestrup og Smidstrup.
De mange illustrationer er fotografier
taget af forfatteren, gengivelser af kortud
snit samt små festlige vignetter tegnet af
Mikael Nielsen.
Dette meget nyttige værk er fyldt med
spændende oplysninger, og det afsluttes
med en fyldig litteraturliste samt register.

De enkelte områder
Møn
Naturen & Kunsten - landskabshavens
kulturhistorie i Danmark 1780-1830
Af John Erichsen & Luise Skak-Nielsen.
Forlaget Historismus, 2012. 311 sider, illu
streret. (ISBN 978-87988849-7-2).
I dette pragtværk i stort format er et ho
vedafsnit på 65 sider helliget anlægget af
to haver på Møn, nemlig Marienborg og
Liselund. John Erichsen er kunsthistoriker,
mens Luise Skak-Nielsen er magister i eu
ropæisk etnologi. Vinklen på forfatternes
skildring af haverne er, som de skriver i
forordet, at „Landskabshaven blev skabt
med Naturen som forbillede, men vel at
mærke - en arrangeret og forbedret Natur“.

Afsnittet indledes med en beskrivelse af
landskabsarkitekten Antoine Bosc de la
Calmette, som sammen med sin hustru
Lisa, efter flere udlandsrejser anlagde ha
ver til Marienborg og Liselund, som de
ejede. På den førstnævnte, som forfatterne
kalder „den glemte have“, er hovedbyg
ningen nu revet ned, og kun store træer, sø
og kanaler er tilbage, mens anlægget på
Liselund vel i dag er Danmarks bedst
kendte romantiske haveanlæg.
Værket indeholder et meget stort billed
materiale bestående af ældre og nyere fo
tografier og tegninger af bl.a. haveplaner.
Der afsluttes med litteraturhenvisninger og
personregister.
Skalk: Nyt om gammelt
Nr. 6, december 2011.
I en lille artikel på to sider, skriver mu
seumsinspektør Ulla Kjær om nogle med
lemmer af kredsen omkring Lisa og An
toine Bosc de la Calmette (se ovenfor), før
de købte Liselund. Kilderne er bl.a. en
dagbog af søofficeren Peter Schiørring,
dengang bosiddende i Vordingborg, og en
brevveksling mellem hans kone, Maria
Christina og Lisa Calmette. En skænderi
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mellem de to kvinder førte til forbindel
sens ophør, og til, som forfatteren udtryk
ker det, at en „lovende kilde til livet på det
nyanlagte Liselund tørrede ud“.
Øvrighed og godtfolk
Beretninger fra det gamle Møn
Af Kirsten Liitchen-Lehn. Bøger & papir,
Stege, 2011. 148 sider, illustreret. (ISBN
978-87-990628-4-3).
Med Marianne Hiort-Lorenzen som re
daktør har forfatteren samlet et stort ud
valg af historiske og underholdende beret
ninger fra det gamle Møn. Forfatteren vil
bl.a. være kendt som leverandør af flere
historiske artikler til diverse årgange af
dette årsskrift.
Denne bog består af adskillige artikler
af forskellig længde (den længste, som har
bogens titel, er på 55 sider). Den første ar
tikel handler om det forsvundne fiskerleje
Brøndehøje, som i 1625 blev skyllet i ha
vet. Så følger den store artikel om „Øvrig
hed og godtfolk“ på øen fra 1700-tallet og

ind i 1800-tallet, og den er baseret på
gamle mere eller mindre læselige doku
menter, fundet på rådhusets loft. Artiklen
skildrer mange forskellige aspekter af
samfundet på den tid, både historiske
kendsgerninger, personer m.m. En anden
artikel beskriver skræddermester i Stege,
Erik Nielsen Bille, bl.a. baseret på brev
veksling blandt familie og venner. Her teg
nes et billede af en håndværksmesters liv
og arbejde i 1700-tallet. Så følger en lidt
større artikel om „Fanefjord sogn. Gods nr.
2“. Materialet hertil, dokumenter og proto
koller, har forfatteren modtaget af For
mandsskabet for Gods nr. 2, og gennem
gået. Dokumenterne daterer tilbage til
1790 og protokollerne til 1830. Her skil
dres bl.a. bøndernes kamp for at blive sel
vejere ved køb af godset, og der følges op
med oplysninger helt frem til nutiden.
„Kaptajn Lund på Grønsund færgegård“
beskriver færgegårdens historie langt til
bage, med hovedvægten på Kaptajn Johan
Jacob Lund og hans tid som ejer af færge
gården fra 1813 indtil den af nødvendig
hed bliver solgt på auktion i 1846.
Bogens sidste artikel hedder „Hjørnet i
Damme“ og skildrer det engang travle
sted, hvor vejen til Fanefjord kirke møder
Hjørnet - stedet hvor der tidligere bl.a. lå
en restauration, den nuværende Damme
Kro. Hovedvægten er lagt på de tre mænd,
Christian Jensen Fonnesbech, Niels Niel
sen og Lauritz Christiansen, som hver især
havde stor betydning for udviklingen i
Damme fra slutningen af 1800-tallet og
med spor helt op i vor tid.
Flere af artiklerne er forsynet med kil
deangivelser, men ellers fremgår det af
indholdet i de enkelte artikler, hvorfra op
lysninger, dokumenter m.v. stammer.
Bogen er rigt illustreret med gamle fo
tos leveret af Møns Museum.

givne mennesker på gården, som han lærte
at kende.
Bogen er illustreret med mange ældre
fotos, især af de forskellige redskaber og
maskiner, som anvendtes dengang.

Min barndoms herregård
Erindringer fra tiden, hvor herregårds
livet endnu ikke var afviklet, men hvor
den nye tid kunne anes
Af Finn Jørgensen. Forlaget Julene, 2011.
178 sider, illustreret. (ISBN 978-8792824-19-6).
Forfatteren er opvokset på godset Nordfeldt på Østmøn, hvor faderen var foder
mester. Beretningen om livet på gården i
fyrrerne og halvtresserne består af to dele.
Den første er en gengivelse af faderens
håndskrevne beretning om hans tid på god
set. Faderen beskriver det daglige arbejde
på gården, i marken og skoven, og de for
skellige redskaber, samt fortæller om de
personer, som færdedes på gården.
Herefter har Finn Jørgensen, som ind
ledning til sin barndomsskildring, beskre
vet nogle historiske data om Nordfeldt,
samt skrevet et særligt afsnit om Borre Sø
mose. Hans beretning, som dækker perio
den fra 1944 til 1956, er et forsøg på at
skildre de mennesker, som boede og arbej
dede på gården, set med barnets øjne. Det
gøres levende, så man får et fint indblik i
den herregårdskultur, som eksisterede den
gang, og som ikke mange længere kender
til, og der fortælles om mange af de navn

Kosters historie i 1800-tallet
Nogle optegnelser om de slægter, der
har boet på Koster i 1800-tallet, samt
om deres levevis, sæder og skikke, ar
bejde og arbejdsmetoder, deres gilder og
deres sammenkomster.
Jens Christoffersen. Bøger & papir, Stege,
2011. 96 sider, illustreret. (ISBN 978-87978879-0-5).
Beretningen, som er nedskrevet om
kring år 1900, har tidligere været mangfol
diggjort, idet den i 1954 blev fremstillet i
70 forudbestilte eksemplarer. Nu er den så
ledes blevet genoptrykt samtidig med ud
givelsen af Aage Jensens bog om Koster i
det 20. århundrede (se nedenfor). Skildrin
gen dækker dog ikke hele 1800-tal let, idet
den slutter omkring 1870.
Som undertitlen siger, er bogen først og
fremmest en beskrivelse af de mennesker,
som har boet på Koster i den nævnte pe
riode. Denne fylder ca. halvdelen af bogen.
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Den resterende del omfatter detaljerede
beskrivelser af mange sider af dagliglivet,
de forskellige arbejders udførelse, skikke
m.m. Det bemærkes, at der er specielle af
snit om dels øen Egholm, dels inddæmnin
gen af Koster Vig i 1870’erne, som med
førte, at Koster blev landfast med Møn.
Aage Jensen, som har medvirket ved
udgivelsen, har i teksten indføjet sine egne
forklarende kommentarer (i kursiv).
Illustrationerne omfatter gengivelse af
et kort over øen fra 1805, samt et bryllups
billede af forfatteren og hans hustru.
Kosters historie år 1900 til 2000.
Af Aage Jensen. Bøger & papir, Stege,
2011. 227 sider, illustreret. (ISBN 978-87978879-1-2).
Denne bog er en fortsættelse af førom
talte Jens Christoffersens bog om Kosters
historie i 1800-tallet. Forfatteren har base
ret oplysningerne på personlige oplevelser
og erindringer samt forskellige arkivalier
vedrørende slægten og begivenhederne på
Koster, og det hele er samlet og nedskrevet
i årene 1988-2010.
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Bogen er delt i to næsten lige store hoved
afsnit. I det første fortæller forfatteren løst
og fast om sine erindringer, mens det sid
ste er en beskrivelse af de enkelte ejen
domme.
Der indledes med et historisk resume til
bage fra udskiftningen i 1769, fulgt af lidt
Danmarkshistorie om Møn i 1600-tallet.
Herefter følger de personlige erindringer.
Der er mange afsnit om dagliglivet, som
forfatteren har oplevet det, men også hans
oplevelser af de større begivenheder, som
har sat sit præg på Kosters historie. Her
kan især nævnes færgetrafikken fra Kalve
have til Koster, som i den periode var ene
ste offentlige forbindelse mellem Sjælland
og Møn, afløst af bygningen af Mønbroen
i 1943. Senere kom så forbindelsen via
Bogø med Farøbroen i 1985.
Historien er levende fortalt og illustreret
med mange gamle og nyere fotos.
Og det var Råby ...
Fortællinger fra en landsby på Østmøn
Af Niels E. Holm. J-bog, Ishøj, 2011. 69
sider, illustreret. (ISBN 978-87-991540-6-7).
Som søn af den tidligere smed i Råby el
ler Råbymagle (betegnelserne anvendes

lidt i flæng) og med udgangspunkt i barn
dommen i og omkring smedjen, fortæller
forfatteren (f. 1953), om livet i en mønsk
landsby fra midten af 1950’erne og til
1975, hvor han forlader hjemstavnen som
udlært elektriker.
Som forfatteren skriver, er bogen selv
følgelig meget personlig, men skildringen
af det ca. kvarte århundrede af 1900-tallet,
rummer utroligt mange oplysninger og be
skrivelser af de store og små ting, som har
udgjort dagligdagen. Det drejer sig om
mødet med mennesker, skoleliv, ferieople
velser, konfirmation m.m. Skildringen gi
ver et levende billede af ikke alene en
mønsk landsby på den tid, men den dæk
ker også mere generelt livet i mindre byer
på landet, og derfor vil den - også fordi den
er velskrevet - være interessant for alle,
som har oplevet den tid i et sådant lands
bymiljø.
Bogen er rigt illustreret med billeder af
situationer og genstande, som de fleste vil
kunne nikke genkendende til.
Der afsluttes med kilde- og litteraturliste.

Næstved
Næstved og omegn set fra oven
Tekst: Henning Kørvel. Foto: Per Schou.
Forlaget Globe, 2011. 193 sider, illustreret.
(ISBN 978-87-7900-964-6).
I de sidste par år er der udkommet flere
pragtværker, som beretter om Næstved og
omegn. Her foreligger så endnu et værk.
Det er udkommet i forlagets serie om dan
ske byer og egne set fra oven. Der er fore
løbig udkommet 12 bind i serien, og flere
af dem er oversat til engelsk.
Selvom bogen, som titlen antyder, inde
holder gode luftfotos af de beskrevne om
råder, er langt hovedparten af bogens tal
rige fotos dog taget fra mere jordnære
vinkler. Den er inddelt i tre hovedafsnit,
hvoraf det første fortæller om steder, huse,

institutioner m.m. i selve Næstved by,
mens det andet på samme måde beskriver
byens nærmeste omegn, og endelig går det
tredje afsnit endnu længere ud i omegnen,
sågar så langt, at det berører nabokommu
ner, f.eks. er området omkring Svinø,
Svinø Havn og Svinø Kirke beskrevet.
Ud over de mange - også meget detalje
rede - fotos, er hvert emne indgående be
skrevet med bl.a. historiske oplysninger,
personskildringer og anekdoter. Forfatte
ren Henning Kørvel er selv bosiddende i
Karrebæksminde.
De forskellige bøger om Næstved over
lapper egentlig ikke hinanden særligt me
get, hvorfor denne da også på udmærket
måde, også ud over den luftbårne synsvin
kel, supplerer de øvrige.
Bogen indeholder et omfattende sti
kordsregister over både sted- og person
navne.
Rønnebæksholm
Historier om et sted
Af Dina Vester Feilberg. Rønnebæksholm,
2011. 96 sider, illustreret. (ISBN 978-87992059-9-8).
63

Bogen er et katalog publiceret i forbin
delse med udstillingen „Historier om et
sted“ på kulturcentret Rønnebæksholm
ved Næstved 9. oktober til 11. december
2011. Her var 10 kunstnere inviteret til at
skabe helt nye værker, som tager udgangs
punkt i forskellige aspekter af herregår
dens historie, bl.a. personer og begivenhe
der.
De enkelte værker og baggrunden for
dem beskrives, og tilsammen giver de nye
og spændende vinkler på stedets historie.
Værket indeholder naturligvis gengivel
ser af de enkelte kunstværker, og de er sup
pleret med meget smukke fotografier af
bygningerne, rummene og haven.
Teksten er på både dansk og engelsk.
Liv og Levn
Årsskrift udgivet af Næstved Museum
Årgang 25, 2011. 28 sider, illustreret.
(ISBN 978-87-88461.71-8).
Denne udgave af årsskriftet indeholder
fire artikler, hvis emner dækker tiden fra
tidlig middelalder til 2. Verdenskrig. Den
første og største er Palle Birk Hansens om
„Bodils By - Næstved“. Her udbygger for
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fatteren en hypotese, som han i 2004 frem
satte i artiklen „Bodilslægten - af kongelig
byrd?“ i Liv og Levn. Hypotesen omtaler
Bodil, moder til Peder Bodilsen, som mu
lig datter af kong Erik Ejegod. Bodils og
slægtens betydning i samfundet og ikke
mindst for udviklingen i Næstved By i be
gyndelsen af 1100-tallet beskrives. Det er
en meget grundig og rigt illustreret artikel.
For denne som for de øvrige artikler i hef
tet, kunne man dog ønske sig, at der havde
været anvendt en lidt større typografi.
Den følgende artikel er skrevet af Ole
Kristiansen og hedder „Den skønne For
tuna - en sjællandsk kakkel - men hvem
skar Patricen“. Den er en beskrivelse af de
forsøg, der er gjort for at finde frem til op
havsmanden til matricer til kakler fundet
under udgravninger i Slagelse i 1980’erne.
Også denne artikel er rigt illustreret.
Jesper John Jørgensen har derefter i sin
artikel om Gallemarkskvarteret, beskrevet
Næstveds første planlagte villakvarter. De
var arkitekten Johannes Tidemand-Dal
(1882-1961) i 1911-12 udarbejdede en
plan for et område på Gallemarken med

forslag til bebyggelsen, hvori der indgik
forskellige boligtyper. En stor del af hans
plan blev til virkelighed.
Heftets afsluttende artikel er en beret
ning fra nyere tid, idet Kasper Wurr
Stjernqvist har beskrevet lokaliteten See
hund, som tyskerne kaldte den radarsta
tion, man i 1942 opførte ved Tybjerg. Sta
tionen var led i en kæde af radarstationer,
som tyskerne lod opføre forskellige steder
i Danmark. Efter krigens afslutning i 1945
og indtil 1946, hvor den blev endeligt røm
met, blev den anvendt som lejr for nogle af
de mange tyske flygtninge. Først i 1956, da
jorden blev udstykket, fjernede man de
sidste fundamenter.
Alle artiklerne i heftet er rigt illustreret
og forsynet med noter og kildehenvisnin
ger.

Præstø
Fra fæste til fritid
Af Niels Østergård. Museerne.dk, 2012.
128 sider, illustreret. (ISBN 978-87992284-8-5).
Forfatteren, som er landinspektør, har her
udgivet et meget spændende og smukt
værk om udviklingen i et landdistrikt fra
slutningen af 1700-tallet, hvor bønderne
var fæstebønder, til i dag, hvor området er
domineret af fritidshuse.
Egnen, som danner udgangspunkt for
beskrivelsen, er Roneklint beliggende på
halvøen Jungshoved øst for Præstø.
Der indledes med en slags øjebliksbille
der af Roneklint i henholdsvis 1761 og
2011, og herefter er skildringen opdelt i
tre tidsperioder: 1700-tallet, landbrugs
samfundet 1800-1945 og velfærdssamfun
det 1945-2011. Hver periode har et gene
relt afsnit, som efterfølgende illustreres
gennem beskrivelse af udviklingen på en
enkelt gård, nemlig gård nr. 7.

Den historiske udvikling er grundigt be
skrevet og dokumenteret bl.a. ved hjælp af
gengivelse af utallige kort, samt tegninger
og gamle og nye fotos.
I det afsluttende afsnit, „Nye tider“,
kommer forfatteren med nogle betragtnin
ger om områdets muligheder i fremtiden,
og dets kvaliteter inden for naturen, kultu
ren og landskabet.
Forrest i bogen er bl.a. en glimrende
tidstavle over store og små begivenheder
fra den omhandlende periode i henholdsvis
Roneklint og Jungshoved.
Der afsluttes med en fortegnelse over
anvendte kilder.

Stevns
Stevns før og nu 2011.
Udgivet af Stevns og Vallø Lokalhistoriske
Arkiver, 2011. 151 sider, illustreret. (ISBN
978-87-992213-4-9).
De to østsjællandske arkiver fortsætte
samarbejdet omkring udgivelsen af årbog.
Som sædvanlig er indholdet righoldigt,
idet der bringes hele 20 større og mindre
artikler.
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Arly Olsen har samlet og redigeret tre
beretninger om „Flystyrt 13. maj 1944 i
Store Heddinge Sygehus“.
Bystyret i Store Heddinge omkring 1869
er emnet for Ame Nilsens artikel „Bekendt
gørelser ved trommeslag af tambouren“.
Her fortælles - med eksempler - om denne
specielle måde at udsende offentlige med
delelser på. Der er desuden små biografier
af de enkelte medlemmer af kommunalbe
styrelsen samt af kæmneren i 1860.
„Klintekongens kammer“ er titlen på
Knud Rasmussens artikel om dette speci
elle rum i Store Heddinge kirke. Ifølge
sagnet skulle det have været Klintekon
gens opholdssted om vinteren. Der fortæl
les også om rummets benyttelse som skju
lested for illegale våben under besættelsen,
ligesom der stilles spørgsmål om, om kam
meret har haft en kalenderfunktion.
Endnu en artikel om et flystyrt ved
Stevns, denne gang i 1943, er skrevet af
Niels B. Pedersen og redigeret af Arly Ol
sen. Forfatteren har undersøgt og beskre
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vet begivenheden og har foranlediget, at
der i 2010 blev rejst en mindesten for de
syv allierede flyvere, som omkom ved
styrtet.
Aage Møller Nielsen har med udgangs
punkt i fund af runeindskrifter i Strøby,
Holtug og Hårlev kirker gjort sig nogle
tanker om anvendelsen og udbredelsen af
runer i 11- og 1200-tallet.
To små anekdoter om henholdsvis ban
den i 1949, hvor møllen ved Hårlev station
nedbrændte, og om Stiftslægeboligen på
Vallø, er skrevet og forsynet med fine teg
ninger af Leif Nielsen.
Bygningen af „Valløbåden“ og stiftelsen
af og arbejdet i foreningen af samme navn,
er emnet for en artikel, skrevet af Herluf
Jensen, Ole Hendriksen og Preben Henrik
sen.
Historien om „Anne Meinstorf, hofmesterinde og lensmand på Højstrup“ bliver
fortalt af Knud Rasmussen. Anne Mein
storf var hofmesterinde under tre dronnin
ger, men fik i forbindelse med hendes til
knytning til den såkaldte „Grevens fejde“
1534-36, et sørgeligt endeligt.
I „Fra sommerhus til folkepark - brud
stykker af Solgårdens og Solgårdsparkens
histoie“. Fortæller Olli Pedersen om ejen
dommen i Strøby Egede, som fra at være
bygget som sommerhus i begyndelsen af
1900-tallet, bl.a. over tiden kom til at huse
tuberkulosepatienter, psykisk syge og
flygtninge , inden bygningerne, der da
ejedes af Vallø kommune, i 1986 blev re
vet ned. Af dele af den gamle park opstod
„folkeparken“ Solgårdsparken.
Aage Møller Nielsens andet bidrag (af
tre) til denne årbog er en fortælling, „Jule
aften i Skovhytten“, skrevet af O .P Jen
sen, som i 1900 oprettede Vallø Højskole.
Historien er illustreret af Henry Jørgensen.
Af Benny Helring, tidligere leder af
Boesdal Kalkværk fra 1949 til produktio
nen stoppede i 1978, gengives et foredrag,
han i 1982 holdt om Kalkværkets historie.

Efter nedlæggelsen blev arealet overtaget
af Stevns kommune, og det udnyttes nu
som rekreativt område.
Nu afdøde Ole Vium fortæller i „Minder
fra Lyderslev sogn 1932-1952“ erindringer
fra sin barndom og ungdom i Lyderslev.
Han var søn af Kr. Wium, som var byens
læge fra 1932-1962.
Knud Rasmussen har skrevet endnu en
artikel til denne årbog: „Rødvig skibs- og
bådebyggeri“. Værkstedet blev grundlagt i
1895, og har igennem årene bygget og re
pareret utallige fiskekuttere og lystfartøjer.
I 2011 kunne den nuværende ejer Per Ro
lighed fejre 25-års jubilæum.
I 1939 blev en bedragerisag fra Store
Heddinge en af de største kriminalsager i
byen. Sagen beskrives af Dan Pedersen, og
den handler om en kassererske på Maskinstøberiet Stevns, som efter at være blevet
afsløret i bedrageri tog livet af sig. Bl.a. ud
fra nogle afskedsbreve fik man mistanke
om, at hun gennem længere tid havde væ
ret udsat fra pression fra en mand, som hun
havde villet hjælpe. Manden blev anklaget
og dømt i sagen.
I det tredje bidrag til årbogen af Aage
Møller Nielsen, har han sammenskrevet
notater om og et interview med smede
mester Niels Petersen, Vallø. Denne var en
for sin dygtighed meget anerkendt smed,
som var blevet ansat i Vallø Slots Smedie i
1893.
Den 20. august 2011 kunne Selskabet
Højeruplund, som har navn efter en lille
lund ved klinten, fejre 100-års jubilæum,
og her bringes Steffen Nordgaards tale fra
lejligheden.
En side med oplysninger om Stevns
Harmonika Orkester, som eksisterede fra
1986 til 2005, samt tekst og noder til „En
Stevns vals“, afslutter de egentlige artikler.
Herefter følger en grundig beskrivelse
af indholdet og anvendelsen af den dvd,
som er vedlagt årbogen. Dvd’en indehol
der seks videoklip samt tre lydoptagelser

og tre billedserier. Alt sammen materiale
stammende fra Stevns Lokalhistoriske Ar
kiv.
Bogen, som er rigt illustreret, afsluttes
med et udførligt stikordsregister.

Suså
Suså Egnshistoriske Forening
Årsskrift 2011. 64 sider, illustreret. (ISBN
978-87-989247-9-1).
Denne udgave af årsskriftet er nr. 25 i
rækken, og det indeholder ni artikler.
Thorkild Lundgaard fortæller om „Lion
Club Suså’s historie fra 1976“. Der rede
gøres for foreningens start og om de for
skellige aktiviteter, der gennem de 35 år
har været på programmet. Der afsluttes
med en fortegnelse over de donationer,
som er gi vet i 2010/11.
Historien om et andelsmejeri fra det opret
tes i 1884 og til det måtte lukke i 1962, for
tæller Helge Rosenblad i artiklen „I gamle
dage på Konradsminde A/M i Sandby“.
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Forfatteren, som nu bor i Haderslev, er
vokset op på mejeriet, hvor faderen var be
styrer fra 1931, og fortæller om livet på
mejeriet og i familien.
„Glumsø Speedway“ hedder artiklen,
som familien Mastrup, Mikael Jensen og
Svend Panse har skrevet. Her beskrives
klubbens og speedwaybanens historie fra
klubben blev startet og banen anlagt i
1967. Der fortælles om klubbens aktivite
ter og dens sportslige resultater, og om
flere af medlemmernes deltagelse i aktivi
teterne fortæller de selv eller andre.
Røde Kors, Suså, kunne i 2011 fejre 110
års jubilæum, og Else Marie Tramm og
Grete Sofie Hansen fortæller afdelingens
historie og gennemgår de forskellige akti
viteter, den har stået for gennem de mange
år.
Et andet jubilæum fortæller Lene An
dersen om. Det er Tybjerg Husholdnings
forening, der den 11. april 2012 kunne
fejre, at det var 50 år siden, den blev op
rettet. Den er nu en del af Suså Hushold
ningsforening.
Arne Wisth bidrager med et mindre por
træt af maler Andreas Larsen fra Herlufmagle, der var en kendt person i og om
kring byen. Han var født i 1892 og døde i
1972, og malede også billeder, ofte efter
fotografier eller tegninger.
Årsskriftets største artikel handler om
„Livet på Christiansdals Kloster“, og hi
storien er fortalt af Jørgen Ditlev Jensen,
hvis oldeforældre og bedsteforældre har
været opsynspar på frøkenklosteret, og
selv kom han i sin tidlige barndom på klo
steret. Forfatteren fortæller om livet på
klosteret, både som det har formet sig for
opsynsparret og for beboerne. En bemær
kelsesværdig historie er den om en af be
boerne, Vema Jensen, som i 1986 for
svandt fra stedet, og først efter at have
været forsvundet og eftersøgt i seks dage
blev fundet - i live! I dag er klosteret ind
rettet som 12 almindelige lejligheder.
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Peter Sejersbøl gennemgår historien om
„KFUM-Spejderne i Glumsø - Gruppens
historie“. Gruppen blev, med forfatteren
som initiativtager, startet i 1965, og der be
rettes om dens aktiviteter og ikke mindst
lokalevilkårene gennem tiderne. Sidst
nævnte fik deres endelige løsning med
bygningen af nyt spejderhus, som blev ind
viet i 1987.
Heftets sidste artikel handler om Knud
Larsen, som i 1933 startede sin vogn
mandsforretning i Tyvelse. Artiklen er
skrevet af Vagn Jacobsen sammen med
Knud Larsens børn, Torben, Jørgen og An
nette. Der fortælles om forretningens ud
vikling med bl.a. grusgravning og stenin
dustri. Da grusgravningen ved Lyng
ophørte, blev der på arealet skabt et ene
stående naturområde. Knud Larsen døde i
1999.
Alle artiklerne er rigt illustrerede.

Vordingborg
Mange skurke få helte
- og alle de andre:
Vordingborg og Sydsjælland 1939-1949
Af Allan Huglstad. Huglstads Bogforlag,
2011. 824 sider, illustreret. (ISBN 978-87994917-0-4).
Forfatteren, der bl.a. er tidligere officer,
har igennem flere år beskæftiget sig med
forholdene i Sydsjælland under besættel
sen, og har bl.a. skrevet bøger om denne
periode fra Møn og Næstved. Nu er turen
så kommet til Vordingborg og omegn, og
det er der kommet et digert værk ud af.
Det er personer, som på den ene eller an
den måde og i større eller mindre grad har
samarbejdet med tyskerne, samt personer,
der har deltaget i modstandskampen, som
skildres i bogen. Der er mange navne med
taget, men for værnemagerne, de tysker
venlige, er det kun de dømte, som omtales
med navns nævnelse.

Allan Huglstad har hentet en stor del af sit
stof fra domsudskrifter fra de sager, som
har været ført om landsforræderi, samt fra
samtaler med tidligere modstandsfolk.
Han har her bl.a. fundet frem til, at der var
forholdsvis flere „skurke“, dvs. nazister,
værnemagere og medløbere i Vordingborg
end i andre sjællandske byer, og forklarer
det bl.a. med, at de sociale og økonomiske
kår i denne del af området var ringere end
gennemsnittet for resten af Sjælland.
Som det fremgår af sideantallet, er det
en mastodont af en bog, indeholdende utal
lige oplysninger om personer og hændelser
i det beskrevne tiår. Det vil nok kun være
de færreste, der kommer igennem læsning
af hele værket, men der vil være oplysnin
ger om personer fra både den „rigtige“ og
den „forkerte“ side, som vil være interes
sant læsning for mange med tilknytning til
lokalområdet, og bogen er desuden sprog
ligt absolut læseværdig.
Bogen indeholder en omfattende kildeog litteraturfortegnelse og et ligeledes om
fattende personregister.

Martin Hammerich
- kunst og dannelse i Guldalderen
Redigeret af Jesper Brandt Andersen, med
bidrag af Harry Haue, Kristian Hvidt, Nils
Ohrt, Claus M. Smidt og Lotte Thrane.
Forlaget Vandkunsten, 2011. 323 sider, il
lustreret. (ISBN 978-87-7675-266-2).
Dette store, grundige og også meget
smukke værk i stort format, er naturligvis
først og fremmest historien om skoleman
den, filologen m.m. Martin Hammerich og
hans tid.
Navnet Martin Hammerich siger nok
ikke så mange mennesker noget i dag, men
når værket har en særlig interesse for vort
område, skyldes det Hammerichs tilknyt
ning til herregården Iselingen ved Vor
dingborg.
På herregården samlede i 1800-tallet
ejeren Holger Aagaard kendte kunstnere,
politikere o.a. omkring sig, og her blev
Martin Hammerich introduceret i 1835. I
1841 bliver han gift med Aagaards datter
Anne Malthea, og i 1866 arver parret Ise
lingen.
I bogen skildres selskabslivet og de per
soner, som færdedes på Iselingen. Bl.a. får
maleren P.C. Skovgaard, som har malet
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mange værker med motiver fra Iselingen
og omegn, et helt kapitel (skrevet af Nils
Ohrt). Et andet kapitel, skrevet af Claus M.
Smidt, er helliget Iselingens bygningshi
storie, med gengivelser af rigtig mange bil
leder fra herregården, ikke mindst fra tiden
efter en stor ombygning i 1868. De fleste
af disse billeder findes på Museerne Vor
dingborg.
Som nævnt er det et meget grundigt
værk, som nok kun få vil læse fra ende til
anden, men skildringen af herregårdslivet
og gengivelsen af de mange billeder fra
herregården, både ude og inde, vil helt sik
kert være af interesse for mange med til
knytning til Sydsjælland.
Værket afsluttes med et notetillæg på 20
sider, en lille litteraturliste samt tre tillæg.
Tillæg I indeholder en tidstavle over Ham-

For at fremme aktualiteten anmeldes ikke
blot litteratur fra det foregående år, men
også udgivelser fra første halvår af inde
værende år.
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merichs liv, tillæg II er en fortegnelse over
Hammerichs meget omfattende litterære
produktion og tillæg III er en oversigt over
P.C. Skovgaards produktion fra Iselingen.
Skalk: Nyt om gammelt.
Nr. 5, oktober 2011.
En meget lille men pudsig artikel skre
vet af Axel Degn Johansson fortæller om et
fund fra stenalderbopladsen Barmose ved
Vordingborg. Fundet består af to begklum
per med tydelige tandaftryk. Disse er af en
tandlæge bestemt som stammende fra hen
holdsvis et barn på 7-8 år og en ung person
ældre end 11 år. Forfatteren beretter ud fra
disse fund om de forskellige anvendelser
af beg, som er udvundet af opvarmet bir
kebark.
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