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En dragon fra 64
af Erling Petersen

I sin lille bog "De vog dem fortællinger derovrefra", der udkom i
1914, har forfatteren Jørgen Falk
Rønne i titelnovellen givet en køn
skildring af enken efter dragonen
Jens Christensen fra Spjellerup ved
Fakse, der den 22. februar 1864 faldt
under forpostfægtningen ved Bøf
felkobbel skov, og som derefter blev
begravet side om side med infanteri
sten Hans Hansen fra Kyse i familien
Finks lille have ved den alfare vej
mellem Flensborg og Sønderborg.
Det er en særdeles rørende lille his
torie om den unge kvinde, der efter
tre års ægteskab blev alene med en
lille pige, og om hendes ihærdige
stræben og store slid for at kunne
blive boende på den lille gård, som
hun og Jens Christensen havde
overtaget få måneder efter deres
bryllup. Vanskelighederne ved at
klare gårdens drift alene var næsten
uoverkommelige, men hun forsøgte
sig dermed så længe som muligt. Det
endte dog med, at hun efter nogle års
forgæves kamp måtte give op og atter
gifte sig for overhovedet at kunne
blive på gården, men hun havde
meget svært ved at falde til i det nye
ægteskab, skønt hendes mand ellers
var god imod hende. Det var først
nogle år senere, efter at hun havde
aflagt et besøg ved graven i Bøf
felkobbel, at hun faldt helt til ro.n
Det kan være meget vanskeligt at
skønne om, hvad der er digt, og hvad
der er virkelighed i Falk Rønnes lille
fortælling. Virkeligheden bag den er
reel nok, men det er et spørgsmål, i
hvor høj grad forfatteren har ladet sin

digteriske fantasi beherske denne
virkelighed - eller omvendt! - Da fan
tasien vanskeligt lader sig efter
forske, kan svaret på dette spørgsmål
kun findes ved at forske i virkelig
heden, og for den, der gennem nogle
år har syslet med undersøgelser
vedrørende den anden af de faldne
ved Bøffelkobbel, den førnævnte
Hans Hansen, er det tid efter anden
blevet lidt af en nødvendighed også
at forske lidt i Jens Christensens
slægt og - om muligt - også i den
skæbne, hans efterladte enke og deres
lille datter måtte friste. Under denne
efterforskning viste det sig da også, at
virkeligheden i flere henseender
afveg en hel del fra det, Falk Rønne
berettede i sin novelle. Men det vil
forhåbentlig fremgå af det følgende.
På hundredårsdagen for for
postfægtningen ved Bøffelkobbel
blev der i Spjellerup kirke ved Fakse
afsløret en mindesten for Jens Chris
tensen, hvor det fremgår, at han var
født i Spjellerup den 19. juli 1837. Det
stemmer ganske med Spjellerup
kirkebog, der oplyser, at gårdmand
Christen Rasmussen og hustru, Else
Margrethe Jensdatter, af Store Spjel
lerup den 17. september 1837 fik døbt
deres lille søn Jens, der var født den
19. juli samme år.
Han voksede op hos sine forældre i
Skyttemarksgården som den mindste
af en søskendeflok på fire, der var
kommet til verden med års mel
lemrum. Den ældste broder, Niels,
var født i januar 1823, søsteren Kir
stine i november 1826 og broderen
7

Spjellerup kirke

M indetavlen i Spjellerup kirke
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Anders i december 1833. Han var
altså knap fire år ældre end Jens.
Deres fader, Christen Rasmussen,
stammede fra nabosognet Alslev,
mens moderen, Else Margrethe
Jensdatter, var født i Store Spjellerup
som datter af gårdmand Jens Jepsen.
Formodentlig havde de ved den tid,
da de blev gift, overtaget Skyt
temarksgården.
Jens Christensen, der i 1838 var
blevet vaccineret af dr. Kuhlmann fra
Store Heddinge, blev i 1852 konfir
meret i Spjellerup kirke med karak
teren meget godt i såvel kundskab
som opførsel. Om hans levned i årene
efter, at han var kommet ud af skolen,
hvor han først havde haft Nicolai
Engeil og senere Adam Seidenfaden
som lærer, kan der, naturligt nok,
næsten intet oplyses. Det kan af
kirkebøgernes til- og afgangslister
ses, at han en overgang tjente i Store
Torøje, Smerup sogn, samt i
Havnelev, hvorfra han novemberdag
1857 vendte tilbage til sit hjemsogn.2)
Efter et par år, hvor han gjorde det ud
for en karl hjemme på Skytte
marksgården, blev han den 29. juli
1859 indkaldt til at gøre tjeneste ved
4. dragonregiment, der siden 1851
havde haft garnison på Gottorp slot
ved Slesvig Han lå ved 2. eskadron og
havde nummer 87.3) Da han rejste
hjemmefra, faldt det ham næppe ind,
at han havde set sin fader for sidste
gang. Christen Rasmussen døde
nemlig den 7. august 1860 i en alder
af 64 år.4) Da tjenestetiden dengang
var 16 måneder, må det anses for
meget lidt sandsynligt, at han i den
tid skulle have været hjemme på or
lov, for der var jo immervæk langt fra
Slesvig til Spjellerup og lige så langt
tilbage, og tilmed var rejsen både
besværlig og langsommelig.

Jens Christensens færden umid
delbart efter hjemsendelsen sidst på
året 1860 har været vanskelig at
udrede, men efter alt at dømme
opholdt han sig midlertidigt hjemme
i Spjellerup, hvor han som før
soldatertiden gjorde karls arbejde på
sin fødegård. Om det var i dette
tidsrum, han mødte pigen fra
Havnelev, som senere skulle blive
hans kone, står ikke helt klart, for han
kan jo godt have mødt hende, mens
han som 20-årig tjente i Havnelev,
hvor hans søster Kirstine iøvrigt efter
sit giftermål var kommet til at bo, og
hvor han selv boede sidst på året
1861.
Pigen fra Havnelev hed Inger
Marie Hansen og var født den 24.
december 1838 som datter af
gårdmand Hans Larsen i Havnelev
og hustru, Sidse Boesdatter, der
stammede fra Bjælkerup i Store Hed
dinge landsogn. Hans Larsen havde
fra 1832 været fæster under
Højstrupgård, men døde allerede
1840, så Inger Marie har sikkert ikke
haft nogen som helst erindring om
sin fader. Et års tid senere fik hun
stedfader, idet hendes moder mellem
jul og nytår 1841 giftede sig med sin
tjenestekarl, Peder Jensen, som kort
efter fik fæstebrev på gården i Hav
nelev. Hun var 14 år ældre end sin
mand.
Inger Marie fik ved sin konfirma
tion søndag efter påske 1853 et meget
smukt skudsmål af pastor Fog, som
året i forvejen var blevet sognepræst i
Lille Heddinge-Havnelev. Om hen
des ungdomsår vides intet, men i
efteråret 1861 blev der i Havnelev
kirke lyst til ægteskab for hende og
Jens Christensen, som på det tids
punkt var tjenestekarl i Havnelev,
formodentlig hos hendes stedfader.
Mærkeligt nok blev de ikke gift i
9

Havnelev kirke, men i Frederiksberg
kirke, hvor de den 13. december 1861
blev viet af pastor Holsøe. Lige så
mærkeligt var det, at vielsen blev
indført både i Frederiksberg og
Havnelev
kirkebøger.
De
to
indførsler var stort set enslydende
bortset fra, at pastor Holsøes alders
angivelser var en kende nøjagtigere
end pastor Fogs. I sin meddelelse om
tillysningen bemærkede pastor Fog,
at der intet var til hinder for, at
vielsen fandt sted andetsteds, og pa
stor Holsøe kunne oplyse, at der
forelå attest fra skolelærer Hans
Damm i Havnelev, at han havde
modtaget honorar for brylluppet.
Han var altså ikke blevet snydt, selv
om det blev holdt andetsteds. For
lovere ved brylluppet var Jens Chris
tensens broder, Niels, der var for
pagter af Lyderslev præstegård, og
hendes stedfader, Peder Jensen i
Havnelev. Om årsagen til, at vielsen
fandt sted så langt fra Stevns, kan der
kun gisnes. Den har i hvert fald
været umulig at finde frem til.5)
Efter brylluppet opholdt de nygifte
sig nogle måneder i Havnelev, vist
nok i hendes barndomshjem. Sand
synligvis har de i dette tidsrum søgt
med lys og lygte efter en landejen
dom, som de var i stand til at
erhverve. Meget kapital havde de
ikke at gøre godt med, ifølge Falk
Rønne, og det kan vist lyde rimeligt
nok, for Inger Marie havde for
modentlig kun rådighed over arven
efter sin fader, mens Jens Chris
tensen, så vidt det kan ses, havde
endnu mindre at slå til side med,
eftersom der ikke var foretaget skifte
efter hans fader. Moderen hensad i
uskiftet bo med den næstældste søn,
Anders, som gårdbestyrer, men efter
alt at dømme støttede familien Jens
Christensen, da han den 6. maj 1862
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fra Anders Nielsen overtog købs
retten til hans parcelliststed Tegl
gården i Store Ebberup i Bjernede
sogn, Sorø amt. Ejendommen havde
matrikelnummer 5b af Ebberup med
et hartkorn af 1 td. 4 skpr. 2 fdk. 1
album og svarede i gammelskat 14
rdl. 22 sk. Den egentlige overdragelse
havde dog fundet sted allerede den
26. april.6)
Den 16. maj 1862 brød så den lille
familie op fra Havnelev og flyttede til
Store Ebberup. Inger Marie gik ved
den tid på faldende fode, og otte dage
efter, at flytningen var overstået, ned
kom hun med et dødfødt pigebarn.
Det tegnede således ikke alt for lyst til
at begynde med.7)
Hvad det økonomiske angik, så
klarede Jens Christensen bravt for
sig. De 300 rdl., der skulle erlægges
kontant til Anders Nielsen, blev bragt
ud af verden den dag, Inger Marie
kom i barselsseng, og han nåede ialt
at betale 1600 rdl. til gårdens oprinde
lige ejer, Anders Frandsen, så han nu
kun skyldte 3000 rdl. i ejendommen.*0
Det var måske nok lidt rigeligt for et
jordbrug af den størrelse, men
foreløbig klarede de sig, og alt så
efterhånden lysere ud. Den 1. juli
1863 fik de en lille datter, der den 26.
september blev døbt i Bjernede kirke,
og som fik navnet Else Marie. Jens
Christensen og Inger Marie var på dét
tidspunkt faldet så godt til i Store
Ebberup, at det ikke var familien,
men naboerne, der var faddere til
deres lille pige.9)
Men just som alting syntes at være
i den bedste gænge i Teglgården,
begyndte mørke skyer at trække sam
men om Danmark. Den evige uro i
hertugdømmerne, Bismarcks lyde
lige raslen med sablen og de national
liberale politikeres hovedløse be

stræbelser for at indføre en fælles for
fatning for Slesvig og kongeriget,
skønt det stred mod aftalerne i Lon
don, bevirkede, at alt blev så usikkert.
Det hele kulminerede, da Frederik
den Syvende døde, og Christian den
Niende nødtvungent underskev fæl
lesforfatningen. Først indkaldtes det
mandskab, hvis afdelinger havde
garnison i hertugdømmerne, og da 4.
dragonregiment jo lå i Slesvig, var
Jens Christensen blandt de første, der
blev indkaldt. Allerede den 11. de
cember 1863 drog han af sted til
Slesvig for at melde sig ved regimen
tet, der under truslen af en fore
stående krig blev udvidet til seks
eskadroner mod normalt fire. Jens
Christensen blev derfor forsat fra 2.
til 5. eskadron. I tiden, indtil krigen
brød ud, gjorde regimentet vagt
tjeneste ved Ejderen og Ejderkanalen,
men blev derefter trukket op i Angel.

Den 3. februar, dagen efter slaget
ved Mysunde, fik Jens Christensen
stunder til at skrive følgende brev til
Inger Marie derhjemme i Store
Ebberup:
"Midsunde, d. 3. februar 1864
Elskede dyrebare kone.
Jeg har bekommet Dit Brev og
Pengene, det Gjør mig meget ondt, at jeg
ikke har kunnet skrive Dig til før, da jeg
meget godt ved, Du er bekymret for mig,
nu da Krigen er begyndt. Men det skal
Du ikke være, kjæreste Inger, thi vil
Vorherre bevare mig, saa har det ingen
Nød, og er det hans Villie, at jeg skal
falde, saa vil han ogsaa nok sørge for Dig
og den lille Marie. Og han kan forsørge
Eder langt bedre, end jeg er i Stand til.
Lad derfor ikke Modet synke, min
Elskede, vel synes det, som om Du var ret
forladt i Øjeblikket, men kjæreste dyre
bare Inger, Du er ikke saa forladt, som

Arm eens træn, dækket af dragoner og infanteri, på tilbagetoget fra Dannevirke. - Træsnit i Illustreret
Tidende 28.2.1864, efter tegning af Otto Bache.
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synes, thi den Gud, som styrer alt, han vil
ikke glemme Eder. I to Kjære. Du kan tro,
kjæreste Inger, at mine Tanker er hos
Dig, ligesaa ofte som der er Lejlighed til
det, men naar Kuglerne piber om Ørerne,
saa maa man tænke paa sig selv, saalænge
det varer.
Kjæreste Inger, Du maa aldeles ikke
tro, at jeg er ulykkelig, fordi jeg er i Fare.
Nei, tværtimod er jeg ganske rolig til
enhver Tid, og jeg er aldeles ikke bange for
at dø, hvis det er Hans Villie, men med
hans Villie haaber jeg ganske vist at
komme hjem til Eder igjen. Vi har slodset
med Prøjserne i 3 dage, men i Dag har vor
Eskadron ikke været med, vi har mistet 2
mand. Igaar faldt der 200 af Danske og
700 af Prøjserne. Vi sloges ved Midsunde
og hele Byen brændte af. Idag gaar det løs
ved Slesvig.
Nu maa jeg ende min Skrivelse, thi
Tiden er knap og Lejligheden er daarlig.
Saafremt der er Lejlighed, skal jeg skrive
igjen. Lev vel I to Elskede og skriv Jens
Christensen snart til."

Jens Christensen overdriver sine tal
noget, velsagtens fordi han gengiver
rygter, thi de samlede tab ved
Mysunde var 141 mand, faldne, så
rede, fanger og savnede, mens tabene
på prøjsisk side var 199 mand. Han
fik imidlertid ikke brevet sendt af
sted, dels på grund af tjenesten og
dels på grund af tilbagetoget, der
blev påbegyndt den 5. februar, og
som først endte, da 4. dragonregi
ment nåede over til Als, hvor 2.
eskadron blev indkvarteret i Brands
bøl, ikke ret langt fra Nordborg, og
først her fik han igen lejlighed til at
skrive hjem.
Så snart han var kommet i sit
kvartér, skrev han på samme brevark
følgende brev til sin kone:
12

"Brandsbøl, den 11. februar 1864.
Dyrebare elskede Inger.
Du kan tro, at det har smertet mig
meget, at jeg ikke har kunnet skrive til
Dig før, da jeg ved, det har forvoldt Dig
saa stor Sorg, men det har ikke været mig
muligt at faa Lejlighed til at skrive før, da
vi bestandig har flakket omkring og
slaaedes med Prøjserne lige til i aftes. Vi
er nu kommet til Als, her har vi Ro, og
derfor iler jeg med at lade Dig vide, at jeg,
Gud være lovet, er rask og sund og har
modtaget de 5 rdl., som Du sendte mig,
hvorfor jeg takker Dig meget. Kæreste
kone, lad mig se, at Du ikke sørger for
meget, thi med Guds Hjælp kommer jeg
nok hjem til Eder igjen. Det er frygteligt
at se, som det gaar til herovre, men nu er
man snart vant til det, saa man tager sig
ikke stort af det. Min Hest har faaet en
kugle i Halsen, men det gør den ikke vi
dere noget, jeg har redet paa den hver dag.
Elskede kone, Du maa ikke sørge for
mig, thi jeg er ikke saa ulykkelig, som Du
tror. Husk paa, der er en Gud, som styrer
alting, og han vil ikke glemme hverken
mig eller Eder. Er det hans Villie, at jeg
skal falde, saa være forvisset om, at han
vil forsørge dem, jeg efterlader mig, og
han kan gjøre det langt bedre, end jeg
vilde være istand til. Denne Tanke, min
Elskede, den opliver bestandig mit Mod,
og den vil også trøste mig i mit sidste
Øjeblik, hvis jeg skal dø herovre, men jeg
haaber dog ganske vist at komme hjem til
Eder igjen.
Jeg vil nu ende min Skrivelse for denne
gang og mit inderligste Ønske er, at Du
nu, allerkæreste, og vor lille Marie begge
to maa være bestandig raske og lykkelige,
samt at den lykkelige Dag snart maa
oprinde, da jeg atter kunne omfavne Eder
og leve sammen med Eder.
Lev nu vel og kys Din lille Marie fra
mig, endnu en Gang lev vel. Det ønsker
Jeres trofaste Mand og Fader
Jens Christensen."

Disse to breve, skrevet på samme
ark, var de sidste hilsener, Inger
Marie hjemme i Store Ebberup fik fra
ham, men en uges tid senere skrev
han endnu et brev, denne gang til sin
broder, Anders, der bestyrede deres
fødegård i Spjellerup, og i dette brev
var han mere åbenhjertig og fortalte
mere om sine oplevelser i krigen, end
han havde turdet fortælle sin kone:
"Brandsbøl, d. 18. februar 1864.
Kjære Broder.
Jeg har først i Dag modtaget Dit Brev
af 23. December tilligemed de 5 rbd., som
Du sendte mig, hvorfor jeg takker Dig
meget. De var ligesaa kjærkomne nu som
de havde været dengang, hvis jeg havde
faaet dem strax. Jeg skal nemlig sige Dig,
at Postvæsenet har været gaaet rent over
styr, men nu er der oprettet Feltpostkon
tor, og hvad der kan bringes tilveje fra det
forrige Kontor, bliver nu besørget med
Feltposten. Men jeg har bragt i Erfaring,
at der er sendt to Pakker med Breve her
over til mig, som jeg formodentlig aldrig
faar, da Prøjserne nu er i Slesvig. Hvem
der har sendt dem og hvad de har inde
holdt, ved jeg ikke, det er kun tilfældigt, at
jeg har faaet at vide, at de er sendt her
over.
Du skriver, at Du haaber at se mig
hjemme, men desværre, dette Haab er
allerede tilintegjort. Du kan tro, kjære
Broder, at her er andet at tænke paa end
at rejse hjem. Jeg har allerede hørt mange
Hundrede Kugler pibe om Ørene på mig,
men endnu har dog ingen ramt mig.
Derimod har min Hest faaet én i Halsen,
men heldigvis traf den hverken Sener
eller Aarer, saa den allerede er kommen
sig igjen. Det var nemlig den første Dag,
da de rykkede over Ejderen og der var jeg
paa Vagt. Siden denne Dag har jeg været
med hver Dag, med Undtagelse af, at vi
herovre paa Als har været to Dage før, og
nu har vi været her to Dage igjen.

I Nat eller i Morgen venter vi at
komme over til Dybbøl, for at tage fat
igjen, thi der slaaes raskt derovre igjen i
Dag.
En Morgen lige i Dagningen blev vi
temmelig haardt forfulgt af de sorte
Husarer nede ved Gravensteen (Grå
sten); der havde jeg det Uheld, at min
Hest faldt med mig lige foran Fjenden.
Jeg slog mig slemt og kunne kun røre den
ene Haand, men der var ikke Tid til at
tænke paa det, thi Østrigerne var ikke
længere borte, end vi kunne se dem,
uagtet det ikke var blevet lyst endnu og
mit Sadeltøj gik en Del itu førend Hesten
slap op, thi den kom ned i Grøften og jeg
laa under den. Jeg maatte da ganske roligt
holde og sadle om. To af mine Kamme
rater maatte hjælpe mig op paa Hesten,
for at jeg kunne komme med. Det er ikke
nogen behagelig Stilling, saaledes at staa
og pusle med noget lige foran Fjenden,
men ved saadanne Lejligheder lærer man
at blive koldblodig, Det var da ogsaa
heldigt, at jeg blev færdig, før de naaede
os. Da jeg havde redet en Times Tid og
det blev lyst, begyndte jeg ogsaa at
komme mig lidt, jeg havde kun slaaet
Fingrene itu paa den højre Haand, og saa
var jeg meget øm i den højre side; men nu
er jeg fuldkommen rask igjen.
Det er mig kjært, at Moder ikke har
vidst det før, men nu har hun velsagtens
faaet det at vide. Jeg ved godt, at hun
sørger meget derover. I hilses nu allesam
men på det kjærligste.
J. Christensen.” I0)
Jens Christensen omtaler selv i
ovenstående brev de hyppige skift
mellem det fredelige kvarter på Als
og Dybbøl-stillingen, og når han var
ovre i stillingen, var han snart dér og
snart på forpost i forterrænet. Den 22.
februar, endnu inden brevet til bro
deren kunne været nået frem, gjorde
han tjeneste som ordonnans ude i
13

Dragoner på forpost ved Ejderen. - Træsnit fra Illustreret Tidendes julenum m er 20.12.1863 med den ma
nende undertekst: "Er I den yderste forpost så pas på. Et skud, og alting kan i flammer stå".

Fægtningen i Sundeved 22.2.1864. Til venstre Avnbjerg, i midten den afbrændte Frydendal kro. I baggrun
den til venstre Bøffelkobbel, til højre Stenderup skov. Set fra øst. - Træsnit fra Illustreret Tidende 20.3.1864
efter tegning af Otto Bache.
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terrænet mellem skanserne og for
posterne. Løjtnant Helms, der lå med
sin deling fra 18. regiments 2. kom
pagni i nærheden af Bøffelkobbel
skov, fortæller i sine erindringer, at
han just af sine folk havde fået under
retning om, at der lå prøjsere bag
træerne i skoven, og at de blev
beskudt bagfra, da han pludselig
hørte skud og i det samme så en
dragonordonnans komme spræn
gende i fuldt firspring frem ad vejen
fra Hvilehøj. Der blev vinket til
dragonen, at der var fjender i skoven,
og han kastede hurtigt sin hest om,
men blev i det samme ramt af et
dræbende skud, så han sank af
sadlen.11*
Da skydningen var hørt op,
vovede beboerne i huset ved skoven
sig ud, løftede den døde dragon op
og bar ham ind i deres seng. Lidt efter
fandt de en falden infanterist, som de
også bar ind. En prøjsisk officer fik
meddelelse om, at der lå to døde
soldater i deres stue, men da de ikke
blev hentet, besluttede husets be
boere, Katrine og Jørgen Fink, at be
grave dem i deres have. Fink gravede
selv graven, og en karl fra nabo
gården hjalp dem at bære de døde ud.
Kister var ikke til at skaffe, så Fink
bredte dragonens blå kappe ud over
dem, og mens Katrine bad en stille
bøn, foretog Fink selv jordpåkastel
sen.
Nogen tid derefter opdagede nogle
prøjsiske soldater den nyligt tilka
stede jordhob i haven, og fik den ide,
at den skjulte værdisager og andre
ting, der skulle holdes gemt, og trods
Jørgen Finks forklaringer tog de fat
på at åbne graven. Det fortsatte de
med, indtil rytterkappen kom til
syne, så kastede de graven til igen og
satte et lille trækors op med en på
tysk skreven indskrift, der fortalte, at

her hvilede to tapre danskere, og at
de var faldet den 22. februar. Efter
krigen fjernede Jørgen Fink dette kors
og satte selv et mindesmærke op med
et par vers, som Katrine havde skre
vet. Senere erhvervede det danske
krigsministerium gravpladsen som
ejendom og satte en ny mindesten op
med en ny indskrift samt en tavle
med de faldnes navn.12*
I modsætning
til infanteristen
Hans Hansen fra Kyse, der endnu i
nogle år efter krigen var meldt
savnet, så blev Jens Christensens død
meget hurtigt oplyst - i 4. dragonregi
ments stambog ved følgende lakoni
ske meddelelse: "2212. 64 falden ved
Sundeved under forpostfægtningen''.13) Også Inger Marie Christensen i Store
Ebberup modtog ret hurtigt det triste
budskab om sin mands skæbne.

Kathrine og Jørgen Fink, Bøffelkobbel.

15

Allerede den 8. april 1864 kunne hun
gå til skifteforvalteren i Sorø birk
med en anmeldelse om, at "parcellist
af Teglgården i Store Ebberup, Jens
Christensen, der var indkaldt til militairtjenesten, var falden i forpost
fægtningen i Sundeved den 22. fe
bruar dette år, og at han efterlod af
ægteskab med efterlevende enke In
ger Marie Hansen en datter, Else
Marie Christensen, f. 1.7.1863." Sam
tidig anmodede hun om tilladelse til
at hensidde i uskiftet bo, en tilladelse,
der blev givet allerede den følgende
dag.14)
Ansøgningen om at måtte hen
sidde i uskiftet bo må formentlig ses
som et udtryk for Inger Maries al
vorligt mente beslutning om, at hun
så længe som muligt ville forsøge at
klare ejendommen selv med betalt
hjælp, men der gik ikke ret lang tid
hen, før hun måtte give op over for
denne vanskelige opgave. Det varede
ikke engang de to år, Falk Rønne
fortæller om, men kun to måneder, så
henvendte hun sig til skifteretten og
bad om, at der måtte blive holdt skifte
efter Jens Christensen. Denne an
modning blev naturligvis imøde
kommet, og skiftet fandt sted den 13.
juni 1864. Inger Marie arvede forlods
halvdelen af boets overskud, hvortil
kom en fjerdedel af den anden
halvdel. Det androg ialt 73 rdl. 4 mk.
10 5 /8 sk., mens der til den lille pige
blev tre fjerdedele af halvdelen, nem
lig 44 rdl. 1 mk. 12 7 /8 sk.15)
To måneder efter, at skiftet havde
fundet sted, opgav Inger Marie
omsider helt at drive ejendommen
selv. Den 14. august 1864 knap og nap
et halvt år efter, at Jens Christensen
var faldet, blev hun i Bjernede kirke
viet til en ældre ungkarl ved navn
Christoffer Jacobsen, der på den tid
opholdt sig i Store Ebberup, for
16

modentlig som hendes tjenestekarl.16)
Han var 21 år ældre end Inger Marie
og født den 22. december 1817 i Had
strup i Beidringe sogn ved Præstø
som søn af gårdmand Jacob Olsen og
Margrethe Pedersdatter, der dog ved
sønnens konfirmation i 1833 nævnes
som husmandsfolk i Dyrlev. Chri
stoffer Jacobsen hørte vist nok ikke til
de allerbedst udstyrede, hvad ev
nerne angik. Ganske vist roste
præsten, der konfirmerede ham, hans
opførsel, der var upåklagelig, men
samtidig blev hans kundskaber be
tegnet som særdeles mådelige, og det
har, kan hænde, været årsagen til, at
han først i en fremrykket alder fik
foden under eget bord. Om hans
færden, indtil han i 1864 dukkede op i
Store Ebberup, kan der intet oplyses.
17)

Allerede otte dage efter, at skifte
brevet var udstedt, havde Christoffer
Jacobsen fået skøde på Teglgården.
Det var dateret den 21. juni og ud
stedt af den tidligere ejer, Anders
Frandsen, og dette skøde blev tillige
med vielsesattesten for Inger Marie,
Jens Christensens enke, og Christof
fer Jacobsen tinglæst ved Sorø by og
birks ret den 8. februar 1866.18)
Men Inger Marie glemte ikke sin
første mand, skønt hun ikke anede,
hvor han lå begravet. Der hengik da
også nogle år, inden spørgsmålet
dukkede op, hvem de to faldne var.
Det blev der skrevet en del om i avi
serne, både om graven i haven, om
dragonen og infanteristen, som hvi
lede dér, og om familien Finks pleje af
graven, og alt dette kom også Inger
Marie i Store Ebberup for øje.
I marts 1866 skrev hun så et brev til
Jørgen og Katrine Fink i håbet om, at
hun nu endelig havde fundet sin
mands grav. Det lød således:

Kjære elskede Venner.
Da her i dag er blevet mig forklaret
saaledes, at ved Dybbøl i Johan Jørgens
Have skulde være en Dragon og en Infan
terist begravet, om hvis Grav Johan
Jørgensen har ladet sætte en Jern Git
tervæg op. Tør jeg spørge Eder, kjære
Venner, om Dragonens Navn og Num
mer, Regiment og Eskadron og hans
Dødsdags Datum? Jeg har Haab om, at
det er min kjære elskede Mand, som blev
skudt i sidste Krig. En lille Sølvkasse
hvori to Lokker Haar var, den ene Lok af
mig, den anden af hans lille Datter. Uden
paa Sølvkassen stod "Erindring" (havde
han hos sig).
Kjære Venner, nu vil jeg bede Eder,
om I snarest mulig vil skrive til mig
herom som jeg har skrevet - er det nu min
Mand, der er begravet hos Eder, da vil jeg
og nogle af Familien aflægge et Besøg hos
Eder. Far vel; Lev vel, kjære Venner.
Min Adresse er til Parcellist Christof
fer Jacobsen i Store Ebberup pr. Sorø.
Inger Marie Christensen født Han
sen. 19)
Den Johan Jørgensen, Inger Marie
nævner i brevet, er Jørgen Fink, der
hed Jørgen Johansen Fink, men hans
svarbrev er ikke bevaret. Der er dog
ingen tvivl om, at Inger Marie
omsider har fået at vide, hvor hendes
første mand lå begravet, og kort efter
aflagde hun besøg i Bøffelkobbel. Om
så Jørgen Falk Rønnes beskrivelse af
besøget står til troende, er en anden
sag. Også Jens Christensens Brødre
opsøgte graven, og disse besøg førte
til et varigt venskab mellem Finks og
familien på Sjælland, både den i
Spjellerup og den i Store Ebberup, og
så sent som til Finks guldbryllup den
13. juli 1904, sendte Jens Christensens
broder, gårdejer Anders Christensen,
familiens hilsen og tak til dem, der så
trofast havde passet graven.20)

Graven ved Bøffelkobbel

Ægteskabet med Christoffer Jacob
sen til trods vedblev Inger Marie at
have forbindelse både med sin egen
familie i Havnelev og til Jens Chris
tensens pårørende. Da hendes
tidligere svigermoder, Else Margre
the Jensdatter i oktober 1869 døde,
kunne hun godt nok ikke være til
stede ved skiftet efter hende, men
måtte have en anden til at gå i sit sted.
Arvingerne var Jens Christensens to
brødre, Niels, der var præsteforpagter i Lyderslev, og Anders, der
siden faderens død ni år tidligere
havde bestyret gården for sin moder.
Desuden var der søsteren Christine,
der var gift og bosat i Inger Maries
fødeby, Havnelev. Hun mødte ved
skiftet, ikke blot på egne vegne, men
også som værge for sin umyndige
broderdatter, den nu seks år gamle
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Else Marie Christensen fra Store
Ebberup. Den lille piges arvelod ved
skiftet beløb sig ialt til 112 rdl. 163/4
sk., og hun arvede på lige fod med
fasteren og de to farbrødre.21}
Ved dette skifte var det iøvrigt
sidste gang, Else Marie omtales som
bosat i Store Ebberup, og der er i det
hele taget tyst om familien, efter at
hendes moder havde giftet sig med
Christoffer Jacobsen. De forlod da
også Bjernede sogn senest 1871, for
den 21. juni dette år skrev Christoffer
Jacobsen i Vridsløselille under på et
endeligt skøde på Teglgården i Store
Ebberup, der nu blev overdraget til
en kone ved navn Else Kirstine
Christoffersdatter, og dette skøde
blev tinglæst i Sorø den 15. juli sam
me år.
Eftersom Christoffer Jacobsen
underskrev skødet i Vridsløselille, lå
det nært at tro, at familien nu var flyt
tet til Herstedvester sogn, men det
var ikke tilfældet. Christoffer Jacob
sen havde slået sig ned i Herstedøster
by og sogn, hvor han nævnes som
jordbruger i 1872, da han og Inger
Marie den 19. maj, efter otte års
ægteskab, fik en søn, der blev kaldt
Jens Christian. Fem år senere, den 8.
april 1877, blev Else Marie Chris
tensen konfirmeret i Herstedøster
kirke, hvor hun fik ug for sine
kundskaber og mg for opførsel.
Kirkebogen oplyser, at hun opholdt
sig hjemme hos forældrene, og at hun
var datter af afdøde jordbruger Jens
Christensen.23)
Kort tid efter hendes konfirmation
forsvandt familien sporløst fra Her
stedøster, og det har ikke været mu
ligt at finde ud af, hvor den flyttede
hen. Der kan derfor ikke oplyses no
get om den skæbne, der blev Jens
Christensens datter til del. Det ligger
dog fast, at hun livet igennem havde
18

forbindelse med sin faders familie.
Det blev meddelt ved afsløringen af
mindestenen i Spjellerup kirke den
22. februar 1964 af en ældre slægt
ning, der havde kendt Else M arie.24)
Som afslutning på denne beretning
bør det nok siges, at Jørgen Falk
Rønnes fortælling, "De vog dem -",
rummer den sandhed, at Jens Chris
tensens enke aldrig glemte sin ung
doms bedste ven, selv om hun så
hurtigt efter hans død havde giftet sig
igen. Det fremgår med al tydelighed
af de breve, som Inger Marie i årenes
løb skrev til Katrine, og som endnu
opbevares i Finks mindesamling på
Sønderborg slot. De to kvinder var
gennem Inger Maries besøg og den
senere brevveksling kommet til at stå
hinanden så nær, at de skrev "kære"
eller "hengivne søster" til hinanden.
Det sidste brev, der foreligger fra In
ger Marie, er dateret den 16. februar
1890 og har overskriften "Kjære
Søster". I brevet fortæller Inger Marie
om en svær operation, som hun
fornylig havde gennemgået, og
skriver, at da hun lå på ope
rationsbordet, "da var mine Tanker hos
dig kjære Søster, som saa trofast har pry
det min Mands grav i 26 År. Jeg tænkte,
at Timen var kommet, at jeg og min
Mand skulde samles hos vor Gud og
Fader i Himmelen, men Tiden var ej
endnu inde."25)
Da der ikke foreligger flere breve i
mindesamlingen, må det formodes,
at Inger Marie er død ikke så
forfærdelig længe efter, at dette brev
er blevet afsendt, og muligvis har hun
på dette tidspunkt været enke for
anden gang. Det kan dog ikke siges
med sikkerhed, for som nævnt
forsvandt familien fra Herstedøster
uden at efterlade sig spor.
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F. Michelsen:

Næstved 1870 -1902
Nye baner og bedre havn
9

”Næstved 1870 - 1902” følger stort set dispositionen fra "Næstved 1870”, idet
der dog er kommet nye afsnit til. Det gælder først og fremmest problemerne
omkring industrialiseringen og arbejdsforhold, der på grund af emnets
betydning har fået en udførlig behandling. Også den korte omtale af amtet
vedrører noget nyt.
Da det ikke har været muligt at bringe artiklen i sin helhed i den foreliggende
årbog, er den delt over, således, at afsnittet om erhvervslivet danner afslutning
på første del. Sammenfatning, litteratur- og forkortelsesliste samt omtale af
billedstoffet bringes i den afsluttende del af artiklen.
Næstved Byråds forhandlingsprotokol og oppebørselsprotokol har af lands
arkivet været udlånt til Næstved by- og egnshistoriske Arkiv, hvortil også andet
materiale har været skaffet. Min bedste tak til personalet her, på biblioteket og
museet i Næstved.
F. M.
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Perioden 1870-1938 er - som
tidligere nævnt - klart afgrænset ved
de to ingeniørarbejder: gennembrydningen
af Sandbjerget og
fuldførelsen at det store havne- og
kanalprojekt. Men da det drejer sig
om et langt tidsrum, næsten 70 år, er
det hensigtsmæssigt at foretage en
deling nogenlunde midtvejs. I 1892
og 1900 åbnedes banerne til Slagelse
og Præstø, hvorved Næstved blev et
jernbaneknudepunkt. 1900-1902 gen
nemførtes et ganske stort havnear
bejde. Susåen uddybedes mellem
Næstved havn og papirfabrikken,
ved hvilken der opsattes et bolværk,
og kranerne her fik med havnesporet
forbindelse til jernbanestationen. I
Karrebæksminde byggedes nye mo
ler. Det, der her var gennemført,
fungerede, til man fik nyordningen i
1930'erne. I begge tilfælde blev der
truffet en aftale mellem Næstved
havnevæsen og De forenede Pa
pirfabrikker, som jo var stærkt af
hængige af besejlingsforholdene ved
Næstved.
Det er da rimeligt at foretage de
lingen af perioden ved 1902.

NÆSTVEDS YDRE FREMTONING
Udstrækning og bebyggelse
I denne periode blev Næstved
større, idet der foretoges et par ind
lemmelser. 1 1888 fik man et stykke af
Set. Mortens landdistrikt og senere
inddroges nogle områder ved Vordingborgvej. - Således voksede
Næstveds samlede område, køb
stadsjord og markjord, fra 670 td.
land til 836, en forøgelse på omtrent
25%. Men da indbyggertallet i samme
tidsrum blev over 70% større, måtte
den bymæssige bebyggelse vokse

stærkt. Det gamle købstadsområde
var stort set udnyttet, og markjorden
blev taget i brug. 1896 var 108,4 td.
land, eller 15% af den, anvendt til
veje, byggegrunde, oplagspladser
m.m. n
I en længde af o. 600 m afskar
baneterrænet købstadsjorden fra
marken øst for jernbanestationen, så
adgangen til centrum blev besværlig
her, mens der var direkte forbindelse
til byen for de parcelhuse, der byg
gedes ved Vordingborgvej og Præ
støvej. Nye gader og veje anlagdes,
eller markveje omdannedes i denne
tid. Ved Vordingborgvej: Brandtsgade, Reistrupvej, Godthaabs Allé
(hvor der havde været cykelbane),
Aagade, Gallemarksvej, Niels Juelsvej, Oscars vej og Lindevej. Ved
Præstøvej kom Odinsvej, og i
forlængelse af Krumport (Amt
mandsgade) Hulvejen, som på den
anden side af banen fortsattes i Kilde
marksvej. Fredensvej, der førte fra
Kildemarksvej til Gottliebsvej, og fik
navn efter ejendommen Fredenslund,
anlagdes af brygger M. Nielsen, Gott
liebs efterfølger. Sterkelsvej, der har
navn efter gartner Sterkel, istandsat
tes.
Jernbanevejen eller Jernbanegade,
som den efterhånden også kaldtes,
prydedes med to rækker træer. De
skrænter, der afgrænsede den til
begge sider, gravedes ud, efter
hånden som man opførte husene. Der
var ofte tale om større bygninger her,
på sydsiden mellem Farimagsvej og
Teatergade byggedes offentlige eller
foreningsejede huse. Begyndelsen til
Teatergade markeredes, da Søeborghus rejstes over for Industribygnin
gen I897.2) Så fulgte forretnings- og
beboelsesejendomme. Da man i 1901
havde rejst den nye realskole, var
hele strækningen mod syd, fra ba21

Kort over Næstved 1897. Fra Traps 2. udgave, 2. bd., side 782. Litografisk tryk. - A f ændringer i forhold til
kortet fra 1872 (Næstved 1870, side 16) er bl. a. Maglemølle Papirfabriks anlæg, sidevejene til Vordingborgvej, husene ved Jernbanegade, jernbanesporene mod Slagelse og til papirfabrikken, samt amtmandsboli
gen med have.
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Udsigt fra Set. Peders kirketårn ca. 1890. Nederst på billedet Stenboderne, derefter skolen, Kompagnistræde,
gasværket, Susåen med den gamle havn, det gule pakhus. Øverst: Paulsens jernstøberi og fattiggården.
Ukendt fotograf. M .

negårdspladsen til Ny Østergade
(Kattebjerg) taget i brug.
På
nordsiden gik det langsommere med
bebyggelsen, først 1912-13 blev den
sidste grund i rækken udnyttet. 11898
førtes Ramsherred igennem fra Grønnegade-Sct. Mortensgade til Jern
banegade. 3)
Adskillige offentlige eller forenings
ejede bygninger rejstes i Bymarken.
Ved Farimagsvej kom Haandværkersvendenes Sygeforenings Stiftelse,
den nye toldbod og missionshuset
Nain (med matrikelsnr. i købstaden),
ved Odinsvej Beværterforeningens
Stiftelse, og ud til Vordingborgvej
opførtes Brandts Kaserne, mens den
nye fattiggård kom til at ligge nær
ved åen, ud til vore dages Havne
gade, der tidligere hed Galle

marksvej. Afholdsforeningerne lod et
hus ved Vordingborgvej omdanne til
logebygning.
Men også i det gamle byområde
byggedes huse med officielt præg, eller
der foretoges ombygninger eller
udvidelser af det eksisterende.
Amtmandsboligen fik plads ved Hul
vejen, som skilte Amtmandsbakken
fra Granplantagen (Munkebakken).
Ved åen byggedes et vandværk og en
badeanstalt, mens gasværket udvi
dedes et par gange. I Grønnegade
afløste Kronprinsesse Louises Asyl
den gamle asylbygning, og på stats
kasernens område opførtes en vagt
og arrestbygning og et nyt ridehus.
Ved Ringstedgade og papirfa
brikkens spor rejstes Sanders Kaserne
og Friboliger. Amtssygehuset og
tvangsarbejdsanstalten ved Ring23

Jernbanevejen ca. 1890. Fra venstre Teknisk Skole, Industribygningen og Set. M ortens Kirke. Skråningerne
ved vejen bortgravedes, når nye bygninger skulle opføres. Foto C . Løvstrøm. M .

stedgades forlængelse blev begge ud
videt. Kirkepladsens Skole opførtes,
hvor den gamle latinskole havde lig
get (derom senere).
Mange ældre private huse eller for
retningsejendomme erstattedes med
nye. Axeltorv ændrede karakter i
1890'erne. Den Nandrupske køb
mandsgård
var
ombygget
og
udvidet, og kort før århundredskiftet
måtte Hans Hornemanns bin
dingsværksgård vige for en mur
stensbygning. På den modsatte side
af pladsen afløstes tre mindre huse af
Scheel Bechs forretningsejendom.
Den militære vagtbygning var
allerede forsvundet i 1887, efter at
man havde fået vagtbygningen ved
statskasernen.4)
Det største erhvervsbyggeri, op
førelsen af Magie Mølle Papirfabrik,
fandt sted på Herlufsholms hoved
24

gårds jorder, omend umiddelbart op
til Næstved. Svineslagteriet ved Os
cars vej og bryggeriet Føniks ved Vordingborgvej byggedes begge i
1890'erne. Hermansens Jernstøberi i
Grønnegade genopførtes i udvidet
skikkelse efter en brand i 1890'erne,
og det samme gælder papirfabrikken.
Såvel Næstved Tidende som Diskon
tobanken lod opføre nybygninger (i
Ringstedgade og Ramsherred).
De nye jernbaneanlæg - Slagelsebanen og Præstøbanen - berørte ikke
den indre by, og sporet fra bane
gården til papirfabrikken fulgte
markvejene og fortsatte til Lille
Næstved.
For de offentlige eller forenings
ejede huse er der i denne periode tale
om ca. 30 nybygninger eller ud
videlser af det eksisterende. Dertil
kommer erhvervsbyggeriet og de pri-

Våbenbrødrestiftelsen o. 1880. Arkitekt Charles Abrahams. Et pompøst indgangsparti og gotisk prægede
enkeltheder. Opført 1876. Ukendt fotograf. M .

vate ejendomme, så det var en omfat
tende byfornyelse, som gennemførtes
på godt 30 år. I 1900 fandtes ialt ca.
560 huse i hele byområdet.5)
Men trods ændringerne bevarede
bykernen i stor udstrækning sit
gamle præg. Fortsat domineredes
byens profil af de to kirkebygningers
omrids, og der var stadig idyl ved
Susåen inde i Næstved. Storebro
fungerede endnu som bindeleddet
mellem Lille Næstved og købstaden.
Men bebyggelsen langs Slagelsevej
var ved at ændre karakter og fik li
gesom landsognene efterhånden
præg af forstad til Næstved.

Bygningerne
Mens den overvejende del at
Næstveds ejendomme i 1870 helt eller

delvis bestod af bindingsværk, skete
byfornyelsen i den følgende tid stort
set ved ombygninger eller nyop
førelser i grundmur. Derved skabtes
bedre huse, men bebyggelsen mi
stede for en stor del sit harmoniske
præg, idet de nye ejendomme ofte
ved deres størrelse dominerede de
ældre og tillige afveg stærkt fra dem
ved deres udførelse. Der var mu
lighed for bebyggelse med en vis ens
artethed ved Jernbanevejen, men da
det tog over 40 år at slutte hus
rækkerne, havde stilpræget forandret
sig en del i mellemtiden.
De fleste private huse, som blev til
i denne periode, er uden tvivl tegnet
af murermestre, men til de offentlige
eller foreningsejede bygninger er der
som regel leveret tegning af
arkitekter. Frederik Wilsbech boede i
Næstved, de øvrige i København. I
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større eller mindre grad var disse
bygmestre præget af tidens fremher
skende arkitekturstrømninger, re
præsenteret af folk som J. D. Her
holdt, F. Mehldal og Martin Nyrop.
V. Ahlmann, der havde været Her
holdts konduktør ved restaureringen
af Sct.Peders Kirke i begyndelsen af
188O'erne,6) udformede kort efter
Teknisk Skole ved Jernbane vejen,
påvirket af italiensk renæssance med
røde mursten som byggemateriale.
Herholdt selv, som var hovedman
den for "den frie historicisme",
tegnede i lignende stil den beskedne
toldbod ved Farimagsvej (opført
1891, nedrevet 1972). En repræsen
tant for Mehldal og "europæerne"
var Philip Smidth, der var arkitekt for
en nybygning (kirurgisk afdeling)
ved amtssygehuset 1882 og næste år
for fattiggården (nu Kanalgården)
nær ved havnen. Den første bygning
blev rost for sin praktiske indretning,
mens den sidste, opført i gule
mursten med dekoration af røde, af
mange betragtedes som alt for monu
mental til formålet.
De to første bygninger, som i 1876
rejstes ved Jernbane vejen, var meget
forskellige, men fælles for dem var
benyttelsen af ældre stiltræk. Vaabenbrødrestiftelsen, af arkitekt Char
les Abrahams (som havde tegnet sta
tionsbygningerne ved sydbanen), var
urolig og livlig med gotiske enkelthe
der, et pompøst indgangsparti og fli
gede skorstene; det oprindelige præg
er siden gået tabt. Industribygningen,
som Vilh. Tvede har tegnet, var ret
enkel i sin oprindelige form. Mens
anden etage og gavlene prægedes af
klassicismen, var facadens stueplan
udformet med kvaderstensmuring
og rundbuede dør- og vinduesåbnin
ger med gesimser. Ejendommen
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udvidedes senere med en tilbygning
mod Teatergade, en forlængelse ved
Jernbane vejen og et par monumen
tale tårne på facaden - hvad der ikke
gjorde den kønnere.
De huse ved Jernbanevejen, som
opførtes i tiden omkring 1900, havde
undertiden renæssancetræk.
Frederik Wilsbech, der havde
været tegner hos "europæerne" Au
gust og Vilh. Klein, stod for tre byg
ninger: Brandts Kaserne ved Vordingborgvej (1887-89), med solide
mure og små vinduer i hovedbygnin
gen, Amtmandsgården på bakken
ved Hulvejen og omgivet af en stor
have (1888), og Diskontobankens ret
smalle bygning i Ramsherred med
fuld udnyttelse af det begrænsede
grundareal (1889).
I Set. Mortensgade rejstes i 1898 et
bygningsværk, som var særpræget
på grund af formålet: Odd Fellow
Logen, tegnet af Chr. L. Thuren.
Vinderen af arkitektkonkurrencen
1901 om garnisonssygehuset ved
Farimagsvej var Philip Smidth, men
det blev K. Varming, der havde
forbindelse med Martin Nyrops "na
tionalromantik", som kom til at
bygge sygehuset i 1903. To år tid
ligere havde han været arkitekt for
den nye realskole ved Jernbanevejen.
Forbilledet for Magie Mølle Pa
pirfabrik (1873-75) var en østrisk fa
brik, og den yderst solide danske
bygning blev tegnet af ingeniøroberst
L. A. Petersen.
De parcelhuse eller villaer, der
rejstes i yderkvartererne omkring
1900, var som regel beskedne boliger,
forsynede med udhuse. Ved Ringstedgades forlængelse var der
allerede tidligere opført et par her
skabelige ejendomme skråt over for

amtssygehuset, og ved Farimagsvej
byggedes Villa Ferrum ("Jern") som
bolig for brødrene Hermansen fra
jernstøberiet.
Flere af de middelalderlige byg
ninger, Kompagnihuset og tre af
husene syd for Set. Peders Kirke,
forblev stort set uændrede i disse år.
Derimod skete der det sørgelige, at
den gamle latinskole, "Peder Syvs
Hus", i 1881 blev nedrevet for at give
plads for den nye kommuneskole.
Peder Syvs Hus var en smuk og
særpræget bygning, hvis gavl med
lange, smalle blændinger afsluttede
husrækken mod øst. Direktionen for
de antikvariske Mindesmærkers
Bevarelse bad for den værdifulde
bygning, men byrådet fastholdt ned
rivningen, "saa meget mindre som
Bygningen, der er faldefærdig, ikke
skjønnes at have architektonisk
Betydning" (!).7) Bygningen viste sig
ved nedrivningen at være meget
solid. Den nye skole skulle ligge der,
den gamle måtte væk, og det kom
den. Nybygningen (1882) tegnedes af
Henrik Hagemann, der en tid havde
arbejdet under F. Mehldal.
Som nævnt forsvandt også en an
den værdifuld bygning, Hans Hornemanns statelige bindingsværksgård
på Axeltorv, fra 1668 og med skærin
ger af Abel Schrøder den Yngre.

Men der var også tale om istand
sættelser. Det store reparationsar
bejde, man havde foretaget omkring
1850 på Set. Peders Kirke, viste sig at
være utilstrækkeligt, og 1883-85 gen
nemførtes en dybtgående restaure
ring under J. D. Herholdts ledelse.
Ved et dygtigt arbejde af arkitekter
og håndværkere sikredes bygningen,
og det oprindelige, skønne korparti
genskabtes.8)
To smukke senmiddelalderlige
murstenshuse blev delvis restaure
rede. H. B. Storck foretog ca. 1885 en
istandsættelse af Helligåndshusets
vestgavl, og i 1894 førte V. Koch
rådhusets sydgavl tilbage til en ældre
skikkelse og lod det gamle pudslag
fjerne.
I 1866 ledede V. Ahlmann en
hårdhændet restaurering af Apo
stelhuset og dets nabo "Ridderhu
set", og o. 1890 ødelagdes mansard
etagen på Axelhus ved ombygning.
Den arkitektur, som skabtes i
Næstved mellem 1870 og 1902,
adskiller sig ikke meget fra, hvad
man kan se i andre provinsbyer,
solide
bygninger
med
mange
enkeltheder. I tiden efter 1920'erne,
da funktionalistiske strømninger
gjorde sig gældende, var arkitekturen
fra slutningen af forrige århundrede
ikke i kurs.
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Befolkningsforhold

Indbyggertallet
I tiden fra 1870 til 1901 (folke
tællingsåret) voksede indbyggertallet
i Næstved fra 4.267 til 7.162, en
forøgelse på o. 68%. Byen havde i
1880 4.792 indbyggere, i 1890 5.502.
Der er således ikke tale om en jævn
stigning. Fra 1870 til 1880 udgjorde
væksten lidt over 12%, 1880 til 1890 o.
15%, men 1890 til 1901 o. 35%, altså en
stærk forøgelse inden for den sidste

tredjedel af perioden. Sammenlignet
med forholdene i andre danske
købstæder, især de jyske, virker
stigningen i Næstved dog noget be
grænset, idet byen 1901 var sunket
ned til nr. 22 efter størrelse, mens
man i 1870 havde stået som nr. 17-18 i
rækken.
Dog havde stigningstakten været
lidt større her end i de to købstæder
på Sjælland, det er rimeligt at fore
tage sammenligning med: Roskilde
voksede fra 5.221 til 8.368, en tilvækst
på godt 60%, og Slagelse fra 5.468 til
8.958, med o. 64% mod Næstveds o.
68.9)
Trods indlemmelse af arealer i
købstaden havde Set. Mortens
landdistrikt stadig et væsentlig større
folketal end Set. Peders (1890: 338
mod 68).

Familiebegrebet

Grafisk frem stilling af indbyggertallet i Næstved
1870-1901.
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Mens der i 1870 boede ca. 700 per
soner (medarbejdere og tjenestefolk)
eller 1 /6 af byens befolkning hos ar
bejdsgiveren, var tallene 1901 sunket
til o. 500 eller 1/14. Det gamle patriar
kalsk prægede samfund var således
under afvikling.10)
Der var fortsat logerende hos en
del familier, men med indretningen
af Sanders og Brandts kaserner

Interiør fra middelstandshjem (underofficersfamilie). M ange familiebilleder. Viftepalmen er placeret på en
træstander. Ukendt fotograf. M .

svandt behovet for at anbringe
dragoner i private hjem. Bygningen
af Slagelsebanen og Præstøbanen gav
ikke store problemer med logi til
jernbanearbejderne, som det havde
været tilfældet ved gennemførelsen
af sydbanen 1868-70.

husmoder har hjulpet sin mand i
hans erhverv.
Som i 1870 var der 1901, særlig i
bedrestillede familier, ugifte døtre
uden opgivet erhverv.

Tyendet
Fordelingen af arbejdet
Både i 1870 og 1901 var det
hovedreglen, at husfaderen var
forsørgeren, mens husmoderen tog
sig af hjemmet. Kun ca. 45 gifte kvin
der havde, efter opgivelsen til
folketællingen 1901, tillige erhvervs
arbejde, 15 af dem var gift med arbejdsmænd eller andre ufaglærte, og
de gav sig især af med vask, ren
gøring og syning. 3 gifte kvinder var
jordemødre. Det er ikke muligt at
finde frem til de tilfælde, hvor en

1870 havde ca. 200 familier
tjenestefolk boende hos sig, 1901 var
antallet steget til ca. 250, men da der
nu fandtes over 1600 familier i
Næstved mod 840 i 1870, vil det sige,
at procenttallet var sunket betydeligt.
Kun et fåtal af familierne i mark
området havde tyende. Anderledes i
købstadsdelen. På Axeltorv havde 18
af 36 familier tyende, i Ringstedgade
25 af 58. Kun ca. 50 af det samlede
tyende var mænd, som regel tjene
stekarle. Resten var især tjenestepi
ger, og mange heraf under 18 år.
29

Beboerne af johannesbjerghuset ca. 1900. Bygningen lå øst for Johannesbjergstien (som har navn efter en
tidligere ejer Johanne Meden). - A lle har taget opstilling i deres stadstøj for at blive fotograferet af E.
Arnholtz. M .

Samfundsgrupperne
Antallet af personer under 18 år,
som i 1870 udgjorde 1840 eller over
1 /3 af indbyggerne i Næstved, var
1901 steget til ca. 2.500, men det er
dog en lidt mindre procentdel af det
samlede indbyggerantal. I købstads
området var der 1400 unge under 18
år, hvoraf 75 havde arbejde. I mark
kvarteret, hvor der boede 1100, havde
et lignende antal beskæftigelse.
På kvindesiden drejede det sig
især om tjenestepiger, mens dren
gene først og fremmest var lærlinge
ved håndværk, industri og handel.
Mens der i 1870 i alt var beskæfti
get godt 600 faglærte ved håndværk
og industri, fandtes der i 1901 ca. 850.
Alligevel er der tale om en dalende
andel i indbyggertallet, fra 14 til godt
11,5%. Tallet for dem, der levede af
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handel, transport og gæstgiveri, steg
fra ca. 200 til 500, og her er procenten
vokset fra ca. 4,6 til omkring 7.
De ufaglærtes antal kan sættes til
godt 600 personer i 1901. Deraf var et
halvt hundrede knyttet til håndværk
og henved 200 beskæftiget ved indu
strien. Mange kvinder beskæftigede
sig med vask, strygning og rengøring
samt syning, men det er i de fleste
tilfælde umuligt at vide, hvor de
resterende mænd havde arbejde.
Omtrent 140 personer var i 1901 of
fentligt ansat, hvortil kommer de mi
litære befalingsmænd (o. 60). De
indkaldte udgjorde o. 130.
Antallet af dem, der var beskæfti
get ved de frie erhverv, synes at være
lidt færre end 1870, da der var tale om
ca. 50. I 1870 fandtes over 100, som
omfattedes af fattig væsenet. I 1901
var dette antal væsentlig lavere, men

Gasværket i 1890'erne. Det lå ved Susåen mellem Kompagnistræde og Slagkildevej, anlagdes i 1862 og
udvidedes flere gange. Foto E. Arnholtz. M .

godt et halvt hundrede ældre fik nu
alderdomsunderstøttelse. - Tallene
for landboere, partikuliers og pen
sionerede lader sig vanskeligt op
gøre.
En stor samlet gruppe var nu som
før husmødrene, i 1901 over 1150
gifte kvinder og godt 150 enligt
stillede, enker eller ugifte.

Industribygningens teatersal, og den
store tilstrømning gav udtryk for in
teressen. Talen koncentreredes om
kvindens krav på frihed til at udvikle
sig, retten til at arbejde og om den
gifte kvindes stilling. Under den
følgende debat fik taleren stort set
tilslutning, bl.a. af højremanden ad
junkt Moussin fra Herlufsholm.
Mødet varede 2 1 / 2 time.

Kvindebevægelsen

Senere på året holdt over
retssagfører Svend Høgsbro samme
sted et foredrag om hustruens
retslige stilling. Efter gældende lov
var hustruen pligtig at være sin mand
underdanig, manden var enerådig
over valg af bopæl m.m. og rådede
ene over børnene. Taleren gik ind for,
at ægtefolk skulle være lige for loven.
Under den påfølgende diskussion
hævdede pastor Thomas Rørdam,
Vejlø, efter Evangeliets ord, at kvin-

Siden 1850'erne havde Kvinde
bevægelsen kæmpet for at kvinden juridisk, økonomisk og politisk - blev
ligestillet med manden. 1871 stiftedes
Dansk Kvindesamfund, men først i
begyndelsen af 1885 blev der gjort et
fremstød i Næstved. Redaktør Reg
ner Petersen, Næstved Tidende,
virkede for sagen. Stud. mag. Ida
Falbe Hansen var taler på et møde i
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Eddeliens Have i 1890'erne. Dette gartneri fandtes ved Jernbanevejen nordøst for det sted, hvor Ramsherred
førtes igennem kort før 1900. Foto E. Arnholtz. A4.

den bør være manden underordnet,
et synspunkt, der dengang var ud
bredt.
Men offentligheden i Næstved var
nu orienteret om emnet, og i den
følgende tid gik Næstved Tidende til
stadighed ind for kvindesagen, bl.a.
ved i 1888 at støtte kvindernes
adresse til regering og rigsdag om
kommunal valgret, et krav, der først
gennemførtes 1908.n)

De enkelte grupper økonomisk set
Ansættelsen til den personlige
kommuneskat, Formue- og Lejlig
hedsskatten, kan give et begreb om,
hvad indtægt den enkelte og tillige
samfundsgrupperne havde. I decem
ber måned offentliggjordes beløbene
for det kommende år.12)Som eksemp
ler er her valgt 1876,1886 og 1901. For
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1870 nævnes i opgørelsen skatte
beløb, for 1876 den skattepligtige
indtægt og for 1886 og 1901 begge
beløb. De ti største skatteydere be
talte i 1886 ca. 7% af hele skatte
beløbet, mens deres årsindtægt
udgjorde 9,5% af det samlede tal. For
1901 var procenterne ca. 14 og 10.
Ligesom i 1870 var købmændene
dominerende blandt de største skat
teydere i 1876 og 1886. Af industri
folkene var tobaksfabrikant Knudsen
den mest velhavende, nr. 3 på skat
telisten i 1876, nr. 2 i 1886. Jernstøber
Hermansen var i 1876 sat så lavt som
nr. 36.
Byens gamle matador konsul
Wittusen blev 1876 sat til en
årsindtægt på 18.000 kr., mens hans
nevø købmand A. G. Wittusen vur
deredes til 2.400. Men købmand
Sander, Wittusens tidligere medar

bejder, stod med 22.000 som nr. 1 på
skattelisten.
1886 er det for en del nye store
skatteydere, man træffer. Tømmer
handler, konsul Sabra er nu nr. 1 med
en ansættelse til 20.000, mens
købmand A. G. Wittusen med 2.600
er langt nede på listen.
1901 er købmand Lillelund på
førstepladsen med 30.000 kr., fulgt af
Sabra med 28.000. Fabrikanterne H.
og O.Hermansen var nu blandt de
første 10, hvor man også træffer
sagførerne Chr. Fester og Chr.
Larsen, de frie erhverv gjorde sig
gældende. Fire købmænd var place
ret her, og byens apoteker var altid at
finde blandt de højestbeskattede.
Udøverne af de frie erhverv gjorde
sig økonomisk gældende med læger
og sagførere i spidsen.
Samme år var de 50 største skattey
dere tilsammen sat til en skattepligtig
indtægt på 310.000 af i alt 1.832.000:
17-18%, mens de i alt betalte 36 1/2%
af den pålignede skat. Halvdelen af
de 50 største skatteydere var
købmænd, men det store flertal af
handlende,
værtshusholdere
og
vognmænd
havde
dog
jævne
indtægter. Det samme gælder de
fleste håndværksmestre og såkaldte
fabrikanter. De offentligt ansatte
spændte fra amtmand til postbud.
De faglærte industriarbejderes tal
var i vækst, og gennem fagforeninger
søgte de og håndværkssvendene at
forbedre deres lønninger. Ringere
stillet var de mange ufaglærte, især
kvinder, bl.a. syersker og vaske
koner. På Magie Mølle Papirfabrik
skabtes mange arbejdspladser for
ufaglærte mænd og kvinder.
Tyendets økonomiske vilkår . var
yderst beskedne, selv om man også
på dette område forsøgte sig med

fagforening i Næstved. Takket være
alderdomsunderstøttelsen undgik en
del ældre at komme under fattigfor
sorg.

Ejendomme og boligforhold
Efter 1870 var købstædernes
brandforsikring et privat foreta
gende, og dermed bortfalder de de
taljerede bygningsbeskrivelser. Et
oppebørselsregister for Næstved, 13)
ført fra ca. 1870 til 1904, er en ringere
kilde, idet forsikringsbeløbene i de
fleste tilfælde ikke er ajourført, og
kun sjældent er der detaljerede
oplysninger om ejendommene. Da
der finder en betydelig prisstigning
sted i perioden, er der ikke mulighed
for at sammenholde de ajourførte
beløb med vurderingerne fra 1870, og
de store ejendomsbesiddelser lader
sig ikke sikkert udregne.
Sammenlignet med 1870 er der
1901 tale om en mere jævn social for
deling af husejere. Den største
gruppe udgøres af selvstændige
handlende (133), efterfulgt af selv
stændige håndværkere eller industri
folk (122). Derefter kommer, ejen
dommeligt nok, de ufaglærte (50) og
derefter håndværkssvende og indu
striarbejdere (48). Der er 44 enker, 36
såkaldte ejendomsbesiddere, 30 of
fentligt ansatte og 21 ved frie erhverv
samt 17 partikuliers eller pensione
rede. Kun 40 personer havde mere
end 1 ejendom. I markområdet do
minerer de jævnere stillede husejere,
dyre grunde og store bygninger fin
des i bykernen.
I 1870 var C. M. Wittusen og F. E.
Sander de største ejendomsbesid
dere. I 1880'erne blev konsul F. L.
Brandt førende med kasernen og et
par købmandsgårde, ca. 1900 er F. E.
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Torvedag på Axeltorv i 1890'erne. Sm l. med det beskedne fremmøde på billedet i "Næstved 1870", side 40.

Sander i spidsen. Andre store ejen
domsbesiddere er apotekeren, jern
støber Hermansens sønner, købmand
Lillelund og ejeren af hotel Vinhuset.
Både i 1880'erne og 1900 var over
halvdelen af de største husejere
købmænd, men ansættelsen til for
mue- og lejlighedsskatten falder ikke
altid sammen med værdien af ejen
dom.
Ca. 335 eller 60% af de omkring 560
ejendomme var beboet af 1 familie, de
øvrige 40% husede fra 2 til 63 familier
eller var ubeboede. Kun i 9 huse
boede der over 10 familier, og her er
både Våbenbrødrestifteisen og Den
Ostenfeldske Stiftelse medregnet.
Ejendommen med de 63 familier lå i
Brandtsgade. Kvaliteten af boligerne
var meget svingende, men på grund
af nybyggeriet ved Jernbanevejen og i
markvarteret samt de forbedrede
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hygiejniske forhold havde man i 1901
en væsentlig højere standard end i
1870.

De enkelte områders og gaders
særpræg
Den største forandring siden 1870
er den betydning, Næstved markområde fik i forhold til købstads
beboelsen.14* Fra 324 mennesker i
marken, fordelt på 91 familier i 32
ejendomme 1870, var tallene i 1901
steget til 2.677,. o. 620 og ca. 225. I
købstadsområdet boede i 1870 3.943
individer, samlet på 749 familier i o.
300 ejendomme. 1901 fandtes 4.485
personer, fordelt på over 1000 fami
lier i o. 335 ejendomme. Mens i 1870
kun godt 12% af Næstveds befolk
ning boede i marken, var tallet 1901
steget til ca. 37, altså en tredobling.

I købstadsområdet var der kun
blevet anlagt et par nye veje:
Jernbanevej, Emilievej og tildels Farimagsvej. Hvor Jernbane vej i 1870 kun
var en fure i Sandbjerget, havde den
1901 over 300 beboere. Men det var
også det eneste sted i selve købsta
den, hvor der skete en stor ændring i
befolkningstallet.
På marken anlagdes derimod som
tidligere nævnt flere nye veje, og
husene skød op.
I de enkelte gader inden for købstads
området skete der gennemgående ikke
de store ændringer i befolkningens
sammensætning. Men Brogade, der
havde spillet en stor rolle i Wittusens
tid, kunne i 1901 ikke præstere en
eneste af de 50 højestbeskattede.
På Axeltorv med godt 200 beboere
fandtes nu 6 af dem, i den ret stille og
afsides Købmagergade med kun 134
mennesker det samme antal, og i
Ringstedgade, der rummede over 300
personer, 7, alt i alt en noget tilfældig
fordeling.
En optælling viser, at der i
markområdet
fandtes
over
300
ufaglærte (mænd og kvinder), mere
end 250, beskæftiget ved håndværk
og industri, og kun 70 med
tilknytning til handel.
Det har gennemgående været
den jævnere stillede del af ind
byggerne i Næstved, som holdt til
her.
Men de økonomisk dårligst
stillede, med arbejdsløse og personer,
der fik fattighjælp, træffer man,
bortset fra fattiggården, i købstads
området, i gader som Bredstræde,
Kompagnistræde, Møntergade, Møl
legade og Krumport.

Interiørs og indbo
Gennem billeder, taget af lokale
fotografer, kan man få indtryk af
overklassens og middelstandens
hjem samt af butikker, beværtninger
og klublokaler. Det har for en del
klunketidens stilpræg. Desværre
savnes der fotos af de jævntstilledes
boligindretning.15) (Se billeder side
29, 52 og 54).

Hygiejniske forhold
I tiden indtil 1902 skete der
væsentlige ændringer både med
hensyn til kloakering og vandforsy
ning, ligesom Næstved fik en kom
munal badeanstalt.
Fra ældre tid fandtes slamkister,
beholdere, hvori faste stoffer tilbage
holdtes og bundfældedes, når kloak
vandet ledtes herover. Fra private
husholdninger kunne der føres
rørledninger hertil. Allerede i 1880
udarbejdedes der en plan for kloake
ring med udløb i Susåen, men af
økonomiske grunde - de store ud
gifter til skolebyggeri og kirkerestau
rering - udsattes sagen, der dog gen
nemførtes i udvidet form 1889.
Udløbet
placeredes ved Broport
(Storebro), og hertil førtes hoved- og
sidelinjer.
1900 tog man atter fat på kloakfor
holdene. En hovedlinje fra told
bodsbygningen ved Farimagsvej
lagdes over Magie Mølles grund til
Susåen.
Der er nøje sammenhæng mellem
kloakeringsforholdene og brolægnin
gen. Før kloakeringen gennemførtes,
var det nødvendigt med dybe
rendestene til at modtage spildevan
det på dets vej til Susåen, og der førte
små broer over rendestenene, som
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var snavsede og ildelugtende. Efter
gennemførelsen af kloaksystemet
hævedes rendestenene, som nu var
tørre og rene. De gamle uregel
mæssige fortove reguleredes og fik
tjærebetonbelægning. 1901 kom der
asfaltering af Ringstedgade.
Renovationen varetoges af vognmænd, fra 1884 Ole Severinsen, og de
benyttede Natmandslodden til for
målet. 16)
Indtil 1853, da man i Odense fik
Danmarks første vandfilteranlæg,
leveredes drikkevandet i det væsent
ligste fra brønde, og kvaliteten var
stærkt varierende både med hensyn
til renhed og smag. I 1889, da
Næstved oprettede sit kommunale
vandværk, havde en snes danske
købstæder fået et anlæg, men indtil
1900 fulgte ikke andre byer i Præstø
amt efter.17)
Allerede i 1884 stillede boghandler
Fix i byrådet forslag om projektering
af et vandværk, men ved budgetbe
handlingen udgik sagen.
I 1885 sendte ingeniør English en
skrivelse til byrådet om vandforsy
ning. 1 1887 nedsattes et udvalg, men
først efter kommunevalget i januar
1888 gennemførtes projektet. Til
vandværket, der placeredes ved
Susåen nær gasværket, anvendtes
gaspumpemaskiner.
V andbehold
ningen placeredes i Granplantagen
ved markedspladsen.18)
Ved århundredskiftet viste det sig,
at vandforsyningen ikke længere
fungerede tilfredsstillende. Flere hus
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holdninger manglede helt vand, an
dre havde en alt for langsom til
førelse, men vandafgiften skulle i alle
tilfælde betales. Der måtte nu ned
lægges 1 1/ 2 tommes siderør af støbt
jern, og det ville blive dyrt, men var
nødvendigt. Samtidig var vand
værket ved at blive udvidet, og i
forbindelse hermed opførtes en kom
munal badeanstalt for enden af Kom
pagnistræde, morsomt nok over for
det sted, hvor Mogens Tuessøns bad
stue havde ligget i middelalderen.19*
Gasværket udvidedes flere gange,
mest omfattende i 1894-95.20* Gas
produktionen - til belysning og mad
lavning - voksede fra 1.823.800 ku
bikfod i 1863 til 18.200.000 i 1899, blev
altså næsten tidoblet på 36 år.
Mens Næstved var ret tidligt med,
når det drejede sig om gasværk og
vandværk, viste bystyret ikke inter
esse for oprettelse af et elek
tricitetsværk. Sydsjællands Social-Demokrat hævdede i 1899, at man
mente, det ville skade det indbrin
gende gasværk. Håndværkerforenin
gen nedsatte i 1902 et udvalg, der
skulle undersøge muligheden, og
bl.a. så man på værket i Slagelse, der
var oprettet 1892 og siden udvidet,
men byrådet i Næstved fastholdt sin
vægring.
Allerede i 1898, da Hermansens
Jernstøberi var genopført efter bran
den i 1896, fik man elektrisk lys her
med strøm fra fabrikkens egne gene
ratorer. 21)

Erhvervslivet

For Danmark som helhed betegner
årene 1871-73 en kortvarig højkon
junktur, der var en udløber af den
tyske "Gründerperiode". Oprettelsen
af Magie Mølle Papirfabrik i Næstved
har sin baggrund heri. Den følgende
periode, der varede til ind i 90'erne,
var ret vanskelig. Men det er i den tid,
andelsbevægelsen tog fart, og selv
om Næstved ikke fik det an
delssvineslagteri, man havde ønsket,
blev der i 1896, da der atter var blevet
gode tider, oprettet et eksportslagteri
i byen. Omstillingen i landbruget fra
delvis selvforsyning til større pro
duktion af fødevarer betød øget salg
af færdigvarer fra købstæderne til
landbefolkningen.
Den stabile økonomiske fremgang
fortsatte til 1914, da udbruddet af
første verdenskrig ændrede er
hvervsforholdene.22*
Mens de tre jernbaner, der kom til
Næstved fra 1870 til 1900, gav byen
nye muligheder for godstransport,
viste skibsfarten tilbagegang i årene
fra 1870. Det hører sammen med de
utilfredsstillende besejlingsforhold,
som man søgte at forbedre i 1901-02.

voksede arealet ved de tidligere
omtalte
indlemmelser.
I
1896
udgjorde Næstveds ager- og england
i alt 494,2 td land, mens veje og
byggegrunde m.m. som omtalt beløb
sig til 108,4 td. Antallet af personer,
der i 1890 forsørgedes ved landbrug
og gartneri, udgjorde o. 100, altså
knap 2% af den daværende be
folkning. Der var i 1896 17 gårde,
hvoraf 11 blev drevet fra byen. Det
forholdt sig på en særlig måde med
husdyrholdet. I 1898 havde man 551
heste (i 1871 343), 168 stk. hornkvæg
(194), 218 svin (197) og 5.986 stk.
fjerkræ. Den betydelige vækst i heste
bestanden skyldes, at der med stig
ningen i befolkningen var brug for
øget trækkraft. Der findes ingen opgi
velse for fjerkræ i 1871, men det store
antal i 1898 viser, at mange, vel især
villaejere, holdt høns. Mængden af
bistader var efter det opgivne i 1871
kun 4, i 1898 73. Den samlede op
gørelse viser, at husdyrholdet ved
århundredskiftet stadig spillede en
ret stor rolle for byboerne. Tallene
omfatter ikke beboerne i landsog
nene, hvis befolkning tidligere over
vejende var bønder, men hvor der nu
også fandtes en del villaejere.23*

Landbrug og fiskeri
Selv om en stigende del af markjor
den i byen toges ind til bebyggelse,

Fiskeriet var, som i 1870, først og
fremmest knyttet til Karrebæks
minde.
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Interiør fra Hermansens jernstøberi i 1880'erne. F .v . Henrik Hermansen, der var teknisk leder, t.h. broderen
Osvald, som tog sig af det merkantile. Ukendt fotograf. M .

Industri
1872-73 udsendtes spørgeskemaer
fra Statistisk Bureau om arbejderbe
folkningens vilkår, og besvarelserne
er bevaret.24) De vil blive nærmere
beskrevet i et kommende afsnit, her
skal blot et par oplysninger
vedrørende industriforhold nævnes.
Dengang anvendtes dampkraft på 5
virksomheder i Næstved: jernstøberi
erne, klædefabrikkerne og damp
møllen. Kun få af de beskæftigede var
voksne "simple Arbeidere" (ufag
lærte), men klædefabrikkerne benyt
tede børnearbejdere. Arbejdstiden lå
på 11-13 timer daglig, dog med
pauser.
1897 foretog Statistisk Bureau en
optælling af håndværk og industri på
grundlag af indsendte oplysninger
fra hele landet. Den omhandlede an
tallet af virksomheder og arbejdere,
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anvendelse af maskinkraft og tillige
virksomhedsformer. På grundlag af
disse oplysninger lavedes en statistik
for hele landet, men grundmaterialet,
der ville være en førsterangs kilde for
de lokale områder, er desværre ikke
bevaret. 1885 udsendtes et privat ar
bejde: "Dansk Provindsindustri sta
tistisk fremstillet af A. T. Bayer, Kam
merassessor". Det er udarbejdet på
tal fra 1881-83 efter udsendte ske
maer. Der gives oplysninger om ar
bejdskraft, produktionsværdi, ar
bejdsløn, virksomhedens art og om
drivkraft, hvortil kommer "An
mærkninger". Selv om materialet
efter sagens natur ikke kan være fuldt
dækkende, er oplysningerne af
værdi. For Næstveds vedkommende
må Holmegaards Glasværk og to
teglværker regnes fra, og adskillige af
de 19 såkaldte industrielle anlæg har
været ganske små, f.eks. et prop

peskæreri med to mand. Tilsammen
skulle virksomhederne i byen be
skæftige o. 310 mennesker, mænd,
kvinder og børn. Magie Mølle Pa
pirfabrik havde 60 mænd og 40 kvin
der. Hermansens og G. Paulsens jern
støberier og maskinfabrikker gav ar
bejde til 40 personer, deraf 5 børn,
mens de to tobaksfabrikker opgiver
18 mænd, 4 kvinder og 35 børn under
14 år. Produktionsværdien anføres til
ca. 1.280.000 kr. Det ligger en del
under Slagelses tal, men over
Roskildes. - Der nævnes i Næstved 2
bogtrykkerier, 1 damp- og vindmølle,
3 garverier, 1 gærfabrik i forbindelse
med
brændevinsbrænderi
og
hvidtølsbryggeri, 2 jernstøberier og
maskinfabrikker,
1 lervarefabrik
(Kähler), 1 mineralvandsfabrik, 1
papirfabrik, 1 proppeskæreri, 1
pumpefabrik, 2 tobaksfabrikker og 2
uldspinderier, deraf det ene i forbin
delse med væveri. Som det ses,
skelnes der ikke mellem industri og
håndværk.25*
Fra 1880'erne og 1903 findes nogle
adressebøger, som opregner virk
somheder, men hverken de eller
folketællingen tager alt med.26)
Jernstøberier fandtes i mange pro
vinsbyer, men Hermansens udvik
lede sig til at blive et af de betyde
ligere herhjemme.
Forudsætningen for oprettelsen af
papirfabrikken ved Næstved var
primært Susåens vand og dertil den
nyligt etablerede bane samt havnen i
Karrebæksminde.27)
I årene frem til 1902 grundlagdes
flere større eller mindre virksomhe
der, f.eks. svineslagteriet, men
hovedbegivenheden i Næstveds in
dustrielle udvikling var grund
læggelsen af Magie Mølle Papirfa
brik, som skulle blive byens største
arbejdsplads.28*

Omkring 1870 var anvendelse af
træmasse og cellulose til papirfrem
stilling ved at fortrænge brugen af
klude. Der opstod desuden et sti
gende behov for papir til aviser og
indpakning, og dertil kom som
nævnt højkonjunkturen i begyn
delsen af 1870'erne. 1 1873 stiftedes to
aktieselskaber: Magie Mølle med en
kapital på 800.000 og Dalum 460.000.
Det første købte af Herlufsholm gods
den gamle, forfaldne vandmølle
Magie Mølle (den store mølle) med
sluseholmen og kammerslusen. Apo
teker Hansen i Næstved havde
henledt opmærksomheden på Sus
åens vandkraft, og Næstved by
støttede beredvilligt fabrikken med
anlæggelse af jernbanespor og leve
ring af gas.
Efter østrigsk forbillede opførte
ingeniøroberst L. A. Petersen, som
omtalt, bygningerne, der er blevet
karakteriseret som solide, men upraktiske. Anlægsudgifterne blev be
tydeligt overskredet, så der måtte
optages lån, og aktiekapitalen kunne
ikke forrentes. 1875 fik man den
første papirmaskine, 1886 endnu én,
hvorved den daglige kapacitet nåede
op på 13.000 pund. 1886 kom der
samarbejde med fabrikken i Silke
borg, og under prisfald og øget
konkurrence i 1880'erne blev der be
hov for sammenslutning i faget. 1889
dannedes A /S De forenede Papirfa
brikker, som omfattede næsten alle
foretagender i branchen. Produk
tionen samledes om de to store fa
brikker i Dalum og ved Næstved.
1894 brændte Magie Mølle, men
blev hurtigt genopført til dobbelt
kapacitet, 5 millioner pund årligt. Det
var nu landets største og mest mo
derne papirfabrik, og fremstillingen
af avispapir blev koncentreret her.
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Kraner ved Maglemølle Papirfabrik o. 1905. D e
blev opsat 1902 og havde forbindelse med
jernbanestationen. Ukendt fotograf. A .

Det var lykkedes De forenede Pa
pirfabrikker at sanere økonomien, og
som nævnt bedredes de økonomiske
forhold herhjemme i 1890'erne. 1897
fik Magie Mølle sin 3. papirmaskine,
1899 den fjerde. Samme år sluttedes
aftale mellem fabrikkerne og Næst
ved havn om besejlingsforholdene på
baggrund af den projekterede forbed
ring af havneforholdene i Næstved
og Karrebæksminde. Aftalen trådte i
kraft 1902 og fungerede som nævnt
til gennemførelsen af havne- og kanalprojektet i 30'erne.29)
Ifølge Trap havde Magie Mølle
Papirfabrik i 90'erne 500 hestes
dampkraft, 160 hestes vandkraft og et
tilliggende på 9 td land. Man
beskæftigede 150 arbejdere, og der
fandtes flere funktionærboliger, to
arbejderboliger og slusehuset. Efter
folketællingen 1901 var langt de fleste
ufaglærte, papirarbejdere.30)
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Hermansens jernstøberi blev 1877
overdraget til grundlæggerens to
sønner, Henrik, som tog sig af de
praktiske opgaver, og Osvald, der
helligede sig de merkantile anlig
gender. Virksomheden var i stærk
fremgang og beskæftigede i slutnin
gen af 90'erne ca. 100 mand. Efter en
brand i 1896 genopbyggedes fa
brikken i fuldt moderne, udvidet
skikkelse. De nye fabriksbygninger
fik shedtag, hvad der gav dem
udmærkede belysningsforhold, og
det er nævnt, at der indlagdes elek
tricitet.
Støbejernssøjler og -vinduer blev
specialiteter for fabriken. I 1899
ansattes ingeniør Axel Ibsen som di
rektør (driftsleder), og i den følgende
tid kom produktionen også til at
omfatte ventilatorer, idet han specielt
tog sig af den maskinelle produktion.
Der beskæftigedes fortrinsvis
faglærte i virksomheden.31)
C. Paulsens Jernstøberi og Maskin
fabrik ved Vordingborgvej havde et
langt beskednere omfang, men var
fortsat levedygtigt.
Af tekstilvirksomhederne eksiste
rede Jacobsens farveri og uldspinderi
i Farvergade stadig, mens A. V.
Hansens klædefabrik i 1870'erne gik
konkurs.32)
I 1896 oprettedes som nævnt et
eksportsvineslagteri, med bygninger
ved Oscarsvej; allerede 1899 indgik
det i aktieselskabet J. D. Koopmanns
Svineslagterier.33)
Bryggeriet Føniks ved Vording
borgvej blev til i 1891 og omdannedes
1898 til et aktieselskab. Der frem
stilledes såvel bajersk- som hvidtøl,
mens Nielsen i Farvergade og Friis i

Ringstedgade kun
producerede
hvidtøl. "Fortuna" i Købmagergade
fabrikerede mineralvand. - Af de fire
brændevinsbrænderier, som
eksi
sterede i 1870, var ved århundred
skiftet de to tilbage, Brandts i Øster
gade og Friis' i Ringstedgade.
Ifølge Trap fandtes der i 1890'erne
en sukkervarefabrik, som efter
adressebogen tilhørte købmand G. H.
Sander i Østergade. Der nævnes også
en margarinefabrik, oprettet som
aktieselskab 1890, men omdannet til
mejeri. Det må være det indtil
1980'erne eksisterende "Næstved
Flødeis A /S ", som 1903 kaldtes
Næstved Ismejeri.34)
Foruden C. H. Knudsens to
baksfabrik fik man 1882 Julius
Langes, som blev flyttet hertil fra
Nakskov. Ostenfeldts Cigarfabrik,
der efter folketællingen 1901 over
vejende beskæftigede faglærte, var
ophørt 1903. Dette år fandtes efter
vejviseren ikke mindre end 9 virk
somheder med titlen "Cigar- og To
baksfabrikanter", som overvejende
må have været ganske små virk
somheder. - Konsul Sabra drev en
cementvarefabrik.
Næstved Dampmølle gik efter en
brand over til at blive drevet med gas.
35)

I 1901 drøftede man muligheden
for oprettelsen af en sukkerfabrik,
men noget reelt grundlag herfor
fandtes ikke.36)
Bortset fra papirfabrikken og Hermansen bestod Næstveds industri
kun af mindre eller små virksomhe
der. Ved århundredskiftet var der
henved 40 med titlen fabrikant og ca.
250 faglærte beskæftiget ved industri.
Dertil kommer et par hundrede
ufaglærte.37)

Håndværk
Erhvervets vilkår
Gennem hele perioden var indu
strien i Danmark i fremgang, og spe
cielt i 1890'erne skete det på be
kostning af håndværket.38) Men dette
erhverv, der i 1880 talte ca. 70.000
selvstændige mestre og beskæftigede
o. 140.000 ansatte, formåede dog
fortsat at gøre sig gældende, selv om
mulighederne varierede for de
forskellige fag. En del småindustrielle virksomheder må også regnes til
håndværket, der ved århundred
skiftet beskæftigede væsentlig flere
end den egentlige industri.
På
flere
områder
formåede
håndværksvirksomheder og småin
dustri at tage kampen op mod mas
seproduktionen.
Man
kunne
anvende gas, petroleum og elek
tricitet som drivkraft i jern- og metal
samt i træ- og møbelområdet. Mindre
maskiner kunne f.eks. med held
benyttes på bogtrykkerier.
Der opstod nye håndværksfag som
fotografering og som samling og re
paration af cykler. - Endelig var der
områder, som helt eller delvis undgik
konkurrence fra industrien. I bygge
branchen trængte industrialiseringen
kun langsomt frem.
Håndværkets tradition for kvalitet
gjorde sig gældende i kunstindu
strien, hvad Kählers virksomhed i
Næstved er et eksempel på.
I 1879 oprettedes Fællesrepræsen
tationen for dansk Industri og
Haandværk, der senere blev til
Haandværkerraadet, efter at indu
strien havde skilt sig ud. Man ar
bejdede, støttet til de lokale hånd
værkerforeninger, på at fremme er
hvervet, bl.a. forsøgtes det at oprette
særlige håndværkerbanker.
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Fra gammel tid var det alminde
ligt, at svendene vandrede,39* gik på
valsen; særlig bagere, skomagere og
smede søgte ud. Gennem denne peri
ode var det dog i aftagende. For at
hjælpe de rejsende oprettedes støtte
foreninger, som i 1881 fik fælles reg
ler. Desuden indrettede man svende
hjem.
Vandringerne kunne give sven
dene faglig viden, der dog på anden
vis og i stigende grad meddeltes gen
nem de tekniske skoler, hvoraf der i
1900 fandtes i alt 74 i de danske
provinsbyer. 62 skoler havde egne
bygninger.40*

Håndværk i Næstved
Både med hensyn til de enkelte fag
og til foreninger og institutioner

følger Næstved den almindelige
udvikling i erhvervet.
Tallene på håndværkere er på
grund
af
kildematerialet
kun
omtrentlige.41* 1901 har der været
godt 300 ikke-selvstændige hånd
værkere i Næstved, henved 200
svende og over 100 lærlinge. Kun en
tredjedel boede nu hos mester, mens
det i 1870 gjaldt næsten alle. Dog
boede 2 /3 af lærlingene hos ar
bejdsgiveren.
Antallet af selv
stændige håndværkere - med eller
uden svende eller lærlinge - kan
sættes til godt 200, så i alt henved 550
håndværksuddannede - eller under
uddannelse - fandtes i Næstved ved
århundredskiftet.
I forhold til 1870 er der sket store
forskydninger i antallet af svende og
lærlinge i de forskellige fag. Sko
magerne, der dominerede med o. 80,
har nu kun ca. 16, mens antallet af

A4. Andreasens skomagerværksted i Grønnegade ca. 1900. Maskinen betjenes af pigen (konen?), der - måske

i dagens anledning - er pyntet med matroskrave, mens de to mænd er i arbejdstøj. Værkstedet var placeret i
tagetagen. Foto Carl C . N ielsen. M .
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Udsmykket vogn med bødkere fra håndværkerfesten 1888. En række køretøjer med arbejdende værksteder var
festens højdepunkt. Ukendt fotograf. M .

selvstændige derimod viser et be
skedent fald fra ca. 36 til 27.
Skotøjsindustrien var ved at slå det
gamle håndværk ud, og mestrene
måtte ernære sig som reparatører og
forhandlere af maskinfodtøjet. Deri
mod stiger antallet af bogtrykkere og
typografer fra o. 7 til 25. Der kom to
nye aviser i perioden, og interessen
for politik i provisorietiden øgede
antallet af læsere. Byggefagene viste
også stærk stigning. Mens hand
skemagerne gled ud, var nye fag
udøvere: damefrisører, dameskrædderinder og cykelsmede i fremgang.
I 1901 blev der udøvet ca. 55
forskellige håndværksfag. Et be
grænset antal ufaglærte, ca. et halvt
hundrede, var knyttet til hånd
værket, men det er ikke muligt at nå
frem til et dækkende tal.

Som de fleste provinsbyer fik også
Næstved en håndværkerforening,
der oprettedes i 1880 og i 1888 ar
rangerede en stor håndværkerfest
med vogntog.42* Foreningen var in
teresseret i oprettelsen af en hånd
værkerbank, det blev dog ikke den,
der kom til at gennemføre sagen.
Men derom senere.
I sit værk om håndværkets og in
dustriens
arbejdsforhold
bruger
Georg Nørregaard Næstved som
eksempel på, hvorledes en lokal
støtteforening for rejsende svende
fungerede efter de fælles regler
herom fra 1881: 43) "Bestyreisen kom
her til at bestaa af 5 Borgere og 4
Svende. Ugifte Svende skulle bidrage
10 Øre, gifte 5 Øre ugentlig, Mestre 5
Øre samt 2 Øre for hver Svend, de
beskæftigede, og som var Medlem af
Foreningen. Den Svend, der kom til
43

Kühlers stand på den nordiske udstilling 1888. Th. ses "Forårsvasen” a fK . Hansen Reistrup, nu på Næstved
M useum . Ukendt fotograf. A4.
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Byen, fik gratis Logi 2 Nætter og Kost
1 Dag samt 50 øre ved Afrejsen".
1883 oprettedes, på Foranledning
af pastor V. Munck, Lille Næstved,
Danmarks første svendehjem, i et
tidligere fattighus i Møllegade.44)
I 1886 fik den gamle Tegne- og
Skriveskole, som i 1868 var lagt ind
under Industriforeningen, en rum
melig bygning ved Jernbanevejen og
kaldtes nu Næstved tekniske Skole.
Malermester H. Bischoff var både for
mand og forstander for skolen indtil
1880. Malermester Chr. Petersen, der
var formand 1881-93, gennemførte
byggesagen.45*

Kahler
En helt enestående udvikling fandt
i Næstved sted inden for potte
mageriet.46* 1872 deltes værkstedet i

Kindhestegade. Den yngre broder
Carl F. Kähler overtog pottemageriet,
mens den ældste, Herman A. Kähler,
tog sig af kakkelovnene. 1875 flyttede
han produktionen ud ved "Skidtparken", hvor fabrikken stadig fin
des. Efter tysk forbillede fremstille
des nu renæssanceagtige ovne med
reliefprydede, farvede kakler. (Typen
kaldtes "altdeutscher Ofen"). Kähler
forbedrede ovnenes funktion, og i
København oprettedes et kakkel
ovnsfirma "Kähler og Ahrens", men
det var vanskelige tider i 1880'erne.
Ikke desto mindre udstillede Kähler
ovne, som rostes meget, på den store
industriudstilling i København 1888.
Af største betydning blev det, at
Herman Kähler kom i forbindelse
med professor Vilh. Klein, der lod
keramiske arbejder, som dekoreredes
af hans elever på Tegneskolen for
Kvinder, færdigbehandle i Næstved.
Trods sin anstrengte økonomi eks-

P. S. Krøyers pastel 1905 af Herman A . Kähler, som drejer en potte. Th. sønnen Herman H . C. Kähler.
Næstved M useum . Foto Jens Olsen.
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Krukke af Thorvald Bindesbøll, udført på Kahlers
værksted 1890. H vide frugtblomster på blå bund.
Næstved M useum . Foto Jens O lsen.

perimenterede Kahler vedblivende
med glasurfremstilling. Hans første
kunstneriske medarbejdere var ma
leren H. A. Brendekilde og porce
lænsmaler O. J. Lund, men afgørende
blev det, at Karl Hansen Reistrup i
begyndelsen af 1888 knyttedes til
virksomheden. Han var billedhugger
og maler og havde arbejdet ved den
kongelige porcelænsfabrik og Sèvres
i Frankrig. Kähler deltog som nævnt i
udstillingen 1888 og opnåede me
dalje for sine ovne, men også kera
miske arbejder var med, bl.a. Rei
strups "Forårsvase" med blå glasur
(bleu royal) og forgyldninger. (Den
kan i dag ses på Kählermuseet i Bo
derne i Næstved).
Det lykkedes kort efter for Herman
A. Kähler at fremstille den røde
lustre, en metallisk skinnende glasur,
der skulle gøre hans værksted kendt
over hele verden. Reistrup udfor
mede på kort tid krukker, vaser og
kander med dyremotiver til den nye
glasur, og de skaffede værkstedet en
sølvmedalje på verdensudstillingen i
Paris 1889. Unægtelig et fremskridt
fra den "hæderlige omtale", Kähler
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nogle år før havde fået på en udstil
ling i Århus for drikkekar til høns og
duer!
1 1890 og 1891 arbejdede Thorvald
Bindesbøll i kortere perioder på
Kählers værksted. En krukke med blå
glasur og hvide frugtblomster, ja
pansk inspireret, er et vidnesbyrd om
dette forbigående samarbejde, og kan
nu ses på Kählermuseet.
Kähler og Reistrup fortsatte med at
fremstille krukker og vaser, hvoraf en
væsentlig del blev gengivet i form,
men større kunstnerisk betydning
havde de flisemalerier og lermo
saikker fra deres hånd, der dels kom
til at pryde offentlige bygninger, dels
erhvervedes af kunstmuseer verden
over.
Herman A. Kählers søn, Herman
H. C. Kähler, var interesseret i at gen
optage det gamle pottemageri med
hornmaleri, og prøver herpå kunne
ses på verdensudstillingen i Paris
1900.
Af sølvsmedene var C. A. B. Chri
stensen og J. K. Lund stadig i live
1901, og Ludvig Berth virkede til sin
død 1896. Hans søn Valdemar Berth
var først og fremmest forhandler af
sølvvarer, som dog kan bære hans
stempel.47*

Arbejdsforhold i håndværk
og industri
Både socialt og økonomisk har de
ændrede forhold inden for disse
erhverv i årene efter 1870 - sammen
med andelsbevægelsens fremkomst været helt afgørende for det danske
samfund. Georg Nørregaard giver i
"Arbejdsforhold inden for dansk
håndværk og industri 1857-1899" en
grundlæggende beskrivelse af emnet,
og Henry Bruuns "Den faglige Ar-

bejderbevægelse i Danmark indtil
Aar 1900" (I Til ca. 1880) supplerer
fremstillingen.
I
Socialisme og fagbevægelse
Den fremadskridende anvendelse
af maskiner medførte gennem peri
oden store ændringer for de beskæfti
gede. Medhjælpernes antal firedobledes 1860-1901, fra o. 44.000 til ca.
172.000, mens de selvstændiges antal
kun steg fra o. 85.000 til 104.000. Mu
ligheden for at få egen bedrift blev,
særlig i industrien, stadig svindende.
Tidligere fandtes en ensartet be
skæftigelse inden for samme fag, nu
trængte specialiseringen frem i in
dustrien og efterhånden også i
håndværket.48*
Mens svenden naturligt nok følte
sig knyttet til den mester, i hvis hus
han boede og virkede, opstod der
under industrialiseringen et mod
sætningsforhold mellem arbejds
givere og arbejdere, samtidig med at
solidaritetsfølelsen udviklede sig hos
de ansatte. Socialistiske ideer vandt
frem, og der opstod fagforeninger
under de gode økonomiske forhold i
begyndelsen af 1870'erne. Skønt in
dustrien gik frem i disse år, var som
tidligere nævnt langt den overve
jende del af arbejderne faglærte
håndværkssvende.49*
Selv om oprettelsen af "Interna
tionale" (Den internationale Ar
bejderforening i Danmark) i 1871 på
initiativ af Pio, Brix og Geleff var et
københavnsk anliggende, satte det
sig også spor i provinsen. Ved en agi
tationsrejse i foråret 1873 lykkedes
det således foreningens daværende
formand cigarmager Würtz at få
oprettet afdelinger i flere provins
byer, herimellem Næstved. Men i au

gust samme år blev Internationale
forbudt, og de eksisterende små lo
kale foreninger ophørte.50*
I 1874 stiftedes en "Demokratisk
Forening" (socialistisk præget) i
Næstved, men den forsvandt sand
synligvis allerede samme år.51*
I begyndelsen af 1870'erne havde
de nyoprettede fagforeninger mulighe
der for at gennemtvinge strejker med
held. 1875 ønskede de københavnske
tobaksarbejderes forening "Enighe
den", der var i lønkamp, at få støtte
fra provinsen, og efter agitation op
rettedes lokalforeninger under to
baksarbejderforbundet, bl.a. i Næst
ved, hvor det lykkedes de få med
lemmer at gennemføre deres krav i
løbet af en måned. Cigarfabrikant
Galle i Næstved rejste forgæves til
København og Sverige for at skaffe
sig kvindelige strejkebrydere. Men
allerede i 1876 eller 1877 opløstes
Næstved-foreningen.52*
Lige så kort en eksistens fik Ty
pografisk Forbunds Næstved-forening,
der blev stiftet i 1875, men ophørte i
1876, da landsforbundet gik i
opløsning efter en mislykket strejke i
København samme år.53*
Fængslingen af de socialistiske
førere og forbudet mod Internatio
nale kunne ikke standse arbejder
bevægelsen. Men de dårlige øko
nomiske forhold i sidste del af
1870'erne medførte svækkelse, strej
ker mislykkedes, og adskillige fag
foreninger ophørte.
Samtidig gjorde mere moderate
tendenser sig gældende. Bladet "So
cialisten" fra 1871 blev i 1874
overtaget af nogle københavnske fag
foreninger og omdøbtes til "Social
Demokraten".54* Under Wiinblads le
delse blev avisen fra 1880'erne en god
forretning, som kunne støtte den so
cialistiske agitation, og rundt om i
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landet kom der lokale blade.55) 1899
begyndte "Sydsjællands Social De
mokrat" at udkomme i N æstved5®
1878 oprettedes "Socialdemokra
tisk Forbund", hvorved det politiske
og faglige arbejde adskiltes, selv om
der fortsat var et nært samarbejde.57*
Man dannede partiforeninger over
alt, således stiftedes i Næstved 1885
"Socialdemokratisk
Arbejderfore
ning for Præstø Amts 3. Valg
kreds".58*
Allerede i 1870'erne opstilledes
socialistiske kandidater til Folketin
get. Således prøvede Geleff 1876 at
opnå valg i Næstvedkredsen, hvor ven
stremanden Leth dog sejrede stort.59*
I 1884 fik man to mand ind i
København60*, i Næstvedkr edsen blev
socialdemokraterne først repræsen
teret 1906.61*
Da de økonomiske forhold blev
noget bedre i begyndelsen af
1880'erne, fik fagforeningsbevægel
sen virkelig fodfæste hos arbejderne,
og det varede ved, skønt der atter
kom dårligere tider sidst i 1880'erne.
Også arbejdsmænd og kvinder var
nu med, der oprettedes fagforbund
og tillige fællesorganisationer i de
enkelte byer. Det hele samledes i "De
samvirkende Fagforbund".62*
Trods faldende priser lykkedes
det, gennem fagforeninger og ved
strejker, at gennemføre lønforhøjelser
og kortere arbejdstid, og i 90'erne
kom der, som tidligere nævnt, atter
gode tider.63*
Også arbejdsgiveren organiserede
sig fagligt og lokalt og kunne true
med lockout.64*! 1899 kom så opgøret
mellem De samvirkende Fagforbund
og Dansk Arbejdsgiver- og Mester
forening. Efter fire måneders stor
lockout opnåedes Septemberforliget,
hvorved er skabtes et retsgrundlag
for fremtidige arbejdskonflikter.65*
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Fagforeninger og mesterforeninger i
Næstved
1 1900 fandtes i Danmark 51 fagfor
bund, hvoraf de 41 hørte under De
samvirkende Fagforbund. Det sam
lede medlemstal udgjorde godt
96.000, hvoraf over 81.000 tilhørte
hovedorganisationen. Men selv om
kun 51% af arbejderne i Danmark var
organiserede nogle år senere, i 1910,
var det et meget højt tal i sammen
ligning med andre lande.66*
De to tilløb til at danne fagforenin
ger i Næstved i 1870'erne blev med
held genoptaget67), idet der fra 1881
til 1902 oprettedes 25, hvoraf mindst
22 var tilsluttet landsforbund under
De samvirkende Fagforbund. Kun 4
af Næstved-foreningerne er ældre
end det fagforbund, de blev knyttet
til. På den følgende liste er oprettel
sesåret for fagforbundet markeret
med årstal i parantes:

Fagforeninger i Næstved
(indtil 1903)
1875-76,1881 typografer (1892)
1875-76 (77), 1887 tobaksarbejdere
(1887)
1885 skomagersvende (1885)
1887 skræddersvende (1887)
1888 hustømrere (1890)
1889,1890 snedkersvende (1895)
ca. 1890,1895 bagersvende (1892)
1891 murers vende (1887)
1894 arbejdsmænd (1897)
1894 smede og maskinarbejdere
(1888)
1895 lohgarvere (1895). - Lohgarvere
arbejder med barkopløsning
modsat hvidgarvere.
1895 papirarbejdere (1895)
1896 formere (1889)
1896 tjenestetyende (1896)

1896 blikkenslagersvende (1890)
1896 møllersvende (1895)
1897 slagteriarbejdere (1895)
1897 bogbindersvende (1895)
1897 malersvende (1890)
1898 sadelmagersvende (1894)
1899 jernbanefolk (1899)
1899 fyrbødere (kedel- og maskin
passere) (1898)
1901 savværksarbejdere (1895)
1901 "Kvindelig Arbejderforening
for Næstved og Omegn" (1898)68)
1902 eller 1903 slagtersvende (?)
Af de fagforbund, som stod uden
for De samvirkende, havde Dansk
Jernbaneforbund 1900 39 foreninger;
i Næstved var der 39 medlemmer.
Tjenestetyendeforbundet omfattede
kun 6 foreninger, i Næstved havde
man 78 medlemmer.
Der var o. 1890 gjort et forsøg på at
oprette en bagersvendeforening i
Næstved.69* Der har været en sned
kerforening, som opløstes i 1889 efter
en tabt strejke for lønforhøjelse.70*
Dansk Arbejdsmandsforbund var
1900 langt det største af fagforbun
dene med over 27.000 medlemmer,
og lokalt dominerede Næstvedforeningen med 258. Papirarbejder
forbundet havde 1900 5 foreninger
med i alt 553 medlemmer, deraf 120
ved Magie Mølle. Et lille fag som
bogbindernes var i Næstved repræ
senteret med kun 4 medlemmer71*
Både i papir- og tobaksfabrika
tionen anvendtes kvindelig arbejds
kraft i Næstved.72*
Den første fællesorganisation i
provinsen oprettedes i Århus 1883,
og "Fællesorganisationen for Ar
bejderforeningerne i Næstved og
Omegn" dannedes 1890, da man
havde 14 fagforeninger med 80 med
lemmer. 1900 var tallet vokset til 19

foreninger med 792 medlemmer, o.
88% af alle organiserede arbejdere i
byen. Kontingentet var dengang 30
øre årligt pr. medlem, et af de laveste
i landet.73*
Oplysningerne om fagforenin
gerne er taget fra Jensen og Olsens
oversigt fra 1871 til 1900 (se hen
visning nr. 66). Det har været vanske
ligere af få præcise oplysninger om
de følgende to år.

Mesterforeninger i Næstved
(indtil 1903)
I flere fag var antallet af ar
bejdsgivere meget begrænset, men
1903 fandtes 8 sammenslutninger for
uden den lokale arbejdsgiverfore
ning. Den ældste faglige klub var
Snedkermesterforeningen for Næst
ved og Omegn, fra 1888, murer- og
tømrermestrenes blev til 1891, idet
"Lokalforening for Tømrerfaget i
Næstved" samme år fik tilslutning
fra murermestrene. Bagermestrenes
kom 1894 og malermestrenes 1898.
Desuden var der foreninger for sko
magere, skræddere, slagtere og bar
berer (frisører).74*

II
ARBEJDSPROBLEMER
Strejker og lockouter
Gennem perioden 1880-99 fandt
der i alt 15 strejker sted i Næstved,
hyppigt en hver år, i 1891 tre, ikke
mange i sammenligning med andre
købstæder.75* Storlockouten 1899 be
rørte også Næstved, hvor Arbejder
nes Fællesorganisation anmodede
byrådet om udsættelse af skattebeta
lingen på grund af konflikten.76*
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Arbejdstiden
Den daglige arbejdstid for provins
arbejdere er beregnet til 11,1 timer i
1870 og 10 timer i 1900.77) Det første
tal stemmer med en udregning for
Næstved
efter
oplysninger
fra
skemaerne 1872.78* Det samlede time
tal var større, men hvile- og spisep
auser skal trækkes fra. Flere mestre,
f.eks. møllere, opgiver arbejdstiden
som ubestemt.
Søndagsarbejde var almindeligt
ca. 1870. I Næstved arbejdede for
merne hver søndag til kl. 16, først
1881 blev det afskaffet.79*

Arbejdslønnen
Det har for forskerne været van
skeligt at beregne arbejdslønnens
størrelse gennem perioden 18701900.80) For samtlige beskæftigede
mænd menes den, indtil 1914, at være
tredoblet, men forløbet har ikke
været jævnt, afhængig at de skiftende
økonomiske forhold og fagforenin
gernes styrke. I begyndelsen af
1870'erne og sidste del af 90'erne var
der kraftig stigning, i sidste del af
1870'erne et ret betydeligt fald, efter
1900 jævn stigning. Reallønnen steg
indtil 1914 med 100%, den største
forbedring fandt sted i 1890'erne.
De ofte omtalte skemaer fra 1872
kan give visse oplysninger om
lønningen i Næstved dengang. 81) Af
294 svende fik godt 36% kost og logi
hos mester som en del af lønnen, og
ydelserne sattes for det meste til 48
skilling om dagen. Af de over 63%,
som alene fik pengeløn, var de fleste
knyttet til industrivirksomhederne.
Lærlinge fik ofte kun kost og logi. Omkring 1900 boede industriar
bejderne privat.
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For murersvende i Næstved forelig
ger tal, som viser en stigning i
timelønnen fra 30 øre i 1891 til 49 i
1902. Den største opgang fandt sted
1896-97 fra 33 1 /5 til 38. Akkordar
bejde var almindeligt i dette fag i
1890'erne82

Arbe j dsreglementer
Reglementerne, hvoraf der bl.a.
findes ét fra Magie Mølle Papirfabrik
omkring 1880, var oprindelig udar
bejdet af arbejdsgiverne uden
samtykke fra arbejderne og handlede
derfor mere om pligter end rettighe
der. Vigtigt var det at få de beskæfti
gede til at møde præcis. Penge, der
indgik som bøde, benyttedes til fa
brikssygekasser, hvor den slags
eksisterede.83*

Overenskomster
Fra 1880'erne blev der underskre
vet adskillige overenskomster mel
lem de to parter på arbejdsmarkedet,
og efterhånden udviklede det sig til
landsdels- og landsoverenskomster.
Som eksempel kan nævnes, at fag
foreninger i en række byer 1899 ved
tog det såkaldte Næstved-regulativ,
hvorefter bygnings- og møbelsnedkerprislisten fra København skulle
gælde i provinsen. Der oprettedes
efterhånden voldgiftsretter for fag og
lokale områder.84*

Lovgivning om arbejdsforhold og
sundhedsforanstaltninger
1 1873 kom fabriksloven , der forbød
at anvende børn under 10 år i indu
strien og gav regler for børnearbejde.

Fabriksinspektørerne fik en vanske
lig opgave, da loven overholdtes dår
ligt, og der ofte vistes stor lem
fældighed ved lovovertrædelser. "I
en By som Næstved, hvor Inspek
tørerne i det hele taget fra Be
gyndelsen mødte en kraftig Vrang
vilje, indstilledes en Sag til Bortfald
paa Grundlag af Fabrikantens De
menti". (1874, citeret fra Georg Nørregaards omtalte bog).85)
1889 vedtoges en lov om maskinbeskyttelse, men først 1898 krævedes der
ulykkesforsikring af arbejdsgiverne i
særlig udsatte virksomheder. 86) I
Næstved bevilgedes 1890 200 kr. til
foranstaltninger til afværgelse af
ulykkestilfælde i vandværkets ma
skinhus, og året før er det nævnt, at
de beskæftigede ved kloakarbejdet
var sikrede i tilfælde af død eller in
validitet.87*
Ud fra de krav, der stilles i vore
dage, var der i perioden fra 1870 til
århundredskiftet
utilfredsstillende
sundhedsforhold på næsten alle ar
bejdsområder. Dengang ansås dog
arbejdet på tobaksfabrikker og
gasværker for at være sundhedsfar
ligt. I Næstved udvidedes 1877 sund
hedsvedtægten med "Forskrifter for
Cigar- og Tobaksfabriker".88*

For at afhjælpe arbejdsløsheden
kunne kommunerne søge at skaffe
beskæftigelse. I Næstved nedsattes i
begyndelsen af januar 1878 et by
rådsudvalg for at undersøge, hvilke
ekstraordinære foranstaltninger, der
kunne træffes, og hvor meget dette
ville koste. Der bevilgedes til for
målet 1.000 kr., som benyttedes til istandsættelse og forbedring af byens
markveje.90*
Gennem 1880'erne og 90'erne var
arbejdsmulighederne som nævnt
stærkt varierende. Den værste peri
ode med arbejdsløshed indtraf 1885
til 87. Fra det offentliges side blev der
stort set ikke givet hjælp, og ved
indsamlinger blandt arbejderne selv
og gaver udefra måtte man klare sig
egennem. Først efterhånden kunne
fagforeningerne yde støtte.91*
I 1886 anmodede deltagerne i et
arbejdermøde Næstved by om at
skaffe beskæftigelse til arbejdsløse.
Byrådet bevidnede sin sympati for
sagen og udsatte den til nærmere overvejelse, men mere skete der ikke.92*
I 1902 i en lignende situation op
fordrede forretningsudvalget for
Fællesorganisationen byen til at
påbegynde forskellige arbejder, og
denne gang søgte man at imøde
komme ønskerne.93*

Arbejdsløshed

Handel m.m.

Med de dårlige tider i sidste del af
1870'erne kom der et stærkt fald i
beskæftigelsen. Da vinteren 1877-78
desuden var meget hård og fagfore
ningerne i svær krise, opstod der nød,
som kun i begrænset omfang kunne
mildnes af de frie fattigkasser. I
Næstved foretoges - efter forbillede
fra Horsens - gennem 8 uger indsam
ling af 1O-ører.89*

Selv om andelsbevægelse og
fremkomsten af brugsforeninger
gjorde landboerne mindre afhængige
af byerne, var der fortsat gode mu
ligheder for handlende her. Køb
mændene omsatte korn, tømmer, jern
og kul, læbælteordningen fungerede
gennem hele perioden, og byens og
omegnens befolkning forsynedes
med forbrugsvarer.
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Interiør fra købmandsforretning ca. 1900, formentlig jens Bjerres på Axeltorv. Vareudbud og opstilling er
typisk for tiden. Ukendt fotograf. M .

Konsul Wittusen, der omkring 1870
havde været byens matador, var død
1882. Arvingerne beholdt indtil vide
re ejendommene i Næstved og Kar
rebæksminde. Wittusen havde også
haft skibe, men de tider var forbi, da
en købmand med fordel kunne have
en flåde af mindre træskibe, nu blev
dampskibsrederiernes fartøjer i sti
gende grad dominerende. Wittusens
forretning førtes videre af hans nevø
A. G. Wittusen, men skattelisterne
vidner om tilbagegangen, og efter
hans død i 1892 lejede købmand Hans
Olsen (senere kaldet Birksted) byg
ningerne ved Brogade-Møllegade.
Olsens virksomhed, der kom til at
omfatte salg af kul og trælast samt
korn og foderstoffer, var i stadig
fremgang. I de første år efter 1892 be
tegnede han sig iøvrigt som Wit
tusens efterfølger.94*
F. E. Sander, der havde undladt af
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holde skibe, klarede sig godt og
kunne i 1870'erne .opføre både ka
serne og friboliger. 1885 overdroges
hans forretning til Carl Bergen. 1901
deltes firmaet i en tømmerafdeling
med L. P. Olsen som leder og en for
retning med korn, foderstoffer og
kolonialvarer under C. I. Hansen.95)
Efter H. C. Nandrups død 1895
førtes detailforretningen på Axeltorv
videre af sønnen Julius Nandrup,
mens korn- og foderstofafdelingen
afhændedes til Valdemar Huus, der
efterhånden oparbejdede en betyde
lig virksomhed, som fik lokaler i fire
gamle bygninger: Kompagnihuset,
det gule og det røde pakhus i
Næstved samt magasinet i alleen i
Karrebæksminde.96* - J. M. Weeke var
gået fallit i 1879 og havde måttet
afhænde de to sidstnævnte bygnin
ger til Discontobanken. Men i et fir
maregister 1889 findes "Karre-

Ferd. S. Bahnsens isenkram- og udstyrsforretning i Torvestræde. 1890'erne. Facade og Fortov er inddraget i
den omfangsrige vareudstilling, der dog måske er særlig flot i anledning af fotograferingen.
Ukendt fotograf. A4.

bæksminde Kornforretning" ved C.
F. Bergen, H. R. Krag (i Riddergade i
Næstved) og J. M. Weeke.97)
Af andre købmandsvirksomheder,
som fandtes i tiden fra 1870 til år
hundredskiftet, var der Fr. L. Brandts i

Østergade og Niels Hansens ved Bro
torvet. Brandt lod opføre en kaserne
ved Vordingborg vej i 188O'erne.98)
Fritz Lillelund der holdt til på hjørnet
af Ringstedgade og Grønnegade, spe
cialiserede sig efterhånden i handel
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En yndet beværtning var H ans Larsens i Ringstedgade. Slutningen af forrige århundrede. Gasarm og sand
på gulvet. Foto Carl C . Nielsen. A4.

med jern.99* I Østergade boede F. V.
Sabra, der handlede med trælast og
byggematerialer, og som blev svensk
vicekonsul.100)
Det ret store antal af betydelige
købmandsforretninger fortæller dels
om byens betydning som han
delscenter, dels om indehavernes
dygtighed. De store godser i
omegnen var stadig af betydning for
omsætningen.
I 1883 oprettedes "Næstved Han
delsforening", der på forskellig måde
skulle "søge at fremme Byens Han
del, Skibsfart og Industri". Et halvt
hundrede danske købstæder havde
da fået en tilsvarende forening. 1919
ændredes navnet til "Næstved Han
delsstandsforening". Indtil da kunne
det forveksles med "Handelsforenin
gen for Næstved og Omegn", en de
tailhandlerforening, der blev til i 1888
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iøvrigt som en af de første i sin art
herhjemme.101*
De tidligere omtalte adressebøger
eller vejvisere kan give et vist begreb
om antallet af handlende i Næstved
fra 1880'ernes begyndelse til 1903.
Vanskeligheden i benyttelsen af dem
beror bl.a. på, at der anvendes
forskellige benævnelser på de hand
lende; i 1881-83: købmænd og detail
handlere + 1 cigar- og tobakshandler,
1889: kolonial- og produkthandlere +
11 andre kategorier, mens der for
1903 findes ikke mindre end 22
forskellige benævnelser. Der var
siden 1870 kommet en stærkt sti
gende specialicering. Benævnelser
som Fiskehandler, Viktualiehandler,
Glas, Porcelæn og Udstyr forekom
mer først 1903, selv om nogle af kate
gorierne godt kan have eksisteret
tidligere.
I forhold til folketællingen 1870

(ca. 100 handlende) er adresseboger
nes antalt alt for lave. En mere pålide
lig opgørelse kan folketællingen 1901
give. Godt 40 arbejdsgivere, alle i
købstadsområdet, havde o. 100 an
satte, medarbejdere og lærlinge,
boende hos sig. Der var ialt o. 500
mennesker, deraf ca. 250 selv
stændige, beskæftiget ved handel,
gæstgiveri og transport, altså har
flertallet af virksomheder været gan
ske små, oftest uden medhjælpere,
bortset fra, at ægtefællen kan have
medvirket. Men de samlede tal viser,
at o. 7% af befolkningen i 1901 var
direkte beskæftiget ved handel og
beslægtede erhverv, mod 5% i 1870,
en betydelig stigning.
Brugsforeningsbevægelsen var før
1900 næsten udelukkende knyttet til
landdistrikterne, kun ganske få
sjællandske byer blev repræsenteret
Men i 1902 lykkedes det, efter li
steombæring, at få tegnet 70
medlemmer til en brugsforening for
Næstved mark, og den fik lokale på
Grøn vej.102)
Gruppen restauratører (hotelejere,
gæstgivere og værtshusholdere) ud
viser en beskeden vækst, men med
det stigende folketal i betragtning er
der tale om en tilbagegang i antallet
af udskænkningssteder. - Af ho
tellerne fungerede "Vinhuset" stadig,
og "Ny Gjæstgivergaard" var 1874
moderniseret og hed nu hotel "Dania". På Axel torv opstod "Axelhus"
og "Landmandshotellet", og over for
stationen kom "Jernbanehotellet".103)
Markeder og torvedage fandtes
stadig. Markedspladsen bag Industri
bygningen sattes i stand og fik forbin
delse med Jernbanevejen gennem
Teatergade.104) I 1893 opførtes en
muret kvægtorvsbygning i nærheden
af markedspladsen, og en torvefoged
ansattes.105)

Toldindtægter, skibsfart, import,
eksport og handelsflåde
Indtægterne fra Næstved toldsted
udgjorde:
1871-72:126.504 kr. (omregnet fra
rigsdaler)
1877-78:111.520 kr.
1885-86: 88.466 kr.
1901-02:185.888 kr.106)
Fra 1871 til 86 er der tale om en klar
tilbagegang, og tallet fra 1901-02, der
udviser fremgang, skal ses ud fra den
almindelige prisstigning. Til sam
menligning kan tages beløbene fra
Roskilde og Slagelse-Ringsted-Sorø
toldsteder, der hele tiden ligger over
Næstved-opgørelsen. Fra 1871-72 til
1877-78 er der tale om stigning, og
først i 1880'erne, i en økonomisk van
skelig periode, mærkes tilbage
gangen også der. 1901-02 er tallet for
Roskilde godt 217.000, Slagelse-Ringsted-Sorø o. 392.000.
Nedgangen i Næstved i 1870'erne
er sat i forbindelse med åbningen af
sydbanen 1870. Den forventning,
man havde til den nye forbindelse,
afløstes af skuffelse over den dalende
trafik ad søvejen. Det er imidlertid en
kendsgerning, at indbyggertallet i
Næstved steg, og assuranceværdi
erne på ejendomme viste betydelig
fremgang i 1870'erne.107)
Allerede 1870 havde man indrettet
et toldkontor på banegården, og da
der i 1891 - året før Slagelsebanen
åbnede - rejstes en ny toldbod, blev
det ved Farimagsvej, tæt ved sta
tionen, så man fik en samlet
toldekspedition.
Lokalerne
ved
havnen, der kun var lejet af told
væsenet, blev derefter opgivet. 108)
Først 1938 kom der en toldbodsbyg
ning ved den nye havn, et tydeligt
vidnesbyrd om banens store be
tydning i hele perioden 1870 til 1902.
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"Slisaae" i 1890'erne. Bugsérbåden "Susaae" blev bygget i 1892 og trak prammene mellem Næstved og Kar
rebæksminde. På søndage i sommertiden transporterede den passagerer på samme strækning. Foto Carl C .
Nielsen. M .

Antallet af ud- og indgående skibe
i Næstved havn, tonnage og bestuvning (gods) udgjorde:
1876: 483
20.161 registertons 11.519,5 rt.
1896: 357
14.455 rt.
1901:363
33.841 registertons 15.337 rt.
I statistikken fra 1885 findes kun
tallene for de 17 vigtigste havne
medtaget, og her var Næstved ikke
placeret. I opgørelsen fra 1896 mang
ler tonnage. Skibene er blevet større og færre, tonnagen viser en betydelig
fremgang, godsmængden en mere
jævn vækst. Omsætningen i Næstved
var 1901 lidt større end Holbæks,
men lå under Korsørs, Kalundborgs
og Køges.
Handelen på udlandet var i hele
perioden langt større end den inden
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landske, ligesom importen var flere
gange så stor som eksporten.
For 1901 er tallene:
Udland: 204 skibe på i alt 27.943
tons med 13.247 tons gods
Indland: 159 skibe på i alt 5.898
tons med 2.090 tons gods
Import: 183 skibe på i alt 16.851
tons medl4.850 tons gods
Eksport: 180 skibe i alt 16.990 tons
med 487 tons gods
For 1876 angives det, at importen
omfattede forarbejdede metaller,
manufakturvarer, trælast, salt, kul,
humle, tobaksblade, kaffe, vin og
spiritus, mens eksporten bestod af
korn, især byg. 1 1877 eksporteredes i
alt 33.304 tdr. korn, ca. 1 /6 af, hvad
der kom fra sjællandske købstæder,
mens Kalundborg tegnede sig for o.
1/3. For 1901 er kun de vigtigste
varer medtaget i statistikken. En stor

eksport af skinker fra Næstved kan
henføres til Koopmanns svine
slagteri. På importsiden nævnes pa
pirmasse ikke.109)

Handelsflåden
1871-72 var der i Næstved 23
hjemmehørende sejlskibe på ialt
1.472 registertons og et dampskib på
7,5 rt, tilsammen 24 fartøjer på 1.479,5
rt. 1877 fandtes 22 sejlskibe på 1.750
rt. og ingen damper.
1885 var antallet sunket til 16
sejlskibe på 1.070 tons og et dampskib
på 8 rt, i alt 17 fartøjer på 1.078 rt.
1901 fandtes 11 sejlskibe på 242
tons og et dampskib (Susaae) på 10
tons, i alt 12 fartøjer på 252 tons.
Næstveds flåde udgjorde altid kun
få procent af den sjællandske, men
1901 var man placeret mellem meget
små havne.110)

Sejlløb og havneforhold
De utilfredsstillende forhold i
søtransporten og tilbagegangen i den
lokale tonnage hænger nøje sammen
med de vanskelige besejlingsforhold.
Efter at man i 1860 havde foretaget
en ændring i sejlløbet, skete der ikke
noget nyt på dette område førend i
1930'erne.
I Næstved skulle havnebassinet
engang udvides ved, at man er
hvervede et stykke af præste
gårdslodden. Men denne lille sag,
som blev rejst i 1873, tog det over 7 år
(!) at få gennemført under forhandlin
ger med ministeriet og amtet.in)
1883 erhvervede havnen en dampmuddermaskine med pramme, og
næste år fik man Indenrigsministeri
ets tilladelse til, at der måtte an

vendes indtil 3.000 kr. af havnekassen
til undersøgelse af muligheden for at
uddybe sejlløbet til 13 fod under
daglig vandstand på strækningen fra
Karrebæksminde til Næstved havn.
Undersøgelsen, der foretoges af
landinspektør J. Jørgensen, tog tre år
og gav som resultat, at uddybningen i
alt ville koste 661.000 kr., mens en
gennemgravning af Ydernæs ville
gøre det hele 140.000 kr. dyrere. Dette
ansås for umuligt at gennemføre, så
mere skete der ikke.112)
I 1892 anskaffede havnevæsenet
dampbugserbåden "Susaae", og nu
kunne prammene bugseres på hele
strækningen fra Karrebæksminde til
Næstved. Samtidig overtog man de
eksisterende private pramme.113)
Som en slags videreførelse heraf
vedtog byrådet 1898 at uddybe
Susåen mellem Næstved havn og
Magie Mølle Papirfabrik, der nu fik
bolværk med dampdrevne kraner i
tilslutning til jernbanesporet fra Sta
tionen i Næstved. Havneudvalget
bekendtgjorde, at byens borgere nu
havde adgang til at få losset varer,
der kom
søværts
over Kar
rebæksminde, ved hjælp af kranerne
på Magie Mølle, i hele jernbane
ladninger til videre gennemgående
forsendelse.
Arbejdet med opmudringen og
uddybningen af strækningen fra
havnen til papirfabrikken var ret
kompliceret, og bl.a. skulle Storebro
hæves, for at muddermaskinen
kunne passere. Et lokomobil drev et
pumpeværk. For fremtiden måtte
bugserbåden lægge skorstenen ned
for at være i stand til at sejle under
broen.114)
Imidlertid var der mange i
Næstved, som havde været imod ud
dybningsarbejdet og i stedet for
ønskede en udbygning af havnen i
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Kort over Karrebæksminde 1883. Udarbejdet af landinspektør ]. Jørgensen. 45 ejendomme er afsat.

Kort over moleområdet i Karrebæksminde 1914. Udarbejdet af landinspektør N . Barfoed. 1902 stod det nye
anlæg færdig. D er var dannet et svajebassin vest for den gamle indsejling.
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Karrebæksminde og i forbindelse
hermed en bane til Næstved. Man
henviste til, hvordan "Susaae" i ja
nuar 1901 ikke formåede at bryde
isen i sejlrenden og under et forsøg
herpå fik sine skrueblade knækket.115)
Man foretrak omladning til bane for
pramfarten. Under indtryk af et
borgermøde allerede i 1896, hvor der
vedtoges en resolution om uddybnin
gen i Karrebæksminde og bygningen
af banen, havde byrådet besluttet at
undersøge muligheden for denne
løsning. Havnearbejdet i Karre
bæksminde gennemførtes i årene
frem til 1902 og kostede sammen med
uddybningen af Susåen i Næstved
havnevæsenet ca. 330.000 kr.116)
Nogen tilfredsstillende løsning af
besejlings- og trafikforholdene var
man ikke nået til, og der blev ikke
truffet endelig beslutning om en

eventuel bane. Men det skulle nu vise
sig, om man, på det foreliggende
grundlag, ville få en stigende søtrans
port i de kommende år.

Karrebæksminde
Mens indbyggertallet her i 1870
udgjorde 335, var det 1890 sunket til
320 og nåede 1901 ned på 270.117)
1883 udarbejdede landinspektør J.
Jørgensen, der også var havnekas
serer, et kort over Karrebæksminde
og i forbindelse hermed tillige en jordebog for havnevæsenet. Der er afsat
45 ejendomme, fordelt på Alleen
(Gaden) med sidegade samt havnens
nord- og sydside (jfr. numrene på
kortet). Af offentlige bygninger
fandtes nord for kanalen havne
væsenets ejendom (nr. 1) med bolig

Dampskib og sejlskibe ved den sydlige molearm i Karrebæksminde før 1900. Th. Wittusens pakhus. Ukendt
fotograf. M .
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for havnefoged, lods og vægter, mens
nr. 2, der tilhørte Generaltoldkam
meret, omfattede toldkontrollørens
embedsbolig i alleen og en lille kon
torbygning på havnens nordside.
Nr. 19 i sidegaden var fra
1850'erne til 1888 ramme om den pri
vate realskole. De øvrige ejendomme,
hvorimellem gæstgivergården og tre
magasiner, ejedes eller beboedes af
private. En enkelt måtte overtages af
Diskontobanken.
O. 1880 var der blevet plantet
vejtræer i "Gaden", som så fik navnet
"Alleen.118*
Ca. halvdelen af de 45 ejere eller
brugere af bygningerne havde di
rekte tilknytning til havnen (køb
mænd, skibsførere, skibstømrere, en
sejlmager og en prammand). De
øvrige omfattede fiskere, handlende
og håndværkere, gæstgiveren et par
husejere, en arbejdsmand og en avls
bruger. Møllen hørte til ejendom
nr.40 (bageriet) på sydsiden af ka
nalen.
I 1880 ansøgte beboerne i Kar
rebæksminde og Karrebæk mark In
denrigsministeriet om, at der måtte
tilstås Karrebæksminde større han
delsfrihed, end der efter nærings
loven kunne tilkomme dem, men det
fremgår ikke af byrådsprotokollen,
om man opnåede noget.119*
1884 opførtes syd for kanalen et
karantænehus, beregnet på smittede,
der kom ad søvejen.120*
1891 foreslog Næstved havneud
valg en udvidelse og uddybning af
havnen i Karrebæksminde. Forslaget
indsendtes til Indenrigsministeriet
med anmodning om en erklæring fra
dets tekniske konsulent,121* men først
da man på borgermødet 1896 anmo
dede byrådet om at undersøge
omkostningerne ved en havneud
videlse, kom der som tidligere nævnt
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gang i sagen. Anlægget, der stod
færdig i 1902, betød en fuldstændig
ændring af det gamle molesystem,
hvad en sammenligning af kortene
fra 1883 og 1914 tydeligt viser. Den
nordvestlige molearm blev afbrudt,
så man kunne sejle lige ind i kanalen,
og to nye moler omgav nu et
svajebassin vest for den gamle ind
sejling. Kajen ved kanalens nordre
ende forlængedes, og for enden af
den nye sydlige molearm var der
plads for et fyr. Dybden i svajebassinet blev 18 1 /2 fod, ved bolværket
1 5 1 /2 .122*
Antallet af gode pramme var nu 14
med en lasteevne på i alt 1.10 tons,
hvad der svarede til en kuldamper.
123)

Den nye havn rostes meget, blev
endda i "Børsen" karakteriseret som
den næstbedste på Sjælland.124*
Allerede 1883, ni år før "Susaae"
blev taget i brug, var der damp
skibsfart mellem Næstved og Kar
rebæksminde,
og
dampskibet
"Prøven" sejlede på ruten Karrebæksminde-Korsør-Kiel.125*
Brevsamlingsstedet, der var blevet
åbnet ved indgangen til Gaden,
omdannedes 1877 til regnskabs
førende postekspedition, og 1895
flyttedes det hen i sidegaden (som nu
kaldes Gammel Posthusvej) i den
bygning, som tidligere rummede re
alskolen, der måtte ophøre 1888.126*
Gæstgivergården, der i årenes løb
også har heddet Karrebæksminde
Badehotel og kroen, var ved århun
dredskiftet blevet et populært
udflugtssted. I en annonce fra maj
1900 omtales haven, hvor der var
plads til flere hundrede mennesker,
pavillonen ("Sølyst"), ca. 20 tætte
lysthuse, keglebane, gynger, vipper,

ringspil o.a. Regimentsmusikken
spillede
en
gang
om
ugen.
Badesæsonen begyndte 26. maj. Og i
en senere annonce omtales "et
Strandbad
fra
Hr.
Sørensens
hyggelige Badehuse".
Allerede 1874 omtales, at Klubben
"Uenigheden" afholdt maskerade, og
gennem årene var der dramatisk
underholdning, danseundervisning
o.a.127)
Trods det synkende indbyggertal
var der livligt i Karrebæksminde,
både i havnen og på kroen.

Jernbaner
I perioden mellem 1870 og 1902
blev der i Danmark projekteret en
lang række banestrækninger, hvoraf
en del gennemførtes. For Næstveds
vedkommende realiseredes stræk
ningerne til Slagelse og Præstø, mens
der kun var planer om baner til Kar
rebæksminde og Ringsted i forbin
delse med projekter om den sjæl
landske midtbane.
Allerede i 1873 gennemførtes en
lov om banen Slagelse-Næstved. Ud
over lokale fordele ville den bringe en
tiltrængt forbindelse fra LollandFalster og Sydsjælland til Fyn og Jyl
land. Siden 1870 var man henvist til
omvejen over Roskilde. I 1874
drøftedes sagen mellem byrådene i
Slagelse og Næstved, og 1879 toges
den op igen, men det sjællandske
jernbaneselskab var ikke positivt ind
stillet. Staten overtog imidlertid 1880
selskabets baner, men Næstved var
ikke interesseret nu, og først 1889
gennemførtes en ny lov om banen.128)
I Slagelse måtte der bygges en ny

banegård nærmere byen, og i
Næstved, hvor man kunne nøjes med
ændringer på stedet, skulle sydbanen
og Slagelsebanen forbindes ved et
"militærspor", som i krigstilfælde
kunne lede trafikken uden om byen.
Rester af en dæmning og navnet Mili
tærvej minder om denne forbindelse,
som måtte forsvinde ved anlæg
gelsen af Ringstedbanen i 1920'erne.
Kommunerne ved Slagelsebanen
skulle give tilskud til statens udgifter,
Slagelse måtte bidrage med 10/16,
Næstved slap med 3/16, 80.000 kr. af
det beløb, der var pålignet kommu
nerne (Skælskør var også med).
Anlæggelsen af banen medførte store
jordarbejder, og hertil benyttedes,
som noget nyt, en gravemaskine.129)
15. maj 1892 toges banen i drift.
Næstved Tidendes reporter kritiserer
det gamle materiel og den manglende
festlighed. Der var leveret vogne fra
Scandia i Randers og lokomotiver fra
Belgien. 1892 gik der 4 tog daglig i

Kort over den projekterede sjællandske midtbane.
Gengivet efter Næstved Tidende 24/5 1977.
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hver retning, og banen fik som ventet
stor betydning for trafikken mellem
Lolland-Falster og Korsør. Sidebanen
fra Dalmose til Skælskør havde
mindre interesse for Næstved.130)
Vanskeligere var det at nå frem til
en bane Næstved-Præstø. Da der i 1875
blev givet koncession på østbanen,
fra Køge til Fakse, vakte det en for
bigående interesse i Præstø. 1886
foreslog ingeniør P. V. R. Berg en
bane fra Fakse over Præstø til
Kalvehave, færge til Koster og bane
herfra over Møn. Fra Næstved var
man interesseret i at komme i forbin
delse med en sådan strækning. Det
lykkedes ikke at realisere Bergs ide,
men derimod gennemførtes en
forbindelse Vordingborg-Kalvehave.
I jernbaneloven 1894 var der imidler
tid optaget en bane fra Præstø til et
punkt på sydbanen (Næstved!), og
1897 blev der givet koncession på en

privatbane. Næstved kommune var
interesseret i forbindelsen og ydede
et ret betydeligt tilskud. NæstvedPræstø-banen anlagdes 1898-1900,
forsinket af storlockouten 1899.
Banens hovedkvarter var i Præstø, i
Næstved foregik der en ombygning
af stationen, og der anlagdes en fjerde
perron til Præstøtoget. Man indkøbte
vogne fra Scandia og belgiske
lokomotiver. I 1900 var der fire tog
daglig i hver retning.131)
Med forbindelsen til Slagelse og
Præstø var Næstved, som lå uden for
hovedlandevejsforbindelserne, ble
vet et jernbaneknudepunkt, hvad der
i nogen grad kunne råde bod på den
mangelfulde trafik ad søvejen. - Peri
odens stationsforstandere hed Saurbrey, Stub og Emmerich.
I 1881 fremsattes et forslag om en
baneforbindelse Næstved-RingstedSkælskør, men det interesserede ikke

Diligencer ved posthuset vest for Set. Peders Kirke i 1890'erne. De lukkede dagvogne transporterede såvel
post som passagerer, mens køretøjet t.v. kørte post til banegården. Ukendt fotograf. M .
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Telegrafstationen i Riddergade ca. 1900. Væguret, gaslamperne og "bekvemmelighederne" er typiske for
tiden. Ukendt fotograf. A4.

Næstved byråd. 1890 drøftedes i
Næstved Tidende muligheden for en
bane fra Næstved
til Karre
bæksminde. Man frygtede ikke uden
grund, at Slagelsebanen, når den var
færdig, især ville gavne byen Sla
gelse, der jo havde jernbaneforbin
delse til Korsør med den udmærkede
havn.
Et forslag fra Glumsø-Bavelse
sogneråd om en bane fra Ringsted
eller Glumsø til Næstved vakte ikke
bifald hos Næstved byråd.
I jernbaneloven 1894 omtales
bygning af en bane fra Næstved til
Karrebæksminde, men det var
byrådet fortsat ikke indstillet på, selv
om man efter borgermødet 1896
måtte tage stilling til sagen.132)
1900 fremkom ingeniørerne F.
Johansen og Brandts projekt om en

bane fra Karrebæksminde over
Næstved til Ringsted og videre til
Fred erikssund.133)
Det var i 1902 ikke til at forudse,
hvilke muligheder der ville blive for
at gennemføre komplekset, den
sjællandske midtbane.

Kørsel, post, telegraf og telefon
Antallet af vognmænd i Næstved
var - efter adressebogen - stigende og
udgjorde 1903 11, hvoraf en var kvin
delig og benævnede sig som
"Postkontrahent" (postkører).134)
Der var i 1870 oprettet et postkontor
på banegården, 135) men posthuset
fandtes gennem hele perioden ved
hotel Vinhuset, selv om en flytning til
banegårdspladsen kunne synes rime
lig efter åbningen af banerne til Sla
gelse (1892) og Præstø (1900). Men en
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forespørgsel 1899 fra postinspektøren
for Østifterne om en eventuel
flytning gav det svar, at man i
Næstved ønskede at bibeholde det
eksisterende posthus.136* Diligen
cerne til Karrebæksminde og Ring
sted udgik herfra. - Postmester
Schacks efterfølgere var Wolder og
H. H. Stage.137*
Telegrafstationen flyttedes efter
1870 til banegården, men fik i 1884
lokaler i Riddergade.138*
I 1884, 8 år efter at Graham Bell
havde præsenteret sin telefon på ver
densudstillingen i Philadelphia, ind
rettede urmager Ahrentsen en telefon
central i Ringstedgade i Næstved.
Den skal have haft 28 abonnenter, og
1887 opnåedes forbindelse med de
øvrige sjællandske centraler. 1896 fik
Kjøbenhavns Telefonselskab konces
sion på anlæg og drift af centralen i
Næstved,
men
Ahrentsen
var
forpagter af den til sin død i 1911.
Centralen flyttedes fra Ringstedgade
til Kødtorvet (nordvestsiden af Set.
Peders Kirkeplads). Der anvendtes i
hele perioden luftledninger, som på
Axeltorv støttedes af et skæmmende
stativ.139*

tidligere tid forretninger i Næstved,
omend i mere beskedent omfang. Så
sent som 1890 annonceredes det, at
Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg
og Omegn havde månedlig kontordag
i Næstved.140* Den sjællandske Bonde
stands Sparekasse, der efterhånden
havde fået kontordag hver 14. dag,
ændrede det i 1899, da folke
tingsmand Julius Frandsen var blevet
bestyrer, til en gang om ugen.141*
Sparekassen for Næstrved og Omegn
kaldtes efter grundlæggerne ofte
"Godsejersparekassen", men benævntes senere som "Prokurator
Thomsens Sparekasse" efter den
egentlige leder, som var bogholder
fra 1874 og siden 1889 med i direk
tionen til sin død 1903. I de første år
havde man en ugentlig kontordag på
torvedagen lørdag, fra 1871, da
Diskontobanken var begyndt, tillige
på torvedagen torsdag. Siden 1885
var der åbent på alle søgnedage. De
første ti år holdt man til på rådhuset,
fra 1876 var det i lejede lokaler på
Hjultorvet.
Efter fire regnskabsår (1870) var
sparernes kapital mere end fordoblet,
og i 1884 passeredes millionen. I
1890'erne da indlånsrenten var lav,
indtraf der en stagnation, men 1900
forhøjedes renten til 4 % .142)

Pengeinstitutter
Efter at Diskontobanken var op
rettet i 1871, skulle der gå 30 år, før
der kom endnu en bank i Næstved.
Af de tre lokale pengeinstitutter
havde såvel Industri- og
Spare
banken som Diskontobanken en
bank- og spareafdeling, mens Spare
kassen for Næstved og Omegn prin
cipielt ikke kunne give sig af med
bankforretninger.
To andre sparekasser drev fra
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Industri- og Sparebanken for Næstved
og Omegn hævede ikke sin aktiekapi
tal over 40.000 kr., og ved udpræget
forsigtighed undgik man større tab.
Direktionens formand fra 1871 til
1909 og afgjort den, der prægede hele
foretagendet, var buntmager A. J.
Michelsen. De første år havde
banken, ligesom sparekassen, lokale
på rådhuset, men i 1890 kunne man
flytte over i en erhvervet ejendom på
Hjultorvet.

Der herskede en meget gammel
dags forretningsform. Helt ind i det
nye århundrede vægrede man sig
ved checkforretninger, og der var in
gen bankforbindelse i København.
Men aktionærerne fik altid et pænt
udbytte, og der blev givet billige lån.
143)

Gennem
hele
perioden
var
Diskonto- Laane- og Sparebanken for
Nestved og Omegn (Diskontobanken)
langt det største pengeinstitut i byen.
Aktiekapitalen, der var på 50.000 rd.
= 100.000 kr., blev fordoblet allerede i
1873, men var uændret siden. Ba
lancen firedobledes fra 1875 til
begyndelsen af næste århundrede, og
kasseomsætningen steg i samme tid
fra 10 til over 40 millioner. Der før
tes en forsigtig forretning, men som
en udløber af de dårlige økonomiske
kår i slutningen af 1870érne fik man
1879 et tab på 15.000 kr., da købmand
J. M. Weeke gik fallit, og banken
måtte overtage mtr. nr. 125 (hjørne
ejendommen Østergade-Riddergade
med det røde pakhus) og pakhuset i
alleen over for kroen i Karrebæks
minde. Trods tabet kunne banken
dog betale 7 1/2% i udbytte næste år.
Diskontobanken havde først lejet
lokaler i Ny Gjæstgivergaard (Dania)
og senere på Hjultorvet (pengeinsti
tutternes samlingssted!), men 1889
kunne man flytte ind i sit eget hus i
Ramsherred (hvor der senere var po
litistation). I ejendommen kunne man

indrette sig efter tidens krav, der var
f.eks. boksanlæg for bank og kunder.
Ved
århundredskiftet
havde
banken, ligesom ved oprettelsen, især
forbindelse med landbrug og handel.
Dog gav man lån til det svineslagteri,
som oprettedes i 1896.
Den ledende mand gennem hele
perioden var direktør S. P. Hansen,
og det er iøvrigt karakteristisk for
byens pengeinstitutter, at der i dem
alle tre gennem en årrække fandtes
særprægede lederpersonligheder.144)
I håndværkerkredse var der henimod århundredskiftet utilfredshed
med de danske bankers kreditpolitik.
Modsat tidligere producerede hånd
værket nu ikke efter ordre, men opar
bejdede lager og handlede med fa
briksfremstillede varer. Der opret
tedes flere håndværkerbanker, og
Haand værkerforeningen i Næstved
forsøgte at skabe en ren håndværker
bank, men bogtrykker Carl Chris
tensen og hans meningsfæller havde
den opfattelse, at der måtte flere
samfundsgrupper med, for at et
lokalt pengeinstitut kunne blive
rentabelt. Det lykkedes dem 1901-02
at oprette Haandværker- og Detail
handlerbanken for Næstved og Omegn.
Starten var særdeles beskeden, med
en aktiekapital på kun 50.000 kr. og i
et lejet lokale på Axeltorv, men det
skulle vise sig, at banken havde
mulighed for en kraftig væ kst.145)
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Jens Tommerup:

Litteratur om
Præstø amt 1988
Amtets historie i
almindelighed
Byen før - Middelalderens købstæder
i Storstrøms Amt, tekst v. Ingrid
Nielsen. Denne publikation, der
oprindelig var skabt som en plan
cheudstilling på Storstrømsamtets
Museumsråds foranledning, for
tæller om de middelalderlige køb
stæder i Præstø og Maribo amter.
Hæftets enkelte afsnit fremstiller på
kort, men udmærket vis de forskel
lige middelalderforhold spændende
fra Konge og borg over handel, lov og
orden, kirke, sygdom og armod til
lovene om bygningsfredning m.m.
Omstillingen fra en plancheudstilling
til bogform er god, men der savnes
stikordsregister og større littera
turhenvisninger. Hæftet anbefales til
alle, der interesserer sig for amtets
middelalderbyer og deres historie.
Illustreret Danmarkshistorie for fol
ket - Tegnet og fortalt af Claus De
leuran. Ekstrabladets Forlag. Tegnede
historiebøger er ikke normen i Dan
mark, men Claus Deleuran har skabt
en meget personlig Danmarkshisto
rie, hvis første bind spænder over
perioden:
Universets skabelse til og med jæger
stenalderen.
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I modsætning til de fleste danmarks
historier går denne bog i næsten
samtlige afsnit langt uden for landets
grænser. Når forfatteren finder det
nødvendigt, drager han sammen
ligninger
til
begivenheder
og
folkeslag, der kan forklare, hvad der
sker i Danmark.
I Præstø Amt bruger han Stevns Klint
til at fortælle om årsagen til, at
kæmpeøglerne forsvandt. Fladsåtrolden fortæller om, hvordan Mo
genstrup Ås opstod. Medens Hol
megårds Mose bruges som eksempel
på, hvordan vore forfædre levede i
tiden fra 7000 - 6150 f.Kr. i den
såkaldte "fyrre-hasseltid".
Claus Deleurans historie er læse
værdig for alle, også for de, der nor
malt ikke ser tegneserier.
Dansk Ejendomsmæglerforenings 3.
kreds' jubilæum sskrift. Ejendoms
mæglernes 3. kreds dækker de gamle
Holbæk, Sorø og Præstø amter. Ud
over at fortælle de sidste 50 års fore
ningshistorie i korte træk, gør skriftet
rede for, hvordan priserne på ejen
domme har udviklet sig siden 1937.
Gyldendals Danmarksbeskrivelse Sydsjællandsbindet Gyldendals for
lag har udgivet en ny egnsbe
skrivelse, hvor man lader en enkelt

forfatter fortælle om de sider og ste
der i landskabet, der siger ham mest.
Sydsjællandsbindet er Sjælland syd
for Europa vej 66, fra Køge til Korsør.
Poul Grinder-Hansen har udfyldt
værket på en utrolig god og fængs
lende måde. Illustrationerne er alle
steder usædvanligt velvalgte og giver
mange steder teksten en ekstra di
mension, som man nødigt ville have
været foruden. Steen Sjørring og Jo
hannes Krüger har skrevet bogens
sidste afsnit: "Det sydsjællandske
landskab", med en kortfattet, men al
ligevel rimeligt udtømmende be
skrivelse af området fra istiden til i
dag.
Hvis man ønsker at planlægge ud
flugter eller ekskursioner ud fra
oplysningerne i denne bog, er man
godt hjulpet af det leksikale register
bag i bogen.

Nationalmuseets Arbejdsmark 1988.
I en interessant artikel af Poul Grinder
Hansen med titlen "Penge til fær
gemanden" omtales møntfund fra
begravelser flere steder i landet,
herunder Næstved og Vordingborg.
Artiklen undersøger hvorfor man i
nogle tilfælde gav de afdøde penge
med i graven, og konkluderer at
mønter skulle hjælpe de døde ind i
den anden verden, samtidig med at
man håbede på, at den afdødes even
tuelle vrede ikke blev vendt mod de
levende. Møntofferet skulle med
andre ord gøre de døde tilpas.

"På herrens mark" artikelsamling
udgivet af Nationalmuseet. Udgivet i
anledning af 200-året for Stavns
båndets ophævelse og i forbindelse
med Nationalmuseets udstilling i
Brede.

Bogens styrke er, at den gennem
omkring 30 artikler ikke blot behand
ler baggrunden for disse reformer og
deres umiddelbare betydning for da
tidens samfund, men emnerne sæt
tes også ind i et langt perspektiv, så
læseren kan fornemme, hvad disse
reformer har betydet for det samfund
og det landskab, vi kan se omkring os
idag.
På trods af at jubilæumsskrifter sjæl
dent er kritiske overfor det emne, de
behandler, rummer - På herrens mark
- også enkelte advarselssignaler om,
at hvis vi ikke passer bedre på vores
muldjord og dyrker den økologisk i
stedet for at udpine den, så vil muld
jorden være væk om 50 år!
Med hensyn til Præstø Amts historie
er der især to artikler, der påkalder
sig opmærksomheden.
Eng føder ager af Karl Erik Frandsen
Gårdens placering i landskabet
af Henning Rasmussen.
I den første af disse to artikler
omtales de forskellige dyrknings
mønstre, der anvendtes før ud
skiftningen.
Bårup ved Stevns
omtales som eksempel på et tre
vangsbrug og nogle meget illustra
tive kort og en god tekst viser
udviklingen fra trevangsbrug over
kobbelbrug til den endelige udskift
ning bliver gennemført i 1812.
Den anden artikel falder godt i tråd
med den første med omtale af, hvor
ledes bønderne placerede deres
gårde i landskabet, efter at de var
blevet flyttet ud fra det tidligere
landsbyfællesskab. Om den beplant
ning, der blev foretaget omkring
gårdene for at give læ og for at sup
plere gårdens drift med materialer til
brændsel eller indhegningerne.
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Sidst i artiklen påvises det, hvilken
rolle nogle herregårde spillede som
en slags planteskole, der forsynede
bønderne med frugttræer og "sæt
tepile" = popler.

afsnit af Nils Hartmanns bog
"Landsby - Stavnsbånd og ud
skiftning", der fortæller om lands
byen Snesere på Sydsjælland, og den
udskiftning, som foregik.

SEAS - 75 år - 1912 til 1987. Skriftet
udkom så sent, at omtalen af det ikke
kom med i sidste års årbog, hvorfor
anmeldelsen medtages her.
Elektricitetens fremkomst og ud
vikling fremstilles på tre måder:
Forfatteren Peter Seeberg giver med
"Det sidste møde", et smukt indblik i,
hvordan det var, dengang lyset kom
ud i stuerne i by såvel som på landet.
Torben Holm fortæller ved hjælp af
tekst og billeder om, hvordan elek
triciteten blev udbredt, den senere
ændring fra jævn- til vekselstrøm,
samt hvorledes SEAS har udviklet sig
i de 75 år.
Bogen slutter med en fotofortælling
af fotografen Kirsten Klein, der giver
et indtryk af, hvordan SEAS forskel
lige aktiviteter så ud i 1987.

Ju li Herluf magie. Historisk forening
for Herlufmagle har udsendt sit an
det julehæfte om Herlufmagle-egnen.
I julehæftet har man valgt at omtale
tiden fra omkring 1914-1920 med erindringssamtaler med nogle af eg
nens beboere. Desuden artikler, der
beskæftiger sig med emnet jul.

Søens folk ved Ole Højrup, bind 7 og
8. Søens folk indeholder hovedsage
ligt erindringsstof fra forskellige
sider af livet på søen. Bind 7: Skibs
førere og skippere. Bind 8: Damp
skibskaptajn. Med beretninger fra
forskellige dele af Præstø Amt.

Enkelte lokaliteter
Brøderupbogen 1988. Årbogen fra
Brøderup Ungdomsskole indeholder
omtale af skolen, dens arbejde og
eleverne. Af særlig historisk interesse
er de afsnit, hvor to af eleverne har
interviewet museumsinspektør Bir
gitte Henriksen i Vordingborg om de
store Udbyudgravninger, og det
72

I smult vande - Herlufsholm 18871936 af Flemming Tolstrup. Den inter
essante og velskrevne bog om Her
lufsholm medtages her, fordi den
også beskæftiger sig med Herlufsholms forhold til Næstved.
Bogen beskriver mange sider af livet
på kostskolen i denne for kostskolen
meget rolige periode.
Forfatteren kommer ind på emner
som blandt andet Lensbaroner Modernisering - Gods og administra
tion - Skolens stab - Skolen - Dag
ligdag og fester.
Selv om skolen befandt sig "i smult
vande", så bliver beskrivelsen ikke til
skønmaleri. Forfatteren forholder sig
ret kritisk til sit stof, som han for en
dels vedkommende har førstehånds
kendskab til fra sin tid på skolen.
Bogen er af værdi for alle, der inter
esserer sig for skolen eller for skolens
forhold til og betydning for det omgi
vende samfund.
Klekkendehøj, Møn. Skalk nr. 6 1988
omtaler Klekkendehøj på Møn ret
indgående. Flemming Kaul og Sv.
Hansen fortæller om de udgravnin
ger, der foregik i sommeren 1987, og
resultaterne fra undersøgelsen af den
5000 år gamle dobbeltjættestue.

"Skovly" i Kragevig - gård nr. 1, af
Ole Urban Jensen. Når Sydsjællands
Museum udgiver dette hæfte skyldes
det dobbelt formål. Det første er
ønsket om at gennemgå en gårds hi
storie og samtidig trække paralleller
til samfunbdsforholdene under de
forskellige byggefaser, hvorved man
på en fængslende måde får fortalt et
stykke sjællandsk kulturhistorie fra
1600-tallet til i dag.
Museets andet formål med denne bog
er at slå til lyd for, at gården "Skovly"
bevares for eftertiden. Efter endt
læsning kan man kun være enig i, at
det er en påtrængende opgave at få
bevaret en af de firlængede bin
dingsværksgårde, der er tilbage i den
gamle sydsjællandske skovbygd, så
man kan kun håbe på, at museet også
får opfyldt sit sidste formål.
Næstved
Boderne i Næstved. Således kaldes
den middelalderlige husrække på
Set. Peders Kirkeplads. Bogen er
blevet til i samarbejde mellem
Næstved Kommune, Miljøministeriet
og Planstyrelsen. Boderne har været
anvendt og beboet fra ca. 1460 og
indtil 1970'erne, og gennem en række
gode artikler beskrives området, hvor
boderne ligger - bebyggelsens hi
storiske baggrund - et langt, men
meget interessant afsnit om un
dersøgelsen af de enkelte huse bygningernes datering - stenhusenes
historie efter reformationen og de
deraf følgende ændrede ejerforhold.
Bogen sluttes med et afsnit, der giver
en mængde oplysninger, som doku
mentation for bygningsbeskrivelsen.
Beskrivelsen er suppleret med vel
valgte fotografier og tegninger. Det
eneste, der savnes, er en nærmere
beskrivelse af, hvordan de forskellige
bygninger anvendtes fra slutningen

af 1800-tallet og frem til den enkelte
bygnings endelige restaurering.
"Foreningsarkiver" i Næstved, om
By- og Egnshistorisk Arkiv i
Næstved. Oversigten giver til
væksten i foreningsarkiver siden
udgivelsen af "Foreningsarkiver fra
Storstrøms Amt" udkom i 1980, men
kun for By- og egnshistorisk Arkiv i
Næstved. Desværre eksisterer der
endnu ikke en ny amtsudgave, men
den ny udgave vil være til stor hjælp
for de mennesker, der ønsker at ar
bejde med dette arkiv, som rækker
meget længere ud end sit eget
område.
Fra Købmandsgård til ejendoms
forvaltning af lektor Michelsen. Ejen
dommen nr. 2 i Brogade, i daglig tale
kaldet Birksteds ejendom får i dette
hæfte skildret sin bygningshistorie.
Skønt ejendommens historie grundet
kilderne kun kan skildres ufuld
stændigt, lykkes det forfatteren at få
fortalt historien om ejendommen og
dens ejere, der samtidig er et stykke
erhvervshistorie om handelen i
købmandsgården, der først stand
sede i 1978. Derefter overtog og istandsatte Næstved Kommune ejen
dommen, så ejendomsforvaltningen
kunne rykke ind.
Fuglekongeskiver
fra
Næstved
1797-1846. ved F. Michelsen og Jan
Preisler. Det er lykkedes de to forfat
tere at give en detaljeret og dokumen
teret gennemgang af samtlige 44
kendte skiver, idet forfatterne har
medtaget næsten alt kendt kilde
materiale om skiverne, deres mo
tiver, farver og oplysninger om såvel
giverne, som de menneskers skud,
der skaffede fuglekongen skiverne.
Endelig indeholder beskrivelsen en
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kunstnerisk vurdering af den enkelte
skive.
F. Michelsen har taget sig af den hi
storiske del, medens Jan Preisler har
taget sig af den kunstneriske vurde
ring af skiverne.
Bogen er forsynet med gode fotos af
alle skiverne. Dog er det ærgeligt, at
det ikke har været økonomisk muligt
at bringe alle skiver i farvebilleder.
F. Michelsens "Det borgerlige Fugle
skydnings Selskab i Nestved 17971897" i "Årbog for Historisk Sam
fund for Præstø Amt 1982" giver no
get af baggrundsstoffet til Fugleskydningesselskabet.
Hikuin nr. 141988 artikel af Palle Birk
Hansen. Hvorledes formidler man
bedst en middelalderby som Næst
ved til de besøgende på Næstved
Museum? spørger P. B. Hansen i
denne artikel, der også giver de mu
seumspædagogiske svar på spørgs
målet.
Museet arrangerer 7 hovedemner på
7 forskellige montrer, der hver for sig
fortæller om forskellige sider af det
samspil, der dengang var mellem
købstaden og oplandet.
Hustømrerforeningen i Næstved 100 år - 1888 - 25. april - 1988. Et
velfortalt tilbageblik over forbundets
og dele af byens historie. Et 92-årigt
medlem fortæller om, hvordan det
var at være i lære som tømrer for 78 år
siden. Hæftet slutter med tre artikler
med et meget forskelligt indhold: om
socialforsorg for 100 år siden, og om
hvornår dette fag opstod, og om
rejsegilder på forskellig måde. Enten
med kranse og flag eller med ce
mentsække og tomme ølflasker.
Jubilæumsbladet må også interessere
andre end tømrere og snedkere.
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Kompagnihuset ved Knud Rasch. I
forbindelse med havnejubilæet i 1988
besluttede Næstved Nostalgiske
Selskab sig til at tage forskud på
Kompagnihusets 500 års jubilæum i
1993.
Forfatteren har i den anledning
forsket i begivenheder i 1924, hvor
det var Næstved byråds hensigt at
nedrive bygningen til fordel for en
vejudvidelse.
Takket være indgriben fra "Forenin
gen til gamle bygningers bevaring"
blev bygningen reddet, og som Knud
Rasch konkluderer "led Næstved
byråd et alvorligt nederlag, hvad der
kun er al mulig grund til at glæde sig
over i dag".
Der er god grund til at takke Næstved
Nostalgiske Selskab for dets indsats,
der har gjort Kompagnihuset til en
flot repræsentant for Næstveds mid
delalderlige bygninger.

Liv og Levn nr. 2. Der er god grund
til at glæde sig over Næstved Muse
ums årsskrift, der giver et varieret
billede af de emner som museet har
arbejdet med i det forløbne år. Ud
over museets vanskelige lokalesitu
ation, som man må håbe på at
Næstved kommune snart får løst,
behandler skriftet:
- en udgravning i Farvergade i
Næstved.
- ny viden om, hvorledes Sct-Peders
kirkes bygningshistorie har været.
- Kompagnihusets alder dateret ved
dendrokronologi.
- et spændende rekonstruktions
forsøg af den middelalderlige Næstved-keramik.
- omtale af Bindesbølls og Sv. Hammershøi's arbejder for Kähler kera
mik.
- ældreforsorgen i Suså kommune

skildret fra fattighus til ældrecenter.
En artikel ligger lidt uden for de
øvrige, idet redaktionen har fået den
gode ide at give ordet til en græs
rodsbevægelse, Ladby Overdrevs
Møllelaug, der har sat sig det mål at
genskabe den 90 år gamle andels
mølle.
Næstved Havn i Fortid, Nutid og
Fremtid. Om Næstveds Havns 25-års
jubilæum. Det er nu genoptrykt og
forsynet med en efterskrift om tiden
fra 1963-1988, hvorved det er lyk
kedes udgiverne at fortælle havnens
historie fra den tidligste besejling af
Susåen over kanal- og havnebyggeri
frem til i dag.
Tre toldkamre i Næstved. ZiseToldhistorisk Tidsskrift nr. 1, 1988.
Forfatteren Bent Rohde Jensen for
tæller om, de tre bygninger, som
toldvæsenet har haft i Næstved fra
1840-1978. Artiklen giver god besked
om de bygningsmæssige forhold som
toldvæsenet havde at arbejde under i
denne periode, og om hvorledes for
holdene ændredes, da først banen og
senere kanalen kom til byen.
Forfatteren fortæller herved ikke blot
toldhistorie men også byhistorie,
med tre af byens kendte bygninger,
hvoraf en - jernbanetoldkammeret dog er forsvundet fra Banepladsen
for at give plads for en trafikomlæg
ning.

Præstø
Knudsen, Rødeled. 100 års dansk
pottemagerhåndværk med tekst af
Nils Hartmann. Rødeled-fonden har
udgivet den fint fortalte og veludsty
rede bog om de tre generationer
Knudsen, der gennem 100 års arbejde
til stadighed har skabt keramik af høj

kvalitet på pottemagerværkstedet
Rødeled. Nils Hartmann nøjes i
denne bog ikke med at fortælle fami
lien Knudsens historie, men han
sætter den i relief ved også at komme
ind på:
- Pottemageriet som håndværk Værkstedet i Præstø - En arbejdsdag
omkring århundredskiftet - Råstoffet
1er - Rødeledfonden.
Teksten er suppleret med velvalgte
og velfotograferede illustrationer af
såvel nogle af de enkelte produkter,
som af de forskellige indehavere.
Endelig rummer bogen resumé på
henholdsvis tysk og engelsk, og er af
interesse for en bred skare med inter
esse for dansk keramik.

Stevns
Anne Nielsdatter og hendes uægte
datter, Kirsten, ved Erik Johnson. Det
er rart, når lokalhistoriske arkiver får
mulighed for at udgive noget af det
kildemateriale, de ligger inde med.
Når det så lykkes at få kilderne sat
ind i en større sammenhæng samt at
få teksten suppleret med billeder og
illustrationer, så bliver resultatet som
i denne bog både godt og læseværdigt for en bred kreds af historisk
interesserede.
Historien om Anne Nielsdatter og
hendes "Uægte" datter, fortæller
med al ønskelig tydelighed, hvor
svært kvinder kunne have det
omkring 1776, når de fik et "uægte
barn". Hæftet viser, at kvinden straf
fedes hårdt, idet ikke blot det borger
lige omdømme blev ødelagt, hun
straffedes også økonomisk, og hvis
kvinden som her i bogen var gift, fik
hun en ekstra straf ved efter skilsmis
sen ikke at måtte gifte sig igen, før
Kancelliet i København gav tilladelse
til nyt giftermål.
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Bye - Lov og Vedtægt - en landsby
vedtægt fra Stevns ved Svend P.
Jensen. Kildemateriale i anledning af
200-året for landboreformerne. Det er
Stevns Museum, der har fået den
gode ide at udsende den bylov og
vedtægt, der gjaldt for bønderne un
der Gjorslev gods i 1745.
Læserne får gode muligheder for at
sætte sig ind i de forhold, der den
gang fandtes for bønderne.
Vedtægterne giver bondefogeden en
vigtig rolle. Svend. P. Jensen slår i
sine kommentarer til lyd for, at ideen
med bondefogeden formentlig må
tillægges godsejer Lindencrone til
bl.a. Gjorslev gods, der havde stor
indflydelse på vedtægternes op
komst og udformning.
Den lille bog anbefales alle, der
beskæftiger sig med eller interesserer
sig for landbrugets historie.
"D er blev så dejligt ude på landet"
ved Stevns Museum. Stevns Museum
havde i anledning af jubilæums
festlighederne for 200-året for
stavnsbåndets ophævelse valgt også
at markere året med at udgive nogle
af forrige århundredes danske teg
ninger og digte, der på en eller anden
måde illustrerer den udvikling, der er
sket siden landboreformernes gen
nemførelse.
Det er blevet en både sjov og
spændende bog, som lever godt op til
sin målsætning. Bogen rummer
mange gode tegninger, af bl.a. Exner,
Frølich og Marstrand. Tekstudvalget
er lige så bredt og rummer tekster af
Ambrosius Stub, Steen Steensen Bli
cher, H. C. Andersen, Christian
Winther og mange flere. Fælles for
alle forfatterne er, at de med deres
tekster får fortalt noget centralt om
den udvikling i landbruget, som net
op skete på deres tid, hvorfor bogen
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kommer til at give et glimrende
billede af udviklingen.
Sammenfattende må det om denne
bog siges, at det er lykkedes ud
giverne at få samlet nogle gode tek
ster, samt at få illustreret dem på pas
sende vis.
Trines Hus - ved Jens Herluf Jensen.
Jens Herluf Jensens fine lille bog om
Trines hus i landsbyen Tåstrup på
Stevns giver et godt billede af livet på
landet, som det har formet sig siden.
Bogen lægger hovedvægten på de
sidste 100 år, og fortæller et interes
sant stykke kvindehistorie, om Trine
- eller som hun egentlig hed, Ane
Katrine Larsen - og hendes liv, der
formede sig som en hård kamp for
både føde og hjem.
Bogen, der er blevet til i samarbejde
med Amtscentralen i Næstved, er
derfor en god optakt til et besøg i
Trines hus, som i dag er åbent for
besøg af såvel skoleklasser som andre
interesserede.
Vallø - historien om et slot og dets
ejere fra middelalder til nutid og
fremtid. Et kvindehus gennem 250
år. I denne bog er det lykkedes 5
kvindelige og 3 mandlige forfattere at
give en både vedkommende og bred
indføring i slottets historie og
funktion. Herved opnås ikke blot at
give et stykke bygningshistorie, men
samtidig at formidle et stykke gedi
gent kvindehistorie, hvor skiftende
tiders krav til kvinderne træder tyde
ligt frem.
Ud over stiftets historie kommer bo
gens forfattere også ind på den
udvikling, som godsets kombinerede
jord- og skovbrug har gennemløbet i
de 250 år, hvorved stiftet Vallø også
sættes ind i et bredere historisk per
spektiv.

Dog savnes der i denne ellers anbe
falelsesværdige bog en dyberegå
ende beskrivelse af de mennesker,
der igennem deres arbejde i skov,
mark og slot har fået tingene til at
fungere i 250 år.

Vordingborg
Fugleskydningsselskabet for Vor
dingborg og Omegn 1788-1988. Devantier Henriksen. Forfatteren gør i
bogen rede for, hvorledes selskabet
har udviklet sig igennem tiden. Han
omtaler selskabets op- og nedgangs
perioder, og det lykkes at sætte disse
begivenheder i relation til både dan
markshistorien og den mere lokale
historie og byudvikling.
Bogen bliver herved særdeles spæn
dende, og den må interessere alle, der
er interesseret i
- selve fugleskydningens historie,
-fugleskydningen i Vordingborgs
historie,
- personalhistorie vedr. Vordingborg
og omegn,
- våbenhistorie,
- hvad skiverne kan fortælle efter
tiden.
Et velvalgt billedmateriale supplerer
og uddyber teksten, hvorved man får
mulighed for at se, hvordan der har
set ud i og omkring Vordingborg i
den beskrevne periode.
Bogen anbefales de læsere, der er
interesseret i dens emnekreds.

På tur i kongeborgen Vordingborg
af Vivian
Etting. Museumsfor
midleren ved Sydsjællands museum
har skrevet dette lille hæfte for at give
besøgende på ruin terrænnet i Vor
dingborg en håndsrækning. Hæftet
beskriver i meget kort form borgens
historie, som den har formet sig fra

ca. 1100 og frem til 1769, hvor hele
slottet blev jævnet med jorden.
Når hæftets formål tages i be
tragtning er det lykkedes forfatteren
at give en god beskrivelse af dette
anlæg. Dog ville det være rart, der
som man ved fremtidige udgaver
forklarede ord som f.eks. "munke
sten", samtidig med at man sørgede
for, at trykket var så godt, at samtlige
illustrationer kunne "læses".

Personalhistorie
Jacob Scavenius af overarkivar Si
gurd Rambusch. Jysk Selskab for Hi
storie. Om politikeren og privatper
sonen Jacob Scavenius. Selvom ho
vedvægten i bogen ligger på det
landspolitiske arbejde, behandler for
fatteren også Scavenius' engagemen
ter i Rødvig havn, Stevns Klint, Den
østsjællandske jernbane og driften af
Gjorslev gods, samtidig med at de
politiske møder i Store-Heddinge
kredsen omtales.
Bogen kan anbefales alle, der inter
esserer sig for enten lands- eller
lokalhistorie.

Min kære familie og dens placering
i Danmarkshistorien, ved Ole
Pilgaard Hansen. Denne slægtshistorie
tager sit udgangspunkt i at Frederik
d. 4. i 1721 besluttede at grundlægge
50 skoler "til almuens oplysning".
Fra dette tidspunkt følger bogen fa
milien og dens skiftende gårde i
Sydsjælland, inden slægtshistorien
sluttes med nutiden. Hæftet er
velskrevet, godt illustreret og for
synet med slægtstavle.
Interesserede vil kunne bese hæftet
ved henvendelse til Næstved By- og
Egnshistoriske Arkiv.
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Historisk Samfund
for Præstø Amt
Oprettet 1912
Styrelsen
Dyrlæge Henning Poulsen, Ved
Munke vænget 18, 4660 Store Hed
dinge, tlf. 53 70 25 19 (formand).
Lærer, cand.pæd. Jens Tommerup,
Norgesvej 55,4700 Næstved,
tlf. 53 72 24 91 (næstformand, redak
tør og anmelder).
Museumsinspektør Birgitte Bille
Henriksen, Sydsjællands Museum,
4760 Vordingborg, tlf. 53 77 25 54
(redaktør).
Overlærer Ebba Køie, Kirkebakken 3,
4736 Karrebæksminde, tlf. 53 74 22 01.
Fhv. amtsskolekonsulent J. Inge
mann Pedersen, Stationsvej 3,4171
Glumsø, tlf. 53 64 60 26 (sekretær).
Afdelingsleder V. Lundgaard Jacob
sen, Nygade 27, 4640 Fakse,
tlf. 53 71 35 57 (kasserer).
Gårdejer Bent Ravnstedt-Larsen,
Søndersognsvej 156,4780 Stege,
tlf. 53 81 30 63.
Gårdejer Knud Skovbæk, Svane
gårdsvej 2, 4734 Allerslev,
tlf. 53 70 61 42.
Tandlæge Ellen Birkemose, Købmagergade 14, 4700 Næstved,
tlf. 53 72 0311.
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Regnskabsfører Niels Juul Nielsen,
Skelbyvej 42,4160 Herlufmagle,
tlf. 53 75 01 94. Træffes efter kl. 20.

Ekspedition
Ekspeditionen af årbøger og andre
publikationer sker ved henvendelse
til samfundets regnskabsfører Niels
Juul Nielsen, Skelbyvej 42, 4160 Her
lufmagle, tlf. 53 75 01 94 ( efter kl. 20).

Generalforsamlingen og årsmøde
Formandens beretning
1988 synes atter at have været et af de
gode, fede år for Historisk Samfund
for Præstø Amt.
Alle planlagte arrangementer er
blevet gennemført og årbogen er
udkommet i sædvanlig fyldighed.
Men alligevel er der begyndt at tegne
sig visse truende skrifter på væggen.
Skæver vi til økonomien, må vi
desværre bemærke, at der er gået
væsentlig svind i vor gode kassebe
holdning fra sidste år, og at vi altså
har levet over evne. Samfundets
almindelige sparebestræbelser har
også ramt os i form af påholdenhed
med de sædvanlige tilskud. Fore
dragsholdere og portoen er blevet
dyrere. Øgede transportudgifter gør,
at vore medlemmer ikke er så lette at

få med til foredragene og udflug
terne. De mindre lokale, historiske
foreninger, hvis antal vokser, er med
til at vende opmærksomheden fra
amtssamfundene. En mindre trussel
er det, at amtets museer påtænker at
udgive en årbog, hvor de lokale
faguddannede museumsfolk kan
komme til orde.
Historisk Samfund for Præstø Amt
vil i hvert fald kæmpe videre, og en
vej frem ligger måske i et samarbejde
mellem alle småforeningerne og na
boamtssamfundene, således at vi
kunne få bedre tilslutning til vore
kostbare arrangementer. Efter disse
indledende hjertesuk vil jeg gå over
til den egentlige beretning.

Arrangementer
Vore aktiviteter blev indledt med
Svend Thorsens foredrag: "Om diger
og hegn - landboreformernes gave til
naturen".
Vor
meget
vidende
amtsnaturformidler redegjorde på
en fin måde for dette emne, som ikke
så mange har beskæftiget sig med.
Mødet blev holdt på Kongsted For
samlingshus, men alt for få af
medlemmerne var mødt op.
Forårsturen til Gotland blev en af de
smukkeste og indholdsrigeste, som
Historisk Samfund har været medar
rangør af. Øens mange og vidt
forskellige fortidsminder gør, at hi
storien bliver levende. Alene det at bo
på prinsesse Eugenies sommerbolig
var for mange deltagere hele turen
værd. Også sommerudflugten til
Odsherred blev en succes med mange

uforglemmelige indtryk for del
tagerne. Ikke mindst fordi turen blev
lagt ad de små midsjællandske veje,
forbi nogle af vore kønneste hi
storiske minder midt i den sommer
skønne natur.
Årsmødet i september foregik på
Lundby Landbrugsskole, hvor vi
blev gæstfrit modtaget og fik forevist
det interessante landbrugsmuseum.
Efterårsforedraget fandt sted på Hol
megårds Glasværk, hvor direktør
Mogens Schlütter fortalte om de
gamle glas, og de fremmødte fik også
bestemt mange medbragte familie
klenodier.
I anledning af stavnsbåndsjubilæet
blev årbogen for 1988 et fyldigt værk
med to gode artikler om bøndernes
forhold i gamle dage skrevet af hen
holdsvis Inger Hartby og Sv. P.
Jensen.
Et af vore medlemmer, Birthe An
dersen,
Herlufmagle,
har
nu
udfærdiget et register til årbøgerne
1980-1985. For ikke at sætte for
mange af samfundets beskedne
midler på højkant bliver registeret
foreløbig fremstillet i fotokopitryk,
og det skal derfor bestilles i forvejen.
Prisen bliver 15 kr. + porto.
De lokalhistoriske foreningers års
møde blev i 1988 holdt i Viborg, og
deltagere fra vort samfund deltog og
hentede erfaringer og inspirationer
på mødet. Desværre er disse møder
efterhånden blevet så bekostelige, at
deltagelse kan være en alvorlig be
lastning for foreningernes økonomi.
Vi har i år afstået fra at sende del
tagere til mødet i Middelfart.
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Salg af publikationer
Følgende årbøger m.m. kan købes ved henvendelse til Niels Juul Nielsen,
Skelbyvej 42,4160 Herlufmagle:
Årbøger. 1919-72

Pris pr. bd. 45,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

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

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

Årbøger: 1983-1989

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

F. Vestergaard:
Salget af Vordingborg Rytterdistrikt

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

Benny Christensen:
Skibsværft og flådebase

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

Niels Hartmann:
Pottemageriet på Rødeled

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

Claus M. Smidt:
Sjølunds fagre sletter

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

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

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

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

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

Morten Bredsdorff:
Grundtvig og Sydsjælland

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

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

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

J. Ingemann Pedersen:
Susåen og Den danneskjoldske Kanal

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

Agnete Jensen:
Højerup gamle kirke

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

Ovennævnte priser er inch moms, men ekskl. forsendelsesomkostninger.
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