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en mønsk købstad?
Fanefjord og Vestmøn i centrum
for undersøgelse - Spor af en havn
- er det en af ledingshavnene?

A f Birgitte Bille Henriksen

I Årbogen for 1996 har jeg berettet om
Kokseby Slot, om hvordan resterne af den
store middelalderborg på Vestmøn blev
opdaget. Jeg nævnte også, at der lå en
gammel havn i en vig nede ved Fanefjord,
en nu inddæmmet vig, som hedder Vollerup Enge - idag kendt som en meget vigtig
ornitologisk lokalitet.
Ligesom tilfældet var det med Kokseby
Slot, havde jeg for flere år siden, da jeg
endnu var i fast arbejde, haft færten af, at
der lå noget specielt nede ved Fanefjord,
men helt andre opgaver afskar den ellers
naturlige museumsopgave: at se nærmere
efter om der virkelig lå nogle uopdagede
anlæg ved fjorden.
Én bevilling fra Carlsbergfondet i 1996
gav mig midlerne til - og derfor mulighed
for - at gå lidt mere i dybden med proble
merne omkring anlæg og bebyggelser ved
Fanefjord. Og det er et af resultaterne fra
dette arbejde, som nu bliver fremlagt.
Igen har det været en stor og uundværlig
hjælp at have et kulturhistorisk museum
som Møns Museum i nærheden af min
bopæl, hvor jeg har kunnet benytte muse
ets meget omfattende kortsamling og fag
bibliotek, ligesom Vordingborg Biblioteks
Bogbus og Møns Bibliotek har forsynet
mig med litteratur i en lind strøm.
Undersøgelsens hovedgrundlag er luftfo
tografier i Kort- og Matrikelstyrelsen,
luftfotografier optaget af Kampsax Geoplan i 1969, matrikel- og udskiftningskort
og Generalstabens kort på Møns Museum
og i Kort- og Matrikelstyrelsen, dokumen
ter i Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm, og i Rigsarkivet.
På et tidspunkt i mine studier, da jeg igen
var igang med stereoskopisk nærlæsning
af luftfotografier, hvormed landskabet ses
tredimensionelt, fangedes min opmærk
somhed af sporene fra nogle temmeligt
koncentrerede rækker af gravhøje øst for
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Fanefjord Kirke. Indenfor 2 km så det ud
til, at der har ligget omkring 80 gravhøje
fra oldtiden, som en stor allé imod øst
(Fig.l). Nogle enkelte af højene er stadig
bevarede og fredede; alle de øvrige er
med nogenlunde sikkerhed identificeret
ved hjælp af luftfotografier og det ældre
kortmateriale. Samlet kaldes de for “Skettelslinjen” eller “Skettelshøjene” efter det
meget markante og stedvist brede skel
mellem Vollerup og Hårbølle.
Enhver arkæolog ved, at oldtidens grav
høje ikke er anbragt tilfældigt i landska
bet. De er lagt synligt langs datidens vej
ruter. Og ved Fanefjord fortæller Skettels
højene, at der engang har gået en meget
vigtig oldtidsvej på langs af Møn fra
Fanefjord mod Stege Nor i øst (Bojsen,
Af Møns Hist.I./52).
Umiddelbart vest for kirken stødte jeg på
en koncentration af bakker og høje ved
det lavere liggende engparti, som hedder
Vollerup Enge. Da de ikke alle kunne for
klares geologisk, var det derfor nærlig
gende at tro, at her også kunne være tale
om højbegravelser. Men der var noget,
som ikke stemte - og efter gentagne bear
bejdninger af luftfotoes og kortmateriale,
et arbejde som varede mange måneder, fik
jeg en anelse om, at her kunne være tale
om et havneanlæg. En tidlig aprildag i
1996 stod jeg helt alene ude i engene
ovenpå en formodet molerest ved siden af
noget som ligner et gammelt slæbested og
opdagede at jeg måske stod i resterne af
en stor og velbevaret middelalderhavn.

HAVNEN
Havnen afgrænses i vest af et næs og i øst
af det højfyldte engdrag, som hedder
“Holmene”. I nutiden er der gjort forsøg
på at lukke og afvande bassinet, men det
er stadigt et meget fugtigt vådområde,
som mange steder slet ikke er tilgængeligt
på grund af vand. Omridset er tydeligst på

Fig. 1. Skitse over Skettelslinjens gravhøje. A=Dørrehøj; B=Keltshøjene; C-Blåkilde; D -m uligt møllested; E-Volleiup Enge..
Tegnet på udsnit a f målebordsblad, opmålt 1888-89.

Geodætisk Instituts luftoptagelser fra maj
1954 og kan kun forstås ved en stereosko
pisk nærlæsning eller ved et direkte besøg
i engene, hvis man er trænet op til at se på
landskabsformer.
På målebordsbladet fra 1888-89 ses hav
neomridset allerbedst, fordi opmålingen
fint følger vådområdets grænser, og på
den måde også uforvarende er kommet til
at følge havneområdets form med bl.a.
molerester og måske to slæbesteder. Det
er det målebordsblad, der er brugt som
tegningsgrundlag til kortet over havnen
(Fig.2).
Havneområdet er desuden tydeligt tegnet
på Generalkvartermesterstabens kurvekort
fra 1835 (Fig.3).
Kun i nordøst er der stadig lidt tvivl om,
hvordan havnen bør afgrænses. Konturer
ne viser eksistens af et sejlløb ind i havne
området (Fig.2 A). De ældre kort viser, at
sejlløbet og det omliggende havneparti
har haft åbent vand længe efter de øvrige
havnedele var groet til.
Der er naturligt og kunstigt skabte kaj- og
forankringspladser. Der er ydermoler og
de ovenfor nævnte to slæbesteder. Det ene
slæbested i nord (Fig.2 B) ligger tilsluttet
den markvej og det skel, som i nyere tid
gik op til slotstomten i Kokseby. En lang
højning i engen (C) langs det østligste
slæbested (D) tolkes som en mulig mole
rest.
Det er forøvrigt påfaldende, hvordan alle
de tydeligste anlæg ligger i den østlige
side af havnebassinet.
Der er mange andre anlæg, hvorom jeg
har nogle begrundede, men endnu ikke
beviste formodninger; de vil derfor i den
foreliggende sammenhæng være for vidt
løftige at fremlægge.
Meget tyder på at Vollerup Enge skjuler
resterne af et stort, velbevaret og gammelt
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havneanlæg, som ikke er en hvilkensomhelst havnevig, men er regulært anlagt.
Havnen har været fuldt udbygget i tidlig
middelalder, idet jeg mener den hører
sammen med en bybebyggelse, som må
være ophørt mellem 1250 og 1288 (se
nedenfor s. 11). Den har muligvis været i
brug lidt senere, bl.a. som anløbssted for
Kokseby Slot. Men dens betydning er
ophørt længe før 1450, hvor Christian I
udsteder et edikt, som forbyder almue og
bønder at drive købmandsskab og derved
skade Steges handel (Resen,Atlas.Dan:
Møn./22). Der har sikkert også været pro
blemer med vandstandsændringer og til
groning, også fordi menneskene selv, ved
vandopstemninger til mølledrift i Kokse
by og Damme, betvang det vand, som
ellers løb ned og rensede op i havnebassi
net - og fordi affaldet fra mange menne
sker fremmede tilgroningen.
Til et anlæg af den størrelse har der været
knyttet mange mennesker - og mange
mennesker skal have boliger, huse til at
bo i, det vil sige i havnens nærhed må der
ligge rester fra en større bebyggelse.

BESKRIVELSE:
Fra næsset i vest skyder noget, som ligner
et stort molehoved (Fig.2 E) ud i sejlløbet.
Det er en stor rund højning med en ydre
diameter på ca. 40 m,
En ydermole (F), der ligger langs kanten
mod Fanefjord, er en fortsættelse af en
langstrakt bakkekam i øst. Midt imellem
de to slip hæver sig en høj bakke (G), der
løber videre mod vest i en lavere liggende
tange, som kan være lavet i nyere tid, og
som er styrket med store kampesten ud
mod fjorden.
Det største problem ligger ved havnens
østside: den tætte koncentration af runde
og langovale bakker, høje og lave højnin-

Fig. 2. Skitse over Femefjord med havn, hy og muligt møllested. (del: BBH).
KD

ger. De er åbenbart alle blevet opfattet
som almindelige morænedannelser, siden
ingen har kikket dem nærmere efter i
sømmene. Selvom et par bakker også ser
ud til at være naturligt skabte, er det
langtfra tilfældet med resten af højene og
„højningerne”. Problemet er hvilke, der
skjuler konstruktioner fra havneanlæg
eller bygninger, og hvilke, der bare er
naturlige forekomster.
I den forbindelse er det vigtigt at forstå,
hvordan tilbagevendende vandstandsstig
ninger (d.v.s. oversvømmelser) i århun
dreder kan rundslibe og forme alt hvad
der ligger højere i engområder, som de
ved Fanefjord Havn. F.eks. vil et firkantet
bygningsfundament tilsidst komme til at
se ud som en cirkel og ligne en regelmæs
sig rund høj.

Fig. 3. Vollerup Enge ved Fanefjords nordside.
Udsnit a f Generalmesterstabens kurvekort fra
1835.

En stor høj allerøstligst er mere tvivlsom,
hvis vi godtager generalkvartermesterstabens kurvekort fra 1835 (Fig.3). På kortet
ses kun en enkelt hævning sydøstligst i
Holmenes engstykke, hvor storhøjen
(Fig.2 H) og bakkekammen (J) idag er
meget markante og ikke til at tage fejl af.
Kortets øvrige optegninger af Vollerup
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Enge og omgivelser er ellers forbavsende
nøjagtige. Det kan betyde at både (H) og
(J) skal forklares på en anden måde.
Måske er de blot græsklædte jorddynger,
ligesom vi også har en opgravning at nye
re dato (gravning at klæg?) i midten af
Holmene, som efter de ældre kort at døm
me må være startet i beg. af 1800-tallet.

KIRKEN
Fra engene skråner terrænet stejlt op mod
Fanefjord Kirke, som ligger ovenpå en
bakkekam hævet markant 10-12 m over
omgivelserne inderst i fjordens bund
(Fig.4).
Den er dobbelt så stor som en almindelig
landsbykirke og ligner mest af alt en min
dre købstadskirke. Kirkens ældste synlige
dele dateres til tiden 1250-1300 (Dan
marks Kirker, Præstø Amt/1014). I løbet
af de følgende århundreder bliver kirken
i flere omgange fortsat udvidet og for
størret og henimod år 1500 også prydet
med de kalkmalerier, som den stadig er
berømt for.
Det har hidtil været en gåde, hvorfor en så
stor kirkebygning var bygget ved Fane
fjord, da ingen kender til nogen bebyggel
se omkring kirken, bortset fra at præste
gården engang skulle have ligget nede ved
fjorden. Ingen har heller kunnet forklare
den store kirkebygning, som en valfarts
kirke.
Lad os alligevel se på de muligheder, der
kunne ligge til grund for den store kirke
bygning:
1)
Den kan have været omgivet af en
større, men glemt bebyggelse.
2)
Hvis havneanlægget var flådehavn,
så betød det i perioder en større mand
skabskoncentration, og derfor kunne kir
ken også have fungeret som flådens kirke.
3)
Den fungerede som en valfartskirke.
4)
Den lå i et centrum for mange tra-

Fig. 4. Fanefjord Kirke set fra Højbjerg. (Møns Museums fotoarkiv).

fikruter, i et knudepunkt, som betød man
ge til- og afrejsende mennesker.
5) En fast større bemanding på områ
dets borganlæg.
Som det vil ses af de følgende afsnit så
tyder alt på, at næsten alle fem forudsæt
ninger har været til stede og betinget den
store kirkebygning.
Forklaringen på dens funktion som val
fartskirke findes i forbindelse med mange
besøgende til en helligkilde, Blåkilde,
som har ligget godt 1 km øst for kirken
ved den gamle oldtidsvej mod øst.

HELLIGKILDEN
Blåkilde i Fanefjord sogn er hyppigt
omtalt i litteraturen. Formentlig er det den
samme kilde, som Resen beskriver i sit
Atlas over Møn (side 69). Kilden skulle
især have været søgt af kvinder med

dårlig livmoder, og vandet var koldt om
sommeren og lunkent om vinteren. Det
må også være Blåkilde, som Pontoppidan
omtaler (Danske Atlas III/159); han for
tæller, at kilden var særdeles lægende
mod hysteriske sygdomme.
I nyere tid er kilden blevet stedfæstet til
tre forskellige steder, hvor den alminde
ligste opfattelse er, at den lå ved foden af
Præstebjerget - ca. udfor nordsiden af
præstegårdshavens ene hjørne (Siegfred
Svane 1984/113). Derimod siger Frede
Boj sen, at kilden lå syd for Kokseby (Af
Møns H ist.I./l96), d.v.s. stedet er identisk
med det, hvor Kobbelkilde ligger. Gemt i
Paludans tekst ligger den tredje og nok
mest troværdige stedfæstelse, hvoraf vi
kan være nogenlunde sikre på, at have
stedfæstet kildens rigtige placering. Han
skriver i sit værk om Møn:” (Bind I./110):
“Ved Foden af den midterste Høj i denne
Kjæde, som tilsammen kaldes Skjettels-

11

højene, ere endnu en Synderlighed: et
dybt vandhul, der stedse staaer fuldt til
Bredden, Sommer og Vinter, men aldrig
flyder over. Almuen kalder det Blaakilde
eller Blukilde” (hvilket Paludan fantasi
fuldt tolker som “Blotkilde”). Men for at
forstå hans tekst rigtigt, var det forinden
nødvendigt at gennemanalysere „Skettelslinjen”, den mærkelige allé af gravhøje,
hvis rester strækker sig et stykke fra kir
ken og små 2 km videre mod øst (Fig.l).
Fra den store Dørrehøj (A), stadig en af
de største gravhøje i Østdanmark, omend
stærkt forgravet, fortsætter de egentlige
Skettelshøje videre mod øst. Syd for Skettelshøjene cirkler “Keltshøjene” udenom
en stor åben flade og her ligger den rigtige
Blåkilde (Fig.l C): ”Ved Foden af den
midterste Høj i denne Kjæde (d.v.s. Skettelshøjene)”. Kildens nøjagtige placering
er desuden meget tydelig på luftfotografi
erne. Den er idag skjult og godt forankret
i beton nede i jorden for der er stadig liv i
kilden, som har givet ejeren af marken
mange problemer.

BEBYGGELSEN
Vi står med en meget stor havn og en alt
for stor kirke, som begge fortæller om
mange mennesker, men hvor er bebyggel
sen? som meget vel kan have været tilsva
rende stor.
Desværre er store dele af kirkens bakke
drag bortgravet og andre dele er brugt til
en nyere kirkegårdsudvidelse. Alligevel
mener jeg ved hjælp af luftfotografier at
kunne spore strukturer på nogle af mar
kerne, som meget vel kan være spor efter
bygninger, og som tyder på, der har ligget
en bebyggelse i de nærmeste omgivelser
omkring kirken (Fig.2). Der er andre til
svarende strukturer i markerne nord for
havnen og længere mod vest ud til Dam
me Mader; de vil på et senere tidspunkt
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blive behandlet i anden forbindelse.
Langs sydsiden af kirkebakken løber et
vandløb ud i fjorden, og bakken er i det
hele taget omgrænset med vådområder på
nær mod vest, hvor terrænet løber ned i en
lavere liggende del, som grænser op til
havnebassinets østkant.
Imod øst stopper byens grænse før en
gruppe gravhøje og storstensgrave i Skettelslinjen. På grund af terrænforhold og
oprindelige vandtilløb er der gode mulig
heder for, at her har ligget en vandmølle
(Fig.2M ). På kortet over Wollerup, Koxebye og Damme Byers Jorder fra 1810
(Kort- og Matrikelstyrelsen) ses stednav
net „Hulevads Lukke” ved samme lokali
tet. Det støtter antagelsen af et vandmølle
sted, fordi mange af vore ældste vandmøl
ler netop var anlagt ved gamle vadesteder,
hvor der i forvejen var et naturligt fald, og
hvor der gik en vej lige forbi (Böcher
1966/132). Hvis det er rigtigt, så har vi
igen et indicium på en bebyggelse i
nærheden, idet vandmølledrift er en vigtig
forudsætning for opretholdelse af en
større befolkningskoncentration.
Johan Paludan fortæller desuden, at Fane
fjords præstegård i gammel tid lå tæt nede
ved fjorden (s.321 flg.). Det tyder ligele
des på bebyggelse, men der mangler
ingen forsvundne landsbyer, som kan pla
ceres her. Hertil kommer udsagn om der
ved gravearbejder engang “bag om kir
ken” er blevet set rester af et bolværk.
Det skal understreges, at min påstand om
bebyggelsesspor ikke er egentlig bevist,
førend udgravninger har afdækket, hvad
der kan ligge tilbage af bygningsrester på
og omkring bakken med kirken. Men det
var det, som medførte, jeg gik igang med
at undersøge, hvad slags bebyggelse her
kunne være tale om.
Det væsentligste indicium er foreløbig, at
hvis der har eksisteret en havn af så stort
omfang og med spor af anlæg, så må der

have eksisteret en fastboende befolkning,
og derfor må der ligge rester fra en bebyg
gelse i havneanlæggets umiddelbare
nærhed. Og siden de mulige anlægsrester
alle ligger ved havnens østside, så retter
mistanken sig mod det nærmeste område i
øst, hvor også kirken ligger. Desuden er
det lige, hvor en af oldtidens hovedveje på
Møn udmunder, hvor man derfor kunne
forvente, der tidligt var opstået en bebyg
gelse.

IDENTIFIKATION AF EN
KØBSTAD
Imidlertid er der noget helt andet, som
indirekte fortæller os, hvilken bebyggelse
eller rettere by det kan have været. Det er
stednavnet “Höyebierg”, som er knyttet til
den halvø med en bakketop yderst ude,
der ligger lige sydvest for Fanefjord Kir
ke. For “Høgebjerg” er den lokalitet, som

nogle af de ældste kilder siger, har ligget
ved “Høgekøbing”, en forsvunden mid
delalderkøbstad, som man i nogle genera
tioner forgæves har ledt efter.
“Höyebierg” ses således overstreget på en
kopi fra 1811 af et matrikelkort over
Hårbølle i Kort- og Matrikelstyrelsen
(Fig.5). Det var ved gennemgang af det
kort, jeg blev opmærksom på muligheden
for sammenhæng med Høgekøbing.
Også sognepræsten Johan Paludan fortæl
ler at “Højbjerg” hører med til Fanefjords
præstegårdsjorder (s.321 flg.), hvilket
desuden bekræftes i provstiets herreds
bog, hvori der i 1697 er skrevet:” udi Harbølle nordre mark ved stranden har den
(det vil sige præstegården) et stykke gan
ske udygtig jord, kaldt Hoÿebjerg...”
(Landsarkivet).
Stednavnet Højbjerg er ganske vist ikke
noget ualmindeligt brugt stednavn og ken
des fra mange steder rundt i landet, men

Fig. 5. Udsnit a f matrikelkort over Hårbølle, 1811. (Kort- og Matrikelstyrelsen).
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her tæt op til bakkekammen med Fanefjord Kirke er stednavnets beliggenhed
lidt for påfaldende.
“Hoghakiøping” er den købstad, som står
opført allersidst i den liste over østdanske
middelalderkøbstæder, som findes i Kong
Valdemars Jordebog, og som er en over
sigt over købstædernes afgifter til Kon
gen. Mens listens øvrige 18 købstæder
alle er kendte byer, er det hidtil ikke lyk
kedes at stedfæste “Hoghakiøpings”
beliggenhed. Der har ganske vist ikke
manglet forsøg på at finde byen.
Fordi der synes at være system i den ræk
kefølge, som købstæderne er nævnt, var
det nogle forskeres opfattelse at Høge
købing burde ligge på Møn. En rækkeføl
ge, som også synes at fremgå af den om
stående plovtalsliste over herrederne, hvor
Møn herred ligeledes er anbragt tilsidst
(Bojsen,Jacob Sunesøn 1902/106). Såle
des står de sjællandske herreder først, der
næst er Lolland-Falsters herreder noteret
og tilsidst Møn. Nøjagtig den samme ræk
kefølge er brugt til listen over købstæder
ne (Fig.6)
I nogle af de gamle klosterårbøger nævnes
en ”Høkækøping”, således står der i Ryd
Klosters Årbog om Kong Ro:” Han flytte
de den by, der først hed Høgekøbing fra
det sted, der hedder Høgebjerg, og bygge
de den, hvor der er havn i Isefjorden, og
kaldte den Roskilde...” (Rikke Agnete
Olsen 1989/27).
Noget lignende fortæller Lejrekrøniken,
men her ligger Høgebjerg og Høgekøbing
midt på Sjælland inden byen flyttes: “På
den tid var der en stor by midt på Sjæl
land, hvor der nu kun er et øde bjerg, ved
navn Høgebjerg, men dengang lå dér en
by som kaldtes Høgekøbing...” (Jørgen
Olrik 1900-1901/13).
Det var derfor mange forskere mente, at
Høgekøping måtte ligge på Sjælland.
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Nogle mente, at jordebogens og krøniker
nes Hogha- og Høkekøbing var to forskel
lige byer. Stednavne med Højbjerg (og
dem er der som sagt en del af) eller som
begyndte med “Høj” blev endevendt og
der fremkom forskellige forsøg på sted
fæstelse af Høgekøbing. Der var forslag
om egnen ved Lejre, i Odsherred, ved
Ringsted og på Orø. Også Nykøbing Fal
ster og Stubbekøbing har været nævnt,
idet stednavnet kunne være blevet omdan
net. Selv Høkøbing i Skåne har været
under mistanke. Men det var altsammen
på meget spinkle indicier. Intet under at
Høgekøbing efterhånden blev opfattet
som en sent opfundet fiktion (Toldberg
1964/215 flg.), eller man opgivende kon
kluderede, at en sikker lokalisering næppe
nogensinde ville kunne lade sig gøre
(Bent Jørgensen 1986/56 fig.). Gåden om
Høgekøbing var og forblev uløst.
På Møn var Stege mistænkt, men især
Borre, fordi her var der sikkerhed for at
byen engang havde haft købstadsrettighe
der. Stednavnet “Højby Mark” ved
Nyborre blev ledende for en stedfæstelse
af Høgekøbing til Østmøn (Bojsen,
1902/107; Lorenzen, 1943/36). Men ingen
havde haft deres opmærksomhed vendt
mod Vestmøn, mod FANEFJORD.
Det var aldeles utilsigtet, at Høgekøbing
skulle blive inddraget i min behandling af
Fanefjords middelalderanlæg, men føl
gende fem punkter er de foreløbige indici
er på en bebyggelse og stedfæstelse af,
hvad jeg mener måske kan være købsta
den Høgekøbing:
1)
stedet er på Møn, hvor Høgekøbing
burde ligge ifølge noteringssystemet i jor
debogens købstadsliste, som er en afgifts
oversigt og fortæller derfor om noget vir
keligt.
2)
eksistensen af stednavnet ”Høge-

bjerg ikke langt fra Fanefjord Kirke”..... et
øde sted “Høkæbjerg”, hvor Høkækøping
havde ligget”, som der står i Årbøgerne.
3)
terrænforholdene øst for kirken
tyder på et muligt vandmøllested - og en
vandmølle var uhyre vigtig for
eksi
stensen af en større befolkningskoncentra
tion.
4)
påvisning af en havn med hvad der
ligner kunstigt anlagte moler og slæbeste
der.
5)
tildels den store ensomt beliggende
kirke, langt fra nogen kendt landsbybe
byggelse.
Et indicium i sig selv er selve beliggenhe
den på og omkring et naturlig højdedrag,
da købstadsnavnet i nutiden svarer til
“Højekøbing” (Bent Jørgensen 1986/58).
Høgekøbing var en af de mindre byer og
er i købstadslisten sat til 4 1/2 mark penge,
på hvilket grundlag Svend Aakjær bereg
nede, at byen kunne have haft omkring
252 indbyggere (Sv.Aakjær.Bind 2/544).

DATERING
Selvom vi mangler det endelige bevis på,
at det virkelig var Høgekøbing, som lå
ved Fanefjord, så drister jeg mig alligevel
til at spørge om, hvornår forsvandt Høge
købing? Byen må have eksisteret, da jordebogen blev ført. For købstadslistens
vedkommende menes den at være skrevet
i 1250.erne under Kristoffer I (Svend
Aakjær Bd. 1/22)
Lejrekrøniken er derimod straks vanskeli
gere at bruge til datering, fordi der er tvivl
om, hvornår den er skrevet, men Høgekøbing-afsnittet er blevet brugt til at bevi
se, at netop denne del er forfattet af kred
sen omkring ærkebisp Jakob Erlandsen i
midten af 1200-tallet (Toldberg 1964/215
flg.). Ryd Klosters Årbogs sidste beret
ning daterer sig til 1288, og da fremgår

det, at Høgekøbing er flyttet. Det vil sige,
at byen er væk indenfor Ca. 38 år mellem
1250 og 1288.
Stege er ikke nævnt i købstadslisten.
Datoen den 14. maj 1268, da Erik d i p 
ping stadfæster nogle rettigheder, er den
dato hvor Stege for første gang er nævnt
som en købstad og det er måske meget
realistisk at regne dette år, som gældende
for byens officielle grundlæggelse (Af
Stege Bys Bog 1904/91). Sandsynligvis
har der i forvejen ligget en mindre bebyg
gelse, men ingen undersøgelser i Stege
har givet nogle sikre ældre spor før 1268.
Hverken undersøgelserne af Stegeborg,
hvor den ældste sikre dendrokronologiske
datering af tømmer gav 1267 + 5 år (Bekmose & Nielsen 1978/100) eller under
søgelserne i 1984 i Hotel Skandinaviens
grund (Sydsjællands Museum).
Hvis det virkelig var Høgekøping, som lå
ved Fanefjord, så kan der være sammen
hæng mellem Steges opdukken og Høge
købings forsvinden? Det er heller ikke
utænkeligt, at Høgekøbing blev ødelagt,
for det er en urolig periode. I 1252 ero
bres Møn af ridderen Henrik Æmelthorp
for at blive generobret af Kongen året
efter (Bojsen,Af Møns Hist.II/153). Sene
re i 1259, da fyrst Jarimar fra Rygen i
1259 angriber Danmark på grund af
Ærkebisp Jakob Erlandsens fængsling og Fanefjord ligger først for på den korte
ste rute mellem Danmark og Ry gen! Byen
må i alle tilfælde være blevet flyttet på
grund af sin placering tæt ved Østersøen,
som har gjort den for udsat mod angreb.
Selvom vi skal passe meget på ikke at
bruge alle krønikernes historier som noget
virkeligt, eller godtage alt, hvad klostre
nes årbøger fortæller os, så siger Lejre
krøniken og Ryd Klosters Årbog udtryk
keligt, at byen flyttes fra det sted, der hed
der Høgebjerg! D.v.s. byen nedlægges
flyttes til et nyt sted: Det kan være Stege
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Fig. 6. Købstadslisten i Valdemars Jordebog, en a f vore allervigtigste kilder til middelalderens historie, er et
blandingsskrift, som er sammensat a f forskellige oversigter og lister. Den egentlige jordebog er kun en del
a f værket. Ikke alle dele er skrevet under Valdemar Sejr; nogle er yngre, andre er ældre. Købstadslisten, som
er en oversigt over købstædernes afgiftsstørrelser til Kongen, anses fo r at være skrevet under Kristoffer den
I i 1250.erne (Svend AakjærJ/2;Gissel;Falsterundersøgelsen 1/50). Bogen blev i 1694 fundet i en køben
havnsk marskandiserbod afen svensk bogsamler. Ved en byttehandel kom jordebogen tilbage til Danmark i
1929, hvor den opbevares i Rigsarkivet.
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ved Noret på den anden side af Møn i sik
ker afstand fra Østersøen. Noget andet er
så, at den forinden kan være blevet volde
ligt ødelagt, således at man ikke har villet
genopbygge byen, ligesom Hedeby et par
århundreder tidligere blev flyttet til Sles
vig efter at være blevet brændt ned.
Vi har tre tidsmæssige holdepunkter for
Høgekøbings forsvinden:
indtil 1250’erne
Høgekøbing er en
købstad, fordi i Valdemars Jordebog er
byen noteret i købstadslisten og er sat i
skat.
før 1288
Høgekøbing er forsvun
det, fordi Rydårbogen færdigredigeres og
sammenskrives i 1288 og heri er Høge
købing forlængst væk.
året 1268
af Stege Bys Bog fremgår
det, at Steges købstadsprivilegier er givet
af Erik d ip p in g ,og at året sandsynligvis
er 1268.
Hvis købstadslisten er skrevet under Kri
stoffer I, og hvis der er sammenhæng mel
lem Høgekøbings forsvinden og Steges
fremkomst som en ny købstad på Møn, så
er Høgekøbing væk mellem 1250 og
1268. Det ligger tidsmæssigt i tilpas
afstand fra Rydårbogen, hvis tekst kan
tydes, som om Høgekøbing blev flyttet
for længe siden. Så de ovenfor nævnte
begivenheder i 125O.erne kan udmærket
have berørt Fanefjord.
Kirken, i al fald dens ældste synlige dele,
må være opført i samme tidsrum, hvor
Høgekøbing forsvinder. Blev den stående,
mens byen ryddedes?, eller blev den gen
opført efter en ødelæggelse? Hvadenten
der var by eller ej, var der brug for kirken,
endda en stor kirke, inderst i fjorden.
Det er urealistisk at tro, at bebyggelsen og
havnen i tidlig middelalder har ligget helt
ubeskyttede i betragtning af, hvor tæt de

ligger ved datidens alfarvej: en meget
befærdet del af Østersøen.
Der er da også to middelalderborge i
området: Borgsted 3 km vest for Fane
fjord kirke, ved indsejlingen til Grøn
sund. Det er den borg, som har heddet
Nyhus og som er nævnt i forbindelse med
det norske angreb på Danmark i 1289 (se
Årbog 1996/19). Fund fra anlægget
bekræfter da også, at den har eksisteret i
slutningen af 1200-tallet (la Cour 1972).
Dens beliggenhed er imidlertid vendt ud
mod den smalleste del af Grønsund over
for resterne af et tilsvarende borganlæg,
Borreknold, på Falstersiden. Dens belig
genhed på hvad, der dengang må have
været en ø, virker ikke ligefrem særligt
strategisk i relation til forsvar af by og
havn 3 km længere inde i fjorden.
Nord for fjorden har den anden middelal
derborg haft sit udsyn over Grønsund og
Østersøen: Kokseby Slot. Som det frem
går af Årbog for 1996 er slottets omfang
og noget af dets „byggeidé” meget lig
Kronborgs, men tomten ser ud til at inde
holde flere i tid adskilte byggefaser. Min
egen opfattelse er at slottet i det mindste
var til allerede under Witzlaw II af Rygen
i slutningen af 1200-tallet.
Forklaringen på hvorledes det indre fjord
område kan have været beskyttet står der
for foreløbigt uløst.
Fanefjord var i Valdemarstiden forbindel
sesled for vigtige trafikruter. Der var
utvivlsomt direkte forbindelse til og fra de
talrige havne i Valdemarstidens danske
landområder på Østersøens sydkyst, og
herfra var der kortest afstand til Rygen,
hvis kyster i klart vejr er synlige fra Vestmøn. Fjordområdets betydning understre
ges af de to borganlæg - og af det store
havneanlæg. Anlæg, som alle må have
hørt under Kongen. En betydning, som
også har sin forudsætning i beliggenheden

17

ud til den smalle del af Grønsund, en af
hovedindfaldsvejene for sejlads til og fra
Sjælland i tidlig middelalder (Fig.7)
Her havde en søhandelsby en usædvanlig
gunstig placering i forhold til trafikken og
byen må sikkert have været gæstet af utal
lige rejsende, som behøvede overnat
ningsmuligheder, beværtning og proviantering, inden de skulle videre. Dertil har
den sikkert også draget fordel af de
besøgende til helligkilden øst for byen.
Men byen har specielt været vigtig i for
bindelse med ledingens - senere flådens samling ved Grønsund. Den pludselige
store koncentration af dele af flådens
mandskab i og ved fjorden må have
krævet en ekstra effektiv fødevareforsy
ning og anden service, som kun en sted
bunden fast befolkning i f.eks. en by vil
være i stand til at gennemføre og koordi
nere ordentligt. Og forudsætningen lå i
Møn selv og omkringliggende områder: et
frugtbart opland og et stort fiskeri med
gode fangstmuligheder hele året.
Vi må heller ikke glemme, hvordan silde
fiskeriet på det tidspunkt må have spillet
en stor rolle i de indre dele af Østersøen.
Det er da heller ikke usandsynligt, at
bebyggelsen ved Fanefjord havde sine
andele af sildemarkedet, også fordi det af
Resens og Pontoppidans omtale af fiskeri
et ved Røddinge fremgår, hvordan der ved
Vestmøn bl.a. havde været et stort sildeog torskefiskeri i middelalderen, hvor
Røddinge nord for Fanefjord havde haft
sit eget St.Eriksgilde (Resen, Atlas
Dan.Møn/66; Pontoppidan, Danske Atlas
111/149).
Vi begynder at ane nogle tydeligere kon
turer af det, der var engang, steder, som
de gamle krøniker fortæller om, uden vi
har kunnet stedfæste, hvor det var le
dingsflåden lå for anker eller var løbet på
land - når den samledes “i Grønsund” og
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“ved Grønsund”, „i en havn” ved Møn,
“under Møn”. Knytlingesagaen fortæller
om havnen “Jærnlukke, efter kurernes*
opdukken ved Møn (*fra Kurland i det
nuværende Letland). Der er imidlertid fle
re andre havnemuligheder på Møn, hvis
det overhovedet er på Møn. Er det Fane
fjords havn Saxo hentyder til, når han for
tæller om hvordan Absalon i 1158 giver
Valdemar d.Store en overhaling for at
have afbrudt et krigstogt?: “. . .og mere
gram end glad opsøgte han Kongen i
mønboernes havn” (Jørgen Olrik; Sakses
Danesaga.IV/13). Og er det her Valdemar
d.Store opholder sig i 1181, da han syg og
dårlig må opgive et togt og tage tilbage til
Vordingborg, hvor han dør? Men des
værre mangler der nærmere beskrivelse af
stederne, hvor det hele foregår, hvor led
ingsflåden samles i og ved Grønsund - og
Grønsund kan også have været en fælles
betegnelse for hele Storstrømmen (Svend
Thorsen,Skalk 3.1999).
Under alle omstændigheder er det Konge
magten, som har stået bag borgene og
havnen ved Fanefjord. Derfor er det også
logisk at antage, at Kongen af og til virke
lig har opholdt sig i Fanfjord, når han og
flåden var ved Grønsund inden og efter
togterne over Østersøen.
På et tidspunkt mellem ca.1250 og 1288
er der sket noget, siden Høgekøbing opgi
ves som by. Hele købstaden forsvinder og
nedlægges, og hvis det er ved Fanefjord,
så er der noget, som kunne tyde på en
sammenhæng med Steges opdukken som
købstad i 1268 på den anden og mere sik
re side af Møn.
Det forklares med den tætte og udsatte
placering nær et meget befærdet strøg af
Østersøen, hvor bl.a. Lybeckerne er
begyndt at røre på sig. Det vil sige, efter
Valdemartidens slutning er Vestmøns sta
tus ændret med ophøret af en by - dermed
også noget af Fanefjordhavnens betyd-

ning, hvis ikke vandstanden allerede da
var for lav og tilgroet til at kunne modtage
middelalderens større og dyberestikkende
handelsskibe.
Alligevel må der fortsat have været en
bebyggelse til beværtning, indkvartering
og proviantering for skibe, selvom nogle
af fjordens tidligere indbyggere var rykket
op i ly af Kokseby Slots beskyttende
mure.
De næste århundreder fortsætter Vestmøn
stadig med at have betydning for trafikken
mellem Sjælland og de sydlige øer og
mellem Danmark og de nu tyske lande
syd for Østersøen - og for overvågningen
af Østersøen. Og det er i den forbindelse
slottet i Kokseby stadig har betydning.
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Tusind års perspektiv
over Sydøstsjælland
I et 150 år for grundloven
går forfatteren ind på en
skildring af de store ændringer,
som samfundet har gennemgået.
Valdemarernes konsolidering af
det danske rige i 1100, 1200 og
1300-tallet. Folkestyret på sin
store prøve på Præstø Torv.

A f Jørgen Skovbæk

21

Her ved årtusindskiftet, hvor vi både har
haft middelalderår og har fejret 150 års
jubilæet for den fri forfatning, er det
naturligt at se tilbage på det danske sam
funds udvikling gennem det sidste årtu
sind og i denne årbog at se på den rolle,
Sydøstsjælland har spillet.
Den godt 1000 år gamle Jellingesten betrag
tes normalt som Danmarks dåbsattest, fordi
den rejstes af "den Harald, som vandt sig al
Danmark og Norge og gjorde daneme krist
ne". Imidlertid kan der stilles spørgsmåls
tegn ved påstandene om tidspunktet både
for rigets samling og for dets kristning.
Bl.a. udgravningerne af Ribe og det æld
ste Dannevirke tyder på, at der har været
en stærk dansk-norsk kongemagt helt til
bage i 6-700 tallet. Men vi skal langt op i
middelalderen, før kongemagten for alvor
stabiliserede sig indadtil. Og for kristen
dommen tog det adskillige århundreder,
før næstekærlighedsbudskabet for alvor
kom til at præge samfundsordenen.

Kirken stabiliserer samfundet
Alligevel er kongemagtens antagelse af
kristendommen den mest markante begi
venhed ved det forrige årtusindskifte. For
det var kristendommen, der kom til at
ændre hele samfundsordenen op igennem
årtusindet, sluttende med folkestyret og
menneskerettighedskonventionerne.
Folkestyret forudsætter en erkendelse af
alle menneskers lige værd, som først er
blevet alment accepteret i moderne tid. I
jernalderen og langt op i middelalderen
var samfundsordenen i hele Nord- og
Centraleuropa baseret på slægtsbaserede
klaner, der holdt sammen indadtil og
røvede og plyndrede hos hinanden. I det
lys var både vikingernes og vendernes
togter udtryk for normal adfærd. De svage
fik kun lov til at leve i fred, hvis de betal
te beskyttelsespenge til de stærke.
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Men med kristendommen blev det forbudt
at ihjelslå, og du skal endda elske din
næste ligeså højt som dig selv.
Derfor gjorde kirkens mænd, hvad de
kunne for at stifte fred. De understøttede
kongemagten for at skabe orden, og den
katolske kirke bidrog til at nedbryde klan
vældet bl.a. ved en meget streng incest
lovgivning. Det blev forbudt at gifte sig
med beslægtede i indtil 7. led. Derfor blev
de unge nødt til at gifte sig med medlem
mer af en anden klan, og det udviskede
klanernes identitet. Klanlederens autoritet
blev nedbrudt ved, at de unge skulle sam
tykke i ægteskabet, og at kvinderne fik
arveret.

Vordingborg - rigets tyngdepunkt
Kirkens opbakning af kongemagten er her
i landet stærkest markeret ved biskop
Absalons støtte til Valdemar den Store efter at hans medkonger Knud og Svend i
1157 var blevet ryddet af vejen i Roskilde
og på Grathe Hede. Med pavens velsig
nelse vendte de sig derpå mod ydre fjen
der, de hedenske vendere. Herved blev
Vordingborg Valdemarernes hovedsæde i
over 200 år.
Farvandet mellem Sjælland, Falster og
Møn var det ideelle udgangspunkt for de
mange vendertog, herunder det berømte i
1169, hvor Arkona faldt på St. Vitus' dag
d. 15. juni. Det var også herfra, Valdemar
Sejr 50 år senere drog ud for d. 15. juni
1219 at sejre i Estland og vinde Danne
brog. Også dette skete på pavens tilskyn
delse, fordi han ville forhindre, at de balti
ske folk kom under den konkurrerende
russiske kirkes indflydelse. Således fik
Vordingborg en særlig betydning i ver
denspolitikken, hvor den danske konge
blev pavens allierede mod den tyske kej
ser og det ortodokse Rusland.
Vordingborg var også stedet, hvor middel

alderens største lovværk, Jydske Lov blev
underskrevet i 1241. Og da Valdemar
Atterdag i 1360 havde genvundet riget fra
de holstenske grever, blev Vordingborg
bastionen mod Hansestæderne. Byen var
således i centrum i de 200 år, det tog, før
det danske rige med Valdemar Atterdag
og hans datter Margrethe for alvor blev
stabilt.
Riget styres nu fra hver deres borge - bl.a.
Vordingborg og Gjorslev - af kongen, ade
len og kirken. Men i de følgende 500 år
mister disse 3 en efter en deres magt.

Kirken og adelen taber deres
magt
Først taber kirken sin magt ved Christian
d. Ill's brutale nedkæmpning af bondeop
røret under Grevens Fejde. Som luthera
ner gennemfører han i 1536 reformatio
nen, og kirken mister sit gods. Kongen og
adelen har sejret, og de mageskifter jorder
med hinanden.
Taberne er kirken og bønderne. Tilsynela
dende. Men kirken kan nu koncentrere sig
om det kristne budskabs forkyndelse. Med
Luthers lære om det almindelige præste
dømme og bevidstgørelsen om hvert
enkelt menneskes direkte adgang til sin
skaber og frelser sker der en vældig fri
gørelse af det enkelte menneske.
Sjællands biskop Peder Palladius på
lægger menighederne, at der kun skal syn
ges danske salmer og sange, som degnen
skal lære dem.
I en landsby vedtægt fra 1598 står der om
2. pinsedagsgildet, at oldermanden, når
alle er kommet roligt til sæde, skal takke
Gud den Almægtige, og at forsamlingen
skal synge en lovsang "efter gammel sæd
vane". Så traditionen med at begynde fol
kelige møder med en sang går i hvert fald
helt tilbage til reformationen. Mere end
nogen anden har N.F.S.Grundtvig - født i

Udby 1883 - med sine sange og salmer
bidraget til, at denne tradition har kunnet
videreføres så stærkt i de sidste to århun
dreder.
Adelen mister sin magt godt 100 år senere
efter svenskernes fejlslagne forsøg på at
erobre hele Danmark. Det er, mens Karl d.
10. Gustav i 1658-59 belejrer Køben
havn, at Gøngehøvdingen, Svend Poulsen
og hans mænd besværliggør proviant
tilførslen til København og binder store
troppestyrker i Sydsjælland.
Da Frederik d. III har følt sig sviget af
adelen, indfører han med en stænderfor
samlings tilslutning enevælden i 1660.
Den lokale administration lægges ind
under kongen, og Tryggevælde og Vor
dingborg amter oprettes. Landspolitisk
taber Vordingborg sin indflydelse. For
nok tillægges slottet kongesønnen prins
Jørgen, men med sit giftermål med den
senere engelske dronning Anne forsvinder
han ud af Danmarkshistorien. Han gen
indtræder dog ved at lægge navn til BBC's
kendingsmelodi under besættelsen.

Enevælde og landboreformer
Under de fortsatte krige med Sverige
oprettes der 12 rytterdistrikter på de kon
gelig godser. Således oprettes der to i
Sydøstsjælland med udgangspunkt i de
gamle middelalderborge, Vordingborg og
Gjorslev. Da den Store nordiske Krig slut
ter i 1720, investerer man "fredsdividen
den" i skolebyggeri. I hvert rytterdistrikt
oprettes 20 skoler i løbet af 1720'erne ialt 240 skoler ud over landet. Dermed får
en meget stor del af Præstø Amt en folke
skole små 100 år før den almindelige
undervisningspligt indføres i 1814. Det
får stor betydning for bøndernes engage
ment i årene forud for grundloven. Såle
des skriver Sjællands biskop J. P. Mynster
i sine erindringer, at det var, mens han var
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præst i Spjellerup-Smerup på Sydstevns
fra 1801-1811, at han blev vakt af egnens
åndelige liv. Her havde man haft Prins
Carls skole i St. Torøje siden 1719.
1700-tallet er oplysningstid. De nye
videnskaber skal frugtbargøres, og tanken
om individets rettigheder nyder fremme
hos filosofferne. Siden slår det igennem i
nye forfatninger. I den amerikanske uaf
hængighedserklæring fra 1776 hedder det,
”at alle mennesker er født frie og lige”, og
i Frankrig lyder i 1789: ”Frihed, lighed og
broderskab”.
Her i landet sker det fredeligt med de af
en fremsynet regering gennemførte land
boreformer. Først skabes forudsætningen
for økonomisk frihed gennem opmuntring
til selveje (1769) og ved udskiftningsfor
ordningen af 1781. Dernæst tilvejebringes
den personlige frihed ved ophævelsen af
stavnsbåndet i 1788 og ordningen af bøn
dernes hoveri. Endelig får bønderne med
almueskoleloven i 1814 mulighed for at
læse både biblen og landbrugslitteraturen.
Bønderne dannede gudelige forsamlinger
- forløberne for både Indre Mission og
grundtvigianismen. Både i Østsjælland og
i Sydvestsjælland vinder de udbredelse i
1830’erne og 1840’erne. Fra 1840'erne
begyndte bønderne også at danne deres
egne landboforeninger. Den første af den
art blev Præstø Amts Landboforening i
1839. Af helt lokale foreninger optræder
Haslev i 1844 og Møns Landboforening i
1845.
Både forsamlingerne og landboforenin
gerne blev en god forberedelse til folke
styret, fordi bønderne derigennem opnåe
de øvelse i deltagelse i samfundsdebatten.

Englænderkrigenes mellemspil
Reformperioden afbrydes ved Damarks
krige med England under Napoleonskri
gene i 1801-1814. Forud for Københavns
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bombardement i september 1807 har eng
lænderne slået de sjællandske bønders
landeværn i træskoslaget ved Køge d. 19.
august. I slaget deltog over 7.000 dårligt
udrustede bønder fra hele Sjælland, Møn
og Lolland-Falster. Det blev vundet af den
engelske general Wellesley, der senere i
slaget ved Waterloo i 1814 blev selve
Napoleons banemand. Han blev adlet som
hertug af Wellington, og hans rytterstatue
står markant ved Hyde Park Corner i Lon
don. Hesten "Copenhagen” stammer sand
synligvis fra det nordsjællanske Frederiksborgstutteri.

Udskrivningen til deltagelse var ikke
populær blandt bønderkarlene, således
fortæller J.P.Mynster, at hans karl i Spjellerup præstegård sad på en sten og hylede,
før han skulle af sted. Og i Krigshistorisk
Tidsskrift fra 1969 er gengivet en øjenvid
neskildring fra en af de menige fra Søndre
Sjællands Landeværnsregiment med en
malende beskrivelse af både udrustning
og holdning samt en menigs indtryk af
slaget, der sluttede med en heroisk kamp
på Herfølge Kirkegård.
Krigen førte til statsbankerot i 1813 og
tabet af Norge i 1814. Landet var forarmet
og Gundtvig digtede i 1820 den selvtil
lidsskabende "Langt højere bjerge”, der
slutter med visionen om et land "hvor få
har for meget og færre for lidt".

Det bondepolitisk aktive
Sydsjælland
Bøndernes forhold i tiden før landborefor
merne er tidligere blevet fremstillet meget
dystert. De fleste steder stod det dog nok
ikke så galt til. Enkelte bondeplagere
fandtes dog. Den kendteste er indehaveren
af Bækkeskov, Knud Ahasvérus Becker,
som hovbønderne d. 12 august 1738 pryg
lede ihjel. Straffen var hård, dødsstraf og
tvangsarbejde til de involverede bønder.
Erindringen om begivenheden har levet
videre i generationer på egnen og været
med til at præge befolkningens politiske
holdning langt op i dette århundrede. Min
egen farfar kunne endnu 200 år efter
udpege den hovmark, hvor Becker måtte
lade livet.
Efterhånden blev ryttergodset afhændet først på Stevns og siden i Sydsjælland.
Gjorslev afhændedes i 1743 til den
reformivrige Lindencrone, og Bregentved
i 1746 til A. G. Moltke, der også straks
gik igang med reformer.
Generelt kommer reformerne senere til
Sydsjælland, hvor ryttergodset først
afhændes i 1774. Det sammen med den
ringere jordbonitet og en større tæthed
af husmandssteder kan være forklaringen
på, at der i Sydsjælland - og på Møn - bli
ver et stærkere bondepolitisk røre end i
Østsjælland.
Påfaldende er den rolle, som skolen i
Køng kommer til at spille for rørets to
kendteste aktører. Både husmand Peder
Hansen, Lundby (f. 1801) og væver og
indsidder Hans Hansen (f. 1813) får deres
skoleuddannelse i Køng og hos den til
synsførende præst, Tage Müller. Køng er
på det tidspunkt også et økonomisk kraft
center, fordi ejeren af Øbjerggård, Niels
Ryberg har oprettet egen tekstilindustri,
hvor også Hans Hansen får sin væverud
dannelse.

Fæstehusmand Peder Hansen, Lundby
bruger sine evner som talsmand for
husmændenes og fæstebøndernes sag i
1830'erne og 1840'erne. Ved rejser over
hele Sjælland, Lolland-Falster og Møn
agiterer han ivrigt for sine standsfællers
sag, ligesom han skriver i bladet Almue
vennen. Som reaktion på bondeoprøret
indskærper "bondecirkulæret" (1845), at
der ikke var forsamlingsfrihed for bønder
ne til politiske formål. En af dem, der rea
gerede stærkt herimod, var en fæstehus
mand fra Vetterslev-Høm ved Ringsted,
Lars Andersen Hækkerup, tipoldefar til
forsvarsminister Hans Hækkerup. Cirku
læret fører også til stiftelsen af Bondeven
nernes Selskab i 1846.
Allerede i 1841 havde Peder Hansen afle
veret en adresse underskrevet af et tusind
tal af sin landsdels bønder til stænderfor
samlingen i Roskilde. I adressen kræves:
1.
2.
3.
4.

Fuld fæsteafløsning.
Afvikling af godsejernes skatte
privilegier.
Tiendeafløsning.
Almindelig værnepligt.

Dermed havde Peder Hansen sat temaet for
de følgende 20 års politiske debat. Ikke
mindst kravet om fæsteafløsning giver
anledning til en voldsom diskussion i
1840'eme. Neergaard, Gunderslevholm og
Scavenius, Gjorslev anfægter dette angreb
på den private ejendomsret, og da P. A. Tutein på Marienborg på Møn kræver, at
godsejerne skal kunne disponere fuldstæn
digt frit over fæstegodset, danner bønderne
i 1845 Møns Landboforening. Det er den
eneste af de tidlige lokale landboforeninger,
der dannes på et klart politisk grundlag.
Den sydsjællandsk formulerede bondepoli
tik spores også i det begivenhedsrige forår
1848. Således samles 500 bønder på Rønnede kro d. 12. april. Krigen er nu igang.
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Danskerne har vundet det første slag d. 9.
april ved Bov. Men der går det rygte, at
"forrædderen", Hertugen af Augustenborg
har søgt tilflugt hos familien på Rosendal
eller Gisselfeld. Bønderne beslutter derfor
at ransage de to herregårde - forgæves. Men
regeringen frygter for, at der også kan ligge
andre motiver bag herregårdsransagninger
ne. Man vedtager derfor allerede d. 26. maj
en forordning om begrænsning af husmændenes hoveri, om deres ret til at udleje
husrum til indsiddere og om fæstebønder
nes jagtret. Det forbydes at oprette len- og
stamhuse, og i september gennemføres den
almindelige værnepligt, så bondestanden
ikke længere skal være ene om denne pligt.
Fæsteafløsningsspørgsmålet var for stort
til at blive klaret i en håndevending. Det
bliver et hovedpunkt i den nye rigsdag op
gennem 50'erne.
Et andet element i vort folkestyres tilbli

velse er de folkelige friluftsmøder. St. St.
Blicher holdt det første på Himmelbjerget
i 1839. Dernæst holdes i Nordslesvig det
første Skamlingsbankemøde d. 18. maj
1843. Men kun 10 dage senere holdes det
første sjællandske folkemøde i Mern Hes
tehave på initiativ af pastor P. Rørdam,
Mern. Det er til denne lejlighed, at N. F.
S. Grundtvig har skrevet "Velkommen i
den grønne lund", som med Erik Grips
melodi stadig har stor yndest.

Den fri forfatning bliver til
Hele det folkelige røre fører til, at det nu
er folkets tur til at overtage magten.
Forløberen var de rådgivende stænderfor
samlinger, hvortil godsejere, byernes bor
gere og bønder med mindst 4 (5) tdr. hart
korn havde haft valgret siden 1834.
Den udløsende faktor blev februarrevolu-

Kori over det sydøstlige Sjælland, der særligt prægedes a f bonde- og husmandsuroen i forårsmånederne
1848. Signaturerne angiver gårde og landsbyer, der berørtes a f bevægelsen. Tillige var der uro i de nord
vestligste strøg a f Sjælland. Det danske landbrugs historie, bind 3, 1988.
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tionen i Paris 1848, og ud over hele Euro
pa rejses kravet om frie forfatninger. Her i
landet står både enevælden og helstaten
for fald, og en række folkemøder i både
Kiel og Rensborg og i København tilspid
ser situationen. D. 22. marts afgiver Fre
derik d. VII sin enevoldsmagt. Han over
drager regeringens førelse til lensgreve A.
W. Moltke, Bregentved, der danner den
såkaldte martsregering. Blandt dens frem
trædende medlemmer er kultusminister D.
G. Monrad, opvokset i Præstø, Vording
borg og Sorø og præst på Lolland.
Det er Monrad, der fremlægger forslaget
til valglov for en grundlovgivende rigsfor
samling, og som siden udarbejder det
grundlovsforslag, som rigsforsamlingen
skal behandle. Med Monrads forslag om
almindelig valgret til alle mænd over 30
år med egen husstand sker der - i forhold
til stænderforsamlingerne - en udvidelse

af vælgerkorpset fra 30.000 til 200.000 altså en meget betydelig demokratisering.
Forslaget gav anledning til stor betænke
lighed. For det kunne jo betyde, at den
uvidende bondestand, der udgjorde 80%
af befolkningen, helt overtog magten. For
at sikre kontinuiteten skulle kongen udpe
ge en fjerdedel af rigsforsamlingens med
lemmer. Forslaget fik flertal i stænderfor
samlingerne med tilslutning fra de natio
nalliberale, herunder H. N. Clausen, men
Bondevennerne gik imod kongevalg. I
konsekvens heraf vedtog de, at man over
alt ville stille modkandidater i de kredse,
hvor der blev opstillet kandidater, der var
gået ind for kongevalg.
Det førte til, at Bondevennerne besluttede
at opstille en modkandidat, da man i
Præstø opstillede professor H.N.Clausen,
som hidtil havde repræsenteret egnen i
stænderforsamlingen, og som Bondeven

Sydøstsjællændere i den grundlovgivende rigsforsamling. På Constantin Hansens maleri på Frederiksborg
Slot er flere sydøstsjællændere med rette fremtrædende placeret. I forgrunden yderst til venstre professor H.
N. Clausen (i ornat). I den 2. vinduesniche ligeledes i ornat: Biskop J. P. Mynster. Midt i billedet med
ordensbånd: konseilspræsident A. W. Moltke, Bregentved. Til højre fo r ham helt i forgrunden: Grundlovens
forfatter D. G. Monrad. N. F. S. Grundtvig ses sidende midt i billedets højre side mellem forgrundsfigurerne
Lehmann og Ploug.
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nerne ellers hidtil havde bakket op. Mod
kandidaten blev den dygtige bomulds
væver og indsidder Hans Hansen, Mern
Nørremark.
Hans Hansens historie og valghandlingen
på Præstø Torv d. 5. oktober 1848 er
senest beskrevet af Thomas Nielsen i "Fri
for tiltale" og dramatiseret af Sydsjæl
lands Kulturteater ved grundlovsjubilæet.
Den dramatiske valghandling sluttede
med Hans Hansens valg med 572 stem
mer mod 330 stemmer til H.N.Clausen,
der utvivlsomt var en af de mænd, man
vanskeligt kunne undvære. Han blev da
også kongevalgt medlem.
For mange "samfundsstøtter" viste denne
valghandling, hvor farlig den almindelige
valgret var, når man kunne vælge en sim
pel væver fremfor en af landets dygtigste
fremskridtsvenlige mænd. Man bakkede
derfor villigt op bag den bagvaskelses
kampagne, som kateket Hagerup, Præstø
var ordfører for. Da Hans Hansen valgte
at trække sig, førte det til det omvalg,
hvor N. F. S.Grundtvig blev indvalgt. Han
havde selv tabt til en lokal søofficer i
Nyboder.
Grundtvigs indflydelse på grundloven,
som han undlod at stemme for, begrænse
de sig til de kirkelige frihedsrettigheder
og til det væsentlige, at han kraftigt mod
arbejdede Sjællands biskop J. P. Mynsters
forslag om en egentlig statskirkeordning.
Derfor har vi med de spor, Grundtvig kom
til at sætte sig, stadig den rummelige
evangelisk-lutherske folkekirke, hvis for
kyndelse alene grunder sig på evangeliet,
og hvor alle praktiske indretninger fores
tås af folkevalgte menighedsråd. Han sør
gede også for mundtlig retspleje.
Var det så alligevel i dansk folkestyres
interesse, at vi fik kongevalg, så H. N.
Clausen kom ind, og at Hans Hansen trak
sig, så Grundtvig kom ind?
Måske. På den anden side var Hans Han
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sens skæbne ikke alene en skændsel for
samfundet, men det var også et frygteligt
spild af værdifulde menneskelige ressour
cer, som det unge folkestyre netop havde
så stor brug for. H. N. Clausens og
Grundtvigs evner ville jo ikke være gået
tabt, selvom de ikke var blevet valgt. De
var begge udprægede opinionsdannere og
ville dermed under alle omstændigheder
kunne have sat deres præg på udviklin
gen. Derimod var småbønder og håndvær
kere, der kunne gøre sig gældende, en
udpræget mangelvare. Derfor fik valget af
væveren frem for professoren den største
betydning for de nye vælgerkorps’ selv
forståelse.
I den grundlovgivende rigsforsamling
kom hoveddiskussionen til at stå om,
hvorledes den nye lovgivende forsamling
skulle vælges. Betænkelighederne mod
den almindelige valgret voksede. Men
under indtryk af Bondevennernes argu
mentation om, at den valgret, kongen
engang havde givet befolkningen, kunne
et folkevalgt organ ikke tage tilbage, lyk
kedes det at fastholde den almindelige
valgret til Folketinget. Derimod blev val
gretten til Landstinget betinget af en vis
skattebetalingsevne.
Bondevennernes argumentation var derfor
afgørende for, at vi allerede i 1849 fik val
gret til Folketinget uden hensyn til ind
tægt eller ejendomsbesiddelse. Dermed

Henvendelse til den sydsjællandske befolkning.

var vejen også banet for, at den nye
befolkningsgruppe, industriarbejderne, der
voksede frem i de følgende årtier, automa
tisk kunne få deres forholdsmæssige andel
af lovgivningsmagten.

Under juni-grundloven
Alligevel gik der et par generationer, før
det ved systemskiftet i 1901 blev accepte
ret, at regeringen ikke kunne have et fler
tal imod sig i Folketinget, og før også
kvinder samt folk uden egen husstand fik
valgret i 1915.
I provisorieårenes forfatningskamp gjorde
Præstø Amt sig gældende på linie med det
øvrige land med dannelse af grundlovs
værnsforeninger og afholdelse af mange
folkelige møder. Men det blev en folke
tingsmand fra Møn, Frede Bojsen, der fik
brudt Estrups styre.
Han var søn af Eline og F. E. Boisen, der
som ungt præstepar i St. Heddinge og
Skørpinge ved Skelskør havde mødt disse

egnes åndelige røre. Boisen blev medlem
af den grundlovgivende rigsforsamling,
og han udgav tidsskriftet Budstikken.
(Deres ældste søn, Peter Bojsen blev
grundlægger af det første andelsslagteri i
Danmark i Horsens i 1887, og datteren
Jutta Bojsen-Møller blev som formand for
Dansk Kvindesamfund en af de ivrigste
forkæmpere for kvinders valgret.)
Frede Bojsen oprettede i 1866 Rødkilde
Højskole og var medlem af Folketinget
1869-1901. Som leder af det forhandlende
venstre fra 1890 fik han brudt Højres
magtmonopol og gennemtvang Estrups
afgang. Han fik også gennemført den
første socialreform med aldersrente, fat
tighjælp og sygekasse. Selvom andre dele
af Venstre var stærke modstandere af et
forlig med Højre, må det nok erkendes, at
han i god overensstemmelse med dansk
tradition banede vejen for en fredelig
overgang til systemskiftet i 1901.
Da den første socialdemokratiske regering
blev dannet i 1924, var det med Th. Stauning som chef. Han var i 1906 blevet
valgt i Fakse-kredsen efter et omfattende
agitationsarbejde, hvor han på cykel efter
sigende havde besøgt enhver griseauktion
i kredsen. Han repræsenterede kredsen
indtil dens nedlæggelse i 1915. Som soci
aldemokratiets leder fra 1910 frem til sin
død i 1942 kom han til at præge det som
et parti, der gik ind for gradvise reformer,
og han kom derved også til at bidrage til
den danske tradition for de jævne over
gange.

Det østersøvendte forsvar

Frede Bojsen

Med opførelsen af Masnedøfortet sidst i
forrige århundrede fik Vordingborg påny
muligheden for i påkommende tilfælde at
spille en central rolle i landets forsvar. I
1940 lå endog en genindkaldt styrke i
beredskab i Sydøstsjælland. Muligheden
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for at udnytte denne strategiske forpost
forspildtes imidlertid forsmædeligt i de
tidlige morgentimer d. 9. april 1940. Deri
mod lykkedes det i majdagene 1945 kap
tajnløjtnant Harry Larsen fra Fakse Lade
plads selvbestaltet at bringe mange
beslaglagte skibe hjem fra Kiel og andre
nordtyske havne.
Under den efterfølgende kolde krig kom
Stevnsfortet og radarovervågningen fra
Kulsbjerg til at spille en vigtig rolle for
landets forsvar, ligesom Sydsjælland
jævnligt har måttet deltage i NATO-øvelser mod angreb fra Østersøen.
Efter murens fald, hvor dansk forsvar er
reorganiseret og nu i højere grad er lagt an
på deltagelse i internationale fredsskaben
de missioner, er Vordingborg blevet udpe
get til at huse Danmarks internationale
Brigade og har således endnu en gang fået
tildelt en væsentlig rolle.

Afrunding
Nok var det i Jelling, at Harald Blåtand
gav Danmark sin dåbsattest lige før sidste
årtusindskifte, men det var i Vordingborg,
at Valdemarerne sørgede for rigets konso
lidering i 11-, 1 2 -og 1300-tallet.
Nok er det over 1000 år siden, at vi med
kristendommen fik en erkendelse af det
enkelte menneskes lige værd, men først
for 150 år siden slog dette igennem med
folkestyrets indførelse.
Væsentlige dele af grundloven - også
1953-udgaven - er forfattet af den i Syd
sjælland opvoksede D. G. Monrad, og det
var greven på Bregentved, der som leder
af regeringen kontrasignerede den. Det
var på Præstø Torv, at folkestyret kom på
sin første store prøve, og det var Bonde
vennerne, der med stor opbakning fra
Præstø Amt sikrede den almindelige val
gret til Folketinget. Og ikke mindst har
sydsjællænderen N. F. S.Grundtvig bidra
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get til det folkelige Danmarks selvfors
tåelse.
Da folkestyret var kørt fast i provisorieårene, var det forstanderen på Rødkilde
Højskole, der fik det til at fungere påny,
og som dermed banede vejen for system
skiftet, der sikrede først bøndernes overta
gelse af magten og siden arbejderbe
vægelsens under anførsel af den i Fakse
valgte Thorvald Stauning.
Mens det sydøstlige Sjælland således har
ydet væsentlige bidrag til det danske riges
tusindårige historie og folkestyrets udvik
ling gennem 150 år, kan man næppe hæv
de, at Præstø Amt (eller Storstrøms Amt)
er dagsordensættende i dagens Danmark.
Men med Østersø-landenes åbning efter
murens fald, flytningen af Tysklands
hovedstad til Berlin og genskabelsen af
den Øresundsregion, der gik tabt i 1658,
har området genvundet sin gamle strategi
ske beliggenhed. Det skulle rumme man
ge muligheder i det kommende årtusind.
Er der nogen, der magter at gribe dem?
Kildemateriale:
O. Bertolt og H. C. Hansen: Th. Stauning,
1942.
P. Bojsen: F. E. Boisens liv og levned,
1883
Claus Bjørn: 1848, 1998.
Claus Bjørn: Kampen om grundloven
1999.
Dansk Læsebog for Højskolen, 1949 med
uddrag af bylov for Østrup, Lunde Her
red, 1598 og Peder Paladius' visitatsbøger.
Folkeuniversitetets
forelæsninger om
middelalderen, 1998
Gyldendals egnsbeskrivelser: Sydsjæl
land, 1971.
Peder Hansen, Lundby: Tak for sidst v.
Claus Bjørn, 1982.
Astrid Hostrup: Minder fra den Bojsenske
og Hostrupske Slægt, 1950

Krigshistorisk Tidsskrift nr. l j u n i 1969.
Thomas Nielsen: Fri for tiltale, 1998
Politikens Danmarkshistorie, 1962-66
Årbøger, Historisk Samfund for Præstø
Amt.

Jørgen Skovbæk
Født 1931 i Lille Elmue ved Fakse Ladeplads.
Praktisk og teoretisk landbrugsuddannelse. Cand. agro 1956. Supl.
eksamen i landbrugets historie, økonomi og politik 1959.
Ansættelser: Nordthy Landboforening 1956, Tolvmandsforeningerne
1956-59, De danske landboforeninger 1959-96, heraf 30 år som sekre
tariatschef. Foredragsholder om landbrugshistoriske og landbrugspoli
tiske emner.
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Sjællændere i første
linie imod øst
Efter 50 års funktion er
Hjemmeværnsdi strikt Midtsjælland
ophørt som selvstændig enhed - Her opridses
dele af hjemmeværnsdistriktets historie.

A f Henning Jessen
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Hjemmeværnsdistrikt Midtsjælland, op
rettet som alle landets 39 hjemmeværnsdi
strikter i fortsættelse af de første efter
krigsårs hjemmeværnsforeninger, trådte i
funktion 1. april 1949 og sluttede sin virk
somhed 30. juni 1999,
50 år blev det til - og derefter til en over
gang til og sammenlægning med Hjem
meværnsdistrikt Sydsjælland. Hovedkvar
ter bliver i fremtiden Stensved Kaserne
(1999).
Det nu forsvundne Hjemmeværnsdistrikt
Midtsjælland kunne man fra dets etable
ring betegne som et udpræget landdistrikt,
uden egentlig store byer i området - men
med mellemstore og små provinsbyer pla
ceret i en skiftende ager- og skovegn. Fra
starten omfattede distriktet det daværende
Præstø amt undtagen Sydsjælland og
Møn. Med i distriktets område var de
nordøstlige dele af Sorø amt samt de
sydøstlige sogne i Sorø amt med nær til
knytning til Næstved, der allerede under
besættelsen og modstandskampen havde
været centrum for en naturlig forbindelse.

H. C. Kristensen 1.9. 80 - 31.12. 88,
oberstløjtnant Axel Secher 1.1. 89 - 31.1.
92, major Mogens Lind Kristensen (fg.)
I. 2. 92 - 31.5. 92, major Helle Saabo 1.6.
92 - 31.11. 95, major Lars Burhøj Baggesen 1.12. 95 - 30.6. 99.
For det nye hjemmeværnsdistrikt Sydsjæl
land er major Leif Pedersen, Nyråd, chef,
1.7.99.

Midtsjællands distriktsledere
Blandt Midtsjællands distriktsledere gen
nem 50 år var oberstløjtnant E. O. Hansen
den, der holdt længst ud: fra 1.11. 1953
til 31.8. 1979. I en periode havde
han ”hovedkvarter” på Næstved Rådhus,
men flyttede derefter til det for distriktet
mere centralt placerede Haslev, senest på
Præstevænget. Senere igen - og efter E. O.
Hansens fratræden som distriktsleder flyttede distriktet til lokaler på Ringsted
kaserne.
Distrikt Midtsjællands første chef var
kaptajn H. J. Kornerup, 1.4. 1949 til 1.10.
1951, derpå kaptajn B. M. Jensen 1.12.51
- 31.10.53, oberstløjtnant E. O. Hansen
1.11.53 - 31.8.79, oberstløjtnant Knud E.
Sørensen 1.9. 79 - 31.8. 80, oberstløjtnant
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Oberstløjtnant E. O. Hansen som var distriktleder
fra 1/11-1953 til 31/8-1979. Død september 1999.

Oprettelsen af det lovfæstede hjemme
værn 1.4.1949, betød, at man i kredse,
som umiddelbart efter besættelsens ophør
var gået ind i arbejdet med hjemmeværnsforeningers etablering, tog fat på opbyg
ningen af en ny organisation - og således
at der nu skulle opstilles stabe og egentli
ge hjemmeværnskompagnier.
Det er værd at erindre, at alt det, der i dis
se første efterkrigsår samlede sig om
videreførelse af en forsvarsvilje fra mod
standsbevægelse til fredsforhold, havde

sin solide baggrund i frihedskamp mod en
nazistisk, tysk besættelse af landet.
I samme forbindelse må også understre
ges, at ikke alle modstandsgruppers hold
ninger i spørgsmålet om en national opfat
telse af fremtidsudviklingen var sammen
faldende. Risikoen for kommunistisk for
søg på magtovertagelse var måske ikke
overhængende, men havde dog baggrund
forskellige steder. Et eksisterende mod
sætningsforhold sporedes i samfundet og
befolkning i en årrække, især naturligvis i
relation til begrebet den kolde krig.

I første linie
I sin bog om distrikt Midtsjælland kom
mer den mangeårige distriktsleder, oberst
løjtnant E.O. Hansen , bl.a. ind på distrik
tets geografiske placering:
”De politiske forhold efter krigen har
medført, at distrikt Midtsjælland samt
distrikterne Sydsjælland og Falster ligger
- som det ofte udtrykkes i “ 1. linie“ af
øgruppens forsvar, kun få timers sejlads
fra Warszawapagtens baser.
Dette sætter sit præg på de opgaver,
distriktet skal kunne løse, samt på uddan
nelsen hertil, såvel som bevidstheden om
„at ligge i frontlinien” har en moralsk
betydning. Men det betyder også, at det er
i denne del af Sjælland, at de fleste større
øvelser og manøvrer har været afviklet.
Under alle omstændigheder således, at
distriktet næsten altid helt eller delvis har
været inddraget heri. Det har givet Midt
sjælland en chance til fortløbende
indøvelse i samvirket med felthæren, som
nok de færreste distrikter har haft mulig
hed for: Dette har ikke mindst haft betyd
ning for distriktets stabspersonel, samt for
kompagnichefer og deres hjælpere, der
gennem årene har erhvervet sig et godt
kendskab til ”brigadernes organisation og
kampmåder.”

Fra Midtsjællands østvendte kyster var
afstanden ikke lang til Warszawapagtens
store opmarsch-områder i DDR, ikke
mindst på Rügen, i Polen og i de baltiske
kyst-egne. Geografien havde nu engang
placeret Stevns og Østsjælland yderligt i
Nato’s Vesteuropa.
Oberstløjtnant E. O. Hansens konklusion
var, at det satte sit præg på helhedsbilledet
af mandskab og opgaver i moralsk hense
ende, at distriktets opgaver var så klart
definerede. Hvis man for Midtsjællands
vedkommende kan tale om et vist tryk
eller pres, kan man også - som distriktets
leder formulerede det - have den opfattel
se, at det har formet Midtsjælland som et
godt distrikt. Når først forståelsen af situ
ationen og trykket udefra var accepteret,
forsvandt den aldrig, men var med til at
forme et grundlag, der kunne arbejdes
videre på.

“Hindreområder”
Midtsjælland har i de 50 år haft markante
grænser. Mod øst fra Stevns-kysten i den
nordlige del til Fed ved Præstø. Mod nord
har man Køge å og vestpå Susåen. Sydpå
det smalle Sydsjælland fra Dybsø fjord til
Even bro (sydgrænsen blev på et tids
punkt flyttet nordpå).
Med distriktslederens ord:
„Distriktet er for størstedelens vedkom
mende omgivet af naturlige terrænhin
dringer, og indenfor disse grænser findes
så vitale områder som TryggevældeStevns å, højdepartiet om Dalby-Borup og
hele Ringsted-plateauet samt de hin
dreområder, der udgøres af Holmegårds
mose og flere store skovstrækninger.”
Både i historien og litteraturen har blandt
andet Tryggevælde å spillet en rolle. Man
gen hjemmeværnsmand
fra distrikt
Midtsjælland har i årenes løb haft anled
ning til, når øvelser udspillede sig på
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Stevns - at repetere historiske strømnin
ger, mens han afventede de militære begi
venheder, han kunne blive inddraget i.
For Midtsjælland, som var inddraget i en
række store både maleriske, dramatiske
og storstilede militære øvelser, var hver
øvelse en slags eksamen. De store øvelser
førte hver eneste gang til eksamensbordet,
og lidt tørt fastslår distriktsleder E.O.
Hansen, at ”vi bestod mange af de eksa
miner på fin vis”.

Midtsjælland: “Befolkningen i området
har gennem årene haft en overvejende
positiv indstilling til hjemmeværnet.
Hjemmeværnsforeningerne skabte et godt
grundlag for distriktet at begynde sin virk
somhed på“.
For at sikre et tilstrækkeligt stærkt hjem
meværn i lokalområderne, var et stadigt
arbejde for at få tilgang af frivillige igang.
Store møder, små møder, dagligstuemøder
osv gennemførtes sideløbende med andre
former for hvervningsarbejde overalt i
lokalsamfundene. Hele tiden var og er det
et arbejde, hvor frivilligheden er bærende.
Hjemmeværnets civile præg har nøje for
bindelse med frivilligheden, men det har
samtidig været væsentligt for lederne at
understrege det militære islæt. Og til den
ende har deltagelsen i de store øvelser vir
ket som en ekstra stimulans.

De store øvelsers lange række

Sikring a f dropzone. Poster anbragt rundt om lan
dingsstedet.

For hjemmeværns-mandskabet kom de
mange, tilbagevendende store øvelser til
at betyde værdifuld træning i at arbejde
sammen med danske hær-enheder og
udenlandske enheder. Der var heller ingen
tvivl om, at det var med til at præge og
påvirke befolkningens holdning til hjem
meværnet.
Herom sagde distriktslederen i sin bog om
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Som understreget: Hjemmeværnsdistrikt
Midtsjælland har i større eller mindre
omfang været inddraget i en meget lang
række store militær-øvelser på Sjælland.
Februar 1955 var det øvelse Hornblaeser.
September 1955: Strong Enterprise.
September 1957: Brown Jug, som
var den hidtil største øvelse på Sjælland
efter krigen. Øvelsen bar præg af store
luftlandsætninger af engelske og ameri
kanske regimenter. Midtsjælland høstede
megen anerkendelse for, hvad der blev
præsteret under øvelsen, hvor man fik lej
lighed til at øve alle former for hjemme
værns indsats, fra overvågning til dette at
overleve i fjendtligt besat område.
Oktober 1959: Midtskibs.
Oktober 1966: Absalon.
Oktober 1972: Ruby Signet. Ned
kastning af to engelske faldskærmsbatal
joner på Tybjerggårds marker.

Landsætning i forbindelse med øvelsen Ruby Signet, 1972.

September 1977: Arrow Express.
Med deltagelse af Allied Mobil Force
(AMF) kaldet Nato brandkorps, og en
engelsk enhed, United Kingdom Mobile
Force (UKMF). Øvelsen blev ledet af
chefen for Nato’s Nordregion, general Sir
Peter Whiteley.
I et brev til distrikt Midtsjællands chef,
oberstløjtnant E.O. Hansen udtrykte,
general Whiteley glæde over sit besøg ved
Hjemmeværnet. Han fandt det meget
opmuntrende, at så mange folk var i stand
til at ofre deres tid på frivillig deltagelse i
øvelsen.
Efter den før nævnte øvelse “Brown Jug”
faldt der en kommentar af en af hjemme
værnets store skikkelser, general S.E.

Johnstad Møller: ”Vi havde så travlt med
at slås, at vi glemte at melde.”
Hertil bemærkede (dengang) Hjemme
værnsdistrikt Midtsjælland: Det er rigtigt,
at vi havde travlt med at slås. Men det er
ikke rigtigt, at vi “glemte” at melde. Det
beroede faktisk mere på, hvad der var
muligt at komme igennem med!

Kilder:
E.O. Hansen: Midtsjælland fra mod
standsbevægelse til hjemmeværnsdistrikt.
(Eget forlag 1986)
Samtaler med hjemmeværnsfolk fra
Midtsjælland.
Egne notater.
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Pies sen-skoler og deres
fundats åbner for en
skole-verden, hvor bl.a.
Suså-skolen er arvtager.
C. A. v. Piessen: ”For at fundatsen ikke skal
blive glemt, så skal den hvert år ved Set. Hans
oplæses i kirken efter gudstjenesten.
De kongelige rytterskoler blev
eksempel for godsejere og præster
udenfor rytterskoledistrikterne.
Historien om skolernes udvikling omkring
Susåens nedre løb ved Skelby.

A f H. J. Heegaard
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21 april 1726 underskrev Carl Adolph von
Plessen (1678 - 1758) fundatsen for tre
nye skoler i henholdsvis Karrebæk by
(Karrebæk sogn), Skelby by (Skelby
sogn) samt i Tockerup by (Gunderslev
sogn), og fra 1731 også i Reinstrup by
(Gunderslev sogn).
Alle de tre oprettede skoler fik den sam
me fundats, som i øvrigt alle hans oprette
de skoler fik, og som er nævnt efterføl
gende.
Dermed havde Plessen i årene 1724 - 26
på sine godser i Sydsjælland oprettet fem
ten skoler.
Af det store godskompleks på ikke mindre
end syv godser, alle erhvervet på knap to
år, Plessen efterhånden havde fået samlet
her i Sydsjælland, var Gunderslevholm
gods det sidst erhvervede. Dette blev købt
af Fr. von der Maase i 1725.
De andre godser var følgende: Førslevgaard, Saltø, Castrup, Fuglebjerggaard,
Fodbygaard og Harrested.

Holløse skole. Foto fra 1890.

Søndags-skole
Før dette tidspunkt, hvor Plessen kom til,
havde der dog været en form for søndags
skole undervisning i Skelby og Gunders
lev sogne, som der i øvrigt var over det
meste af Danmark.
Denne undervisning fandt normalt sted
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før hver gudstjeneste søndag formiddag
og foregik for det meste i kirken eller i
storstuen på en af egnens gårde. Det var
en undervisning, der var startet efter
reformationen i 1536, som udelukkende
bestod af kristendomsundervisning, og
den blev normalt varetaget af degnene ved
kirken, eller, hvad der også skete, af de
ældste disciple i en nærliggende latinsko
le. For det her omhandlede område kom
de fra Næstved latinskole.
Der var dog fremsynede mænd, der efter
hånden indså, at en egentlig skolegang
også krævede et skolehus med en fast
lærer, hvis undervisningen skulle have
nogen blivende betydning. Enkelte steder
i landet blev der derfor allerede sidst i
1600-tallet og først i 1700-tallet af særlig
fremsynede præster og godsejere oprettet
skoler for bøndernes og almuens børn,
hvor de normalt blev undervist af de på
den tid ansatte degne ved kirkerne. Det
var specielt i Vendsyssel og Østjylland
disse foregangsmænd var bosatte og var
igangsættere på et så tidlig tidspunkt her i
Danmark.
Det var dog først, da den åndelige væk
kelse, pietismen nåede Danmark først i
1700-tallet at kongen, Frederik IV (1671 1730), der efterhånden også var blevet
påvirket af pietismen, blev klar over, at
hvis denne kirkelige retning skulle få
nogen betydning i Danmark, så var det en
nødvendighed, at almuen lærte at læse
biblen, fordi pietismen bl.a. byggede på
udbredelse af bibellæsning, og på
lægmænds inddragelse i det kirkelige
arbejde. Pietismens gennemslagskraft be
roede derfor på det nødvendige, at det
enkelte menneske kunne læse og skrive.

Kongeligt eksempel
Kongen besluttede derfor i 1721, at der i
årene, der fulgte skulle bygges 240 skoler

på de såkaldte ryttergodser, senere kaldet
rytterskoler, der var fordelt overalt i Dan
mark. Bøndernes og almuens børn på dis
se kongelige ryttergodser kunne nu få en
undervisning, der, tiden taget i betragt
ning, gennemgående var den bedste, der
kunne gives, og samtidig blev der stillet
krav om, at de personer som skulle under
vise på skolerne havde gået på latinsko
len.
Kongens eksempel med oprettelse af sko
ler blev i de følgende år efterfulgt af
adskillige godsejere og præster i de områ
der, der lå udenfor rytterdistrikterne. Det
var her degnene, der normalt stod for
undervisningen.
Gunderslevholms ejer. C.A.v.Plessen, var,
som kongen, også meget påvirket af pie
tismen og i kraft af sin nære tilknytning til
det kongelige hus, må han have fået en
stærk tilskyndelse herfra til på sine godser
også at yde noget for lærdommen af
almuens børn.
Piessen begyndte derfor i årene, der fulgte
at oprette skoler på sine ejendomme.
Piessen var dog godt klar over, at det var
nødvendigt med et økonomisk grundlag
og en beskrivelse af de krav til undervis
ningens indhold, der skulle gælde for de
oprettede skoler, hvis de skulle have en
chance for stadig at fungere efter hans
død. Derfor blev der også for de to sogne,
Skelby og Gunderslev, udfærdiget et
dokument, en fundats, der skulle vise sig
senere at få stor betydning for de oprette
de skoler. Efterfølgende vil de tre skoler
blive omtalt i fællesskab, da disse, som de
andre af Piessens tolv skoler, fik de sam
me fundats-betingelser.
Skelby skole var, som den eneste af de af
Piessen oprettede skoler, placeret i det
gamle Præstø amt. Alle de andre var pla
ceret i det gamle Sorø amt.
Den nuværende Centralskole i Skelby,
Susåskolen, er altså den direkte efterføl

ger for de af Piessen oprettede skoler i
Holløse, Reinstrup og Skelby.

Fundatsen
C.A.v. Piessens fundats, der blandt andet
giver baggrunden for disse linier, er ikke
her oversat i sin fulde udstrækning, men
udelukkende blevet brugt som en kilde
skrift. Fundatsen er på 20 håndskrevne
foliosider, og det uddrag af teksten, der
her er vist, er oversat til tillempet nutids
dansk.
Det efterfølgende i denne artikel er opdelt
i en række afsnit, der i koncentreret form
og i store træk er et uddrag af den Plessenske fundats, når der står tre i parentes
henviser det til, at skolen i Reinstrup blev
oprettet lidt senere end de to andre..
Fundatsen omhandler følgende:
Formålet med skolerne:
I de to (tre) nye skoler skal ungdommen
på mine godser undervises i Gudsfrygt og
den rene evangeliske lærdom, samt at
læse og skrive, og også børn, hvis foræl
dre ikke har råd til at betale skolepenge
skal have fri undervisning.
Beskrivelse af skolernes opbygning:
Skolerne er alle tillagt et jordstykke til en
kålhave. Byggebeskrivelse for den enkelte
skole, herunder deres placering og grun
denes størrelse.
Ligeledes beskrivelse af inventar og
undervisningsmateriale. Læreren havde
skattefrihed for bygningen. Godset skulle
vedligeholde bygningerne.
Ansættelse af skoleholder:
Skoleholderen skal være oplyst og vel
funderet i kristendommen og være en ube
rygtet person. Ligeledes skal han kunne
læse og skrive dansk, og være gudsfrygtig, ærlig og uberygtet. Der må ikke
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ansættes en skoleholder, før han er blevet
eksamineret af præsten, og resultatet af
denne eksamination skal meddeles til
godsets ejer. (Der var ingen specielle krav
til, at læreren skulle have gået på latinsko
len).
Skoleholderens pligter:
Skoleholderen skal uafladelig holde bør
nene til Gudsfrygt. Han skal lære børnene
at forstå deres katekismus, og endelig at
kunne læse perfekt i bibelen. Der må ikke
holdes kro eller lystige forsamlinger, eller
forhandles varer. Der skal holdes skole
både vinter og sommer, da skoleholderen
lønnes hele året. Hver 3. måned skal der
afleveres lister til præsten over den enkel
te elevs flid og kunnen.
Skoleholderens aflønning:
Enhver af de to (tre) skoleholdere der
beviser sin tro og flittige tjeneste, skal
have gratis bolig i de nye skoler og brug
af kålhave, dog må skolestuen kun bruges
til ungdommens undervisning, dog må
almindelige forsamlinger anvende denne
skolestue hvis det udelukkende er til bøn
og sang. Herudover nyder skoleholderen
til løn og underhold 30 rigsdaler, og til lys
og ildebrand 10 rigsdaler. De ti rigsdaler
betales til skoleholderen hver mikkelsdag,
og de 30 rigsdaler udbetales i hvert kvar
tal med 7 rigsdaler og 3 mark. Lønnen
leveres af forvalteren mod kvittering.
Tilsyn med undervisningen:
Sognepræsten vil, foruden den sædvanlige
overhøring i kirkerne, mindst fire gange
om året besøge skolerne, for dermed at få
kendskab til skoleholderens årvågenhed
og flid, og ikke mindst børnenes viden om
kristendommen. Engang om året skal sog
nepræsten, i overværelse af herskabet
eller en fuldmægtig, overhøre og eksami
nere børnene for derved at fornemme,
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hvorledes skoleholderen forstår embedet,
og om han har efterkommet kravene om
børnenes kristendomskendskab. Hvis det
te ikke er tilfældet, så skal han uden nåde
fra sit embede afsættes.
Fremtiden for skolerne:
Forannævnte fundats skal gælde for evigt,
intet må ændres, hverken ved bygninger,
lærerlønninger m.v., og ingen ændring for
skolerne skal kunne ske i al fremtid, men
stedse være skoler der skal bruges til ung
dommens kristelige opbygning. Forpligti
gelserne vedrørende skolernes drift skal
også gælde for eventuelle efterkommere
og/eller ejere af Gunderslevholm. For at
fundatsen ikke skal blive glemt så skal
den hvert år ved Set. Hans oplæses i kir
ken efter gudstjenesten.
Vemmetofte 21. april 1726.
C.A.v.Plessen.
Til den ovenfor nævnte fundats er der i
1739 og i 1835 følgende tilføjelser:
I 1739 følgende:
I forestående, som stadig gælder, er der
dog den forandring, at det skolehus, som
er anført i Tokkerup, er flyttet til Holløse
by i Gunderslev sogn i 1731.
Underskrevet 27. februar 1739.
C.A.v.Plessen.

Godset Gunderslevholm - et midtpunkt mellem sog
ne og amter. Ca. 1970.

Forandringer i skolerne
I 1835 følgende:
De i Gunderslev sogn værende to skoler, i
Reinstrup og i Holløse byer, der er funde
ret af C.A.v.Plessen under 21. april 1726
og efter fundatsen hver bestod af 7 fags
hus, er forandret og tilbygget således:
Reinstrup skole. Da udvidelsen af skoler
ne i store træk var identiske, er kun med
taget beskrivelsen for Holløse skole.
Holløse skole
Stuehuset er tilbygget 4 fag, således at
samme nu består af 11 fag og er 11 fag
bred udvendig. Indrettet med 3 fag å 21/2
alen til skolestue med 4 fag vinduer af
træ, en sammenpløjet dør med klinkefald,
lergulv og en skorsten fra gulvet. I skole
stuen findes foruden et kateder, en sort
malet tavle, en boghylde, tre skrå borde,
tre fastnaglede bænke og en vindovn. 1
fag til forstue og pigekammer, samt
opgang til loftet med et enkelt vindue,
tvende døre, den ene af sammenpløjede
brædder med klinkefald, den anden er en
dobbeltdør til gaden med lås og nøgle, 1er
og stengulv samt en loftstrappe.
3 fag å 2 alen til dagligstue og kammer
med bræddegulv 3 fag vinduer, fire døre
af sammenpløjede brædder hvoraf 3 med
klinkefald og en med lås og nøgle, i dag
ligstuen er en bilæggerovn. 4 fag å 2 alen
til sovekammer, køkken og spisekammer,
kampestensgulv i køkkenet, lergulv i
sove- og spisekammer, to sammenpløjede
døre med klinkefald, 4 fag vinduer i træ,
en skorsten og bageovn. I soveværelset er
en bilæggerovn. Hele længen er i bin
dingsværk i fod med stråtag, bræddeloft
og murede vægge, de underste tavl af
brændte sten og de øverste tavl af rå sten,
med vandbrædder omkring hele bygning
en. Hertil hører en brandstige.
Udhuse af nyt er endnu ikke opført ved
denne skole, men påtænkt.

Så erklærer jeg herved i henhold til det
Kongelige Danske Cancellis resolution af
28. april 1835 at jeg, sålænge jer er ejer af
Gunderslevholm hovedgård og gods, er
villig til, for at fremme en ordentlig vedli
geholdelse af det hele, i stedet for at vedli
geholde den del af skolerne og deres inven
tar, som efter fundatsen påhviler Gunderslevholms ejer, årlig at udrede 1/3 del af
vedligeholdelsesomkostningerne på nævn
te skoler samtlige bygninger med inventar,
beregnet efter nuværende omfang, beskaf
fenhed og indretning, således som de oven
for er anførte, dog med undtagelse af
bekostningerne ved den forestående
ombygning af Holløse skoles udhus, samt
endvidere årligt at udrede 1/3 del af brand
forsikringssummen for de berørte bygnin
ger, ligesom og imod 1/3 af assurancens
udbetaling at bekoste opførelsen af 1/3 del
af bygningerne, hvis de skulle brænde.
Gunderslevholm 24. maj 1835. C. Neergaard.

Skolen flyttet til Holløse
Den i 1739 ovenfor nævnte flytning af
skolen i Tokkerup til Holløse skete i 1731,
da hele landsbyen Tokkerup nedbrændte i
1727. Denne landsby bestod da af 12 går
de og 9 huse med jord, samt den nærlig
gende store gård „Tokkerupgård“, alt i alt
med et samlet befolkningstal på omkring
100 personer. Landsbyen blev efter bran
den ikke genopbygget, men jorden blev
lagt ind under Gunderslevholm. Befolk
ningen i Tokkerup blev fordelt i godsets
øvrige landsbyer i sognene Skelby og
Gunderslev. Et minde om denne landsby
findes i den nuværende bebyggelse „Tokkeruphus“ der blev bygget sidst i 1800tallet. Dette hus tjente oprindelig som
beboelse for godsets skovrider, og senere
for godsets skytte, og nu som udlejnings
ejendom.
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350 års forbrødning over Susåen
Skelby og Gunderslev sogne var og er
meget stærkt sammenknyttet, og selv om
de lå i hvert sit amt, var sognene allerede i
1649, da Iver Krabbe ejede Gunderslevholm, blevet slået sammen til ét pastorat
med samme præst. Der har således i fore
løbig 350 år været en officiel forbrødring
tværs over Susåen mellem de to sogne,
jubilæumsdatoen var 12. august 1999.
Også på andre områder har der altid været
stærk tilknytning og sammenhold mellem
de to nabosogne, hvor ikke mindst Gunderslevholm gods, der faktisk ligger på
grænsen mellem de to sogne og de to
amter, har været en stærk samlende faktor.
Gunderslev sogn har altid været vendt
mod Skelby sogn, af flere grunde.
Én af de væsentligste har været sognets
geografiske placering, hvor de store skove
og de store søer på de to af siderne isole
rede sognet fra nabosognene mod vest og
nord, hvorimod vandskellet, Susåen med
dens broer, ikke har været den store hin
dring for samkvem. Skovene har i Dan
mark altid været en større hindring end
vandet, når det gælder samkvem. Skovene
har altid været anset for at være et farligt
område, hvor man kun nødig færdedes.
En anden grund var kirkernes placering tæt
ved hinanden, på hver side af åen, det gav
befolkningen mulighed for at mødes ved
kirkegang og andre kirkelige aktiviteter i
begge sogne, og her ikke mindst præste
gårdens placering i nabosognet Skelby,
hvilket nok, dengang og nu, kunne give
anledning til adskillige ærinder i nabosog
net og dets præstegård, for bl.a. at få udført
et af de mange hverv, en præst gennem
tiderne har haft som offentlig person og
kontor.
En tredje væsentlig grund var byen Skelbys
gode muligheder for handel af næsten
enhver art. Ligeledes var antallet af forskel
lige håndværksudøvere væsentlig større her.
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Broen over Susåen ved Skelby.
Foto: Henning Jessen.

Samlende led ved åen
Hertil kom, som allerede nævnt, ikke
mindst Gunderslevholm gods, der i kraft af
ejerskab til meget af jorden på begge sider
af åen, og de mange ansatte fra det samme
område, kom til at fungere som et samlen
de led hen over åen.
Da broen over Susåen mellem de to sogne
blev bygget i 1703, blev denne samhørig
hed ikke mindre.
Det er således ikke uden grund, at man i
1956 ved nedlæggelsen af de små skoler i
begge sognene, byggede en fælles skole,
Susåskolen, hvor de skolesøgende børn fra
Gunderslev sogn således fik deres skole
gang i et andet sogn og i et andet amt.
At de to gamle sogne stadigvæk har en
stærk fælles tilknytning, kan ses af de fæl
les aktiviteter, der foregår, med bl.a. FDF,
spejder, idrætsforening, sangkor og andre
fritidsorganisationer, hertil kommer sogne
forening, forsamlingshus m.m.
Alle disse aktiviteter knytter stadig stærke
og tætte bånd mellem sognene. Denne
samhørighed mellem de to amter går såle
des mange århundreder tilbage. Som det
måske kan ses af ovenfor nævnte fundats
betragtede også C.A. von Piessen de to
sogne som sammenhørende.
Skolen i Holløse blev flyttet fra den ned
brændte landsby Tokkerup til Holløse i

1731, samme år som skolen i Reinstrup
blev oprettet, og begge disse skoler blev
efter 225 år nedlagt i 1956, hvor børnene
blev flyttet til den nye forbundsskole i
Skelby, „Susåskolen“, bygget i fælleskab
af de to gamle amter Præstø og Sorø, og af
de to gamle sogne Skelby og Gunderslev,
uden hensyn til grænsen mellem disse
amter og sogne, nemlig Susåen.

Johs. C. Jessen: Tybjerg herreds skolehi
storie indtil 1830. Årbog for Historisk
Samfund for Præstø Amt. 1946.
Gunderslevholm Godsarkiv: „Skole Fundatz“
'Kirker og Præstekald, Skolevæsen og
Fattigvæsen 1712- 1895".
Gunnar Olsen: Hovedgaard og Bondegaard. Sognenes kirkebøger og folketæl
lingslister.

Ordliste:
fag: afstanden (ca. 21/2 alen = 1,57 meter)
mellem to bærende lodrette stolper i et bin
dingsværkshus.
klinkefald: lukkemekanisme på døre, luk
ker ved hjælp af et greb, der falder ned i en
hage, kan løftes fra begge sider af døren,
sammenpløjet: brædder med not på den
ene kant og fjeder i den anden kant kan
derved samles tæt.
vindovn: firkantet jernovn med plan bund
med en overbygning der forøger varmeaf
givelsen.

Kilder:
Johs. C. Jensen: V. og 0 . Flakkebjerg her
reds skolehistorie fra ca. 1690 til vore
dage. Slagelse 1938.

Holløse skole - billede i sommeren 1999.
Foto: Henning Jessen.

Hans Jørgen Heegaard
Holløse GI. Skole, Kyse Overdrevsvej 7,4700 Næstved
Født 1931 i Jylland. Uddannet som elektriker.
Diverse tekniske, psykologiske og pædagogiske videreuddannelser m.m.
Afdelingschef, eksamenskoordinator m.v. ved teknisk skole.
Projektleder og projektkoordinator for Undervisnings- og Socialmini
steriet. Medlem af bestyrelsen for bl. a. Borup Riis Venner og Egns
historisk Arkiv for Fuglebjerg kommune.
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Vartegn og historie
- Rødvig flintovn
Havnebyggeriet i Rødvig
- og den brogede historie om
Rødvigs vartegn: flintovnen.
Den tredie flintovn har stået i
mere end en halv snes år, men
en flintovn har part i Rødvigs
historie i mere end hundrede år.

A f Henning Poulsen
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Når man kommer fra nord og kører ned
mod Rødvig havn, fanges de flestes blik
ke af den imponerende udsigt over Øster
søen, men lige før man drejer til venstre
og kører hen langs lystbådehavnen, ligger
der en parkeringsplads, hvorfra der er en
flot udsigt mod Stevns Klint og til hele
farvandet syd for Stevns.
Bag parkeringspladsen i et lille anlæg mod
nord ligger der imidlertid en høj, rund
bygning, tilsyneladende et tårn, som af
mange udlægges som et gammelt fyrtårn.
Ved nærmere eftersyn af en tekst på
døren, fremgår det imidlertid, at det drejer
sig om en genopført, gammel flintovn.
Hvordan kunne man dog finde på at gen
opføre sådan en kolos ?
Ja, det er en længere historie, som jeg nu
skal forsøge at berette.
Ovnens historie går tilbage til omkring
1870. På dette tidspunkt var Rødvig inde i
en rivende udvikling.

D erfor m å vi først fortæ lle lidt om
R ødvigs historie
Rødvig er ikke nogen gammel landsby, og
den er ej heller som mange andre byer

vokset op om et militært forsvarsanlæg.
Ganske vist har der været anlagt en skan
se lige siden Christian den 4.s tid. Men en
sådan har kun været brugt under krigstil
stand og altså ikke kunnet danne grundlag
for fremvæksten af en by, allerhøjst til
opførelse af et par skansehuse til mand
skabet.
Et par huse blev i 1722 på foranledning af
Prins Carl på Vemmetofte opført på Høj
strups Klintemark. Her skulle der bo et
par fiskerfamilier, der såvel fra havet som
fra et par nærliggende fiskedamme skulle
forsyne Prinsens køkken på Vemmetofte
med frisk fisk.
Husene fik navnet Pluushuse eller Plutseledshuse, og de ligger der endnu på Pluusvej.
Efter udskiftningen omkring 1800 blev
der ustykket en halv snes huslodder langs
stranden, og husmændene ernærede sig
ved en smule landbrug, daglejerarbejde,
fiskeri og lidt bådfart til hovedstaden.
Ud for Skansen lå der tre store sten,
Dynen, Studen og Trouille , og hertil for
tøjede man de større både, indtil man fik
bygget en stenmole.

Rødvig Havn ca. 1880. Flintovnen er fejlagtig tegnet firkantet. Indfyringen foregår fra et stillads.
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Trafik på havnen - og eksport af
kugleflint
Da spørgsmålet om en havn kom godsejer
Scavenius på Gjorslev for øre, så kunne
han godt se sin fordel ved et sådant pro
jekt. Især herregårdene var begyndt at
eksportere store mængder korn, og det
ville være meget lettere at transportere det
ad søvejen end med de skrøbelige bønder
vogne ad de dårlige landeveje.
I 1843 fik godsejer Scavenius fra Gjorslev
startet et regulært havnebyggeri med eta
blering af en østmole.
Byggeriet blev fuldført i 1858 med
anlæggelse af en vestmole.
Efter denne periode voksede Rødvig By
lige så stille frem som en lang husrække,
hvor især fiskere og søfolk havde bosat
sig.
Byen var allerede blevet toldsted med
toldpakhus, tolder og ansatte i 1839.
Købmand Grønvold i Store Heddinge
opførte nu sit store pakhus, Magasinet.
Lund Lodseri blev flyttet til Rødvig i
1844, og lodsen, Hans Christiansen, blev
desuden kromand, en stilling, som både
hans søn og sønnesøn overtog efter ham.
En cementfabrik fungerede i mere end 20
år indtil 1890, men da råvarerne mod for
ventning måtte hentes langvejs fra, blev
fabrikken nedlagt. De lokale rødvigskip
pere havde sørget for transporten af råva
rerne og var således kommet godt i gang.
Allerede i 1861 var der 56 hjemmehøren
de søfolk, og havnen blev i samme år
besøgt af 1815 skibe.
Dampskibe begyndte at komme regel
mæssigt, idet Zampa og Zefyr anløb to
gange om ugen og medførte både styk
gods og turister.
Et andet helt egnsspecifikt produkt blev
også eksporteret fra Rødvig Havn. Det var
kugleflint, som dels blev opsamlet langs
de stevnske strande og dels blev systema

tisk fremgravet i de store flintestens
strandvolde, der findes ved Strøby Jerne
og ved Højstrup. Mange skuder havde
deres faste ture til større havne, hvorfra
store dampskibe fordelte kugleflinten over
hele jorden. Kugleflinten blev især
anvendt i cementmøller og farvefabrikker,
men omkring 1940 afløst af rustfri stål
kugler.
En anden produktion, der dog kun havde
lokal interesse, fandtes også i Rødvig. Det
var strandsand, af hvilket der fandtes rige
ligt i bugten ved Rødvig. Her havde sand
manden fået monopol på salg af sandet,
som han hentede i en tohjulet hestetrukken kærre ved stranden og transporterede
ad sin egen opkørsel op over klinten, hvor
folk så kunne komme og købe varen, der
for en stor del blev brugt til at drysse på
de hvidskurede trægulve.
Men nu tilbage til Flintovnen.

Rødvig Havn set fra vest ca. 1905. Flintovnen, der
endnu er i funktion, ses midt i billedet med det to
etagers indfyringsskur omgivet a f store dynger a f
flint og afbrænde.

D en første flintovn - til 1910
Omkring 1870 havde en foretagsom skip
per, Rasmus Larsen, fået "den tossede ide
at bygge en ovn til at brænde flintesten i".
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Rødvig Havn ca. 1920. Indfyringsskuret er nu borte, og stendyngerne i forgrunden er et kugleflintmagasin.

Rasmus var nemlig kommet i kontakt med
’'Fajancefabrikken Aluminia", hvortil han
havde sejlet adskillige laster fransk flint
mel, der blev brugt til fajance varernes
glasur.
Han forelog, at fabrikken skulle bygge en
højovn til brænding af flintmel; så kunne
man jo spare den dyre transport helt fra
Frankrig. Flinten kunne man jo hente ude
under klinten, og kløvet bøgebrænde fra
de store skove ved Vemmetofte og Høj
strup.
Der blev truffet aftaler med herregårdenes
skovfogeder om brændselsforsyningen og
med fiskere og bådførere om at hente
flint.
Ovnen skulle ved hver brænding fyldes
omhyggeligt op med skiftevis lag afbræ n
de og flint, og derefter skulle den brænde
i tre døgn. Brændingen måtte ikke være
for voldsom, for så gik det ud over ovnens
kridtstensmur. Efter at den var udbrændt
og nogenlunde afkølet, blev det færdige
flintmel skovlet ud og emballeret, så det
kunne fragtes til "Aluminia" på Christi
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anshavn. Også hertil måtte man have afta
ler i orden med nogle småskippere.
Flintovnen kom til at fungere godt, og
efter Rasmus overtog sønnen, Lars Peter
Larsen , stenbrændervirksomheden, der i
højsæsonen gav helt eller delvist arbejde
til 15 - 25 mand. Nogen helt lille forrretning var det jo ikke.
Men andre billigere produkter importeret
fra Tyskland gjorde i 1910 flintovnen helt
urentabel, så den måtte lukke.
Hermed ophørte denne interessante og
helt specielle virksomhed i Rødvig.

Byens vartegn
Den nu allerede godt brugte flintovn fik
imidlertid lov til at blive liggende på den
vestre mole i de næste 54 år, og folk kom
til at holde af bygningen, der til sidst nær
mest var en ruin. Man syntes, at den hørte
med til Rødvigs havnebillede, og til alle
de ældre mennesker fortalte den et stykke
af byens historie.
Forfaldet tiltog, bygningen slog store rev

ner, og der begyndte at vokse hyldebuske
frem på toppen. Mange rødvigboeres
aftenture gik imidlertid forbi den gamle
flintovn, og de undrende børnebørn fik at
vide: "Det var her, farfar engang arbejde
de og tjente gode penge ved at brænde
sten."
Det oprindelige toetages indfyringsskur
på vestsiden var nu faldet sammmen, og
det havde egentlig pyntet noget på byg
ningen , da det blev helt fjernet.
Flintestensdyngerne og de store brænde
stabler var jo også for længst borte, så
bygningen fremstod nu som et rent monu
ment over tidligeere tiders initiativ og
igangsættervirksomhed.
For den voksende strøm af lystsejlere og
turister blev det til Rødvigs vartegn, der
gemte en del af byens historie i sig.
Når de fremmede gik aftentur, faldt vejen
helt naturligt hen til den gamle, romanti
ske flintovn og for dem mystiske byg
ningsværk. Ja, og når der var familiefester
i byen, så gik turen oven på en god mid
dag også ned til flintovnen. Man skulle se,
om den stod der endnu. Også mange foto
grafier af kæresten blev taget med flintov
nen som malerisk baggrund.

Rødvigs flintovn nr. 2 co. 1970.

Den anden flintovn 1964 - 1980
I 1964 var det romantiske fortidsmindes
dage imidlertid talte. En foretagsom entre
prenør, Christian Rosenberg Otzen, købte
Rødvig Havn, og han havde store planer.
Han havde opdaget, at man med moderne
teknik let kunne grave sten og grus op fra
havbunden, og derfor chartrede han et
skib med tilhørende grab, så han hurtigt
kunne fylde skibets lastrum med sten.
På land behøvede han imidlertid oplag
ringsplads, og stedet, hvor den faldefærdi
ge flintovn stod, blev netop udset til dette
formål.
Da rødvigboerne hørte om, at deres elske
de gamle vartegn skulle fjernes, bad de
om nåde for den, og entreprenøren fore
slog så ædelmodigt, at den skulle genop
føres netop der, hvor Rødvig gamle skan
se havde stået - lige midt for det gamle
havnebassin. Kompromiet vandt bifald,
og på et plateau nogle meter over havne
terrænnet blev Rødvigs anden flintovn
rejst. Den lå flot foran havnen i et hygge
ligt. lille anlæg med bænke og beplant
ning og med udsigt over havnen.

Den gamle mindeplade fra havneindvielsen i 1858.

51

Der var almindelig tilfredshed med dette
projekt, og den smukke, restaurerede ovn
vandt alles hjerter. Flintovnen blev også
forsynet med en smuk mindeplade fra den
vestre havnemoles indvielse i 1858. Den
er forsynet med et billede af Set Laurenti
us med et anker og en rist og årstallet ved
siden af. Risten er symbolet på helgenen ,
der blev stegt til døde på risten under den
romerske kejser Valerian omkring år 250.
I et våbenskjold er der en forgyldt søhest
og nederst bogstaverne JBS, der står for
Jacob Brønnum Scavenius, godsejeren på
Gjorslev, der havde financieret havnebyg
geriet.
Alt var således såre smukt, og alt åndede
fred og idyl.
Men hvor længe var Adam vel i Paradiset ?
Christian Rosenberg var en handlingens
mand, der mente, at når han havde købt
havnen, kunne han gøre, hvad han ville
med den, og det kom der ofte nogle kon
troverser ud af med fiskerne, der jo benyt
tede en del af havnen, men især med kom
munen, der jo skulle håndhæve, at visse
love og regulativer blev overholdt. For ex.
begyndte den gode entreprenør en opfyld
ning med byggeaffald øst for havnen ud i
havet, og før kommunen reagerede og fik
rejst sag, var der skabt en halvø, der selv
følgelig fik navnet Christiansø.
Nå, sagen blev forligt, halvøen fik i hvert
fald lov til at blive liggende, og den kom
siden til at gøre god gavn som en populær
udsigtplatform, parkeringsplads og til
sidst blev i 1987 den tredje flintovn place
ret her - men derom senere.
I en anden sag, som entreprenøren havde
med kommunen, er der bevaret en skrivel
se fra Rosenberg, hvori han kort og kon
tant besvarer et forligsforslag på en eller
anden sag udelukkende med disse få og
velvalgte ord : "Nej, nej og atter nej.”
I 1980 besluttede Rosenberg Otzen imid
lertid at sælge havnen til kommunen og
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aftalen var såvidt i orden, men så kom
Rosenberg i tanke om flintovnen, hvis
genopførelse han jo havde sat mange pen
ge i. En aften ringede han til borgmeste
ren, der jo ikke havde haft de bedste erfa
ringer med den hurtige entrepenør, og
spurgte om Stevns Kommune ville købe
flintovnen, da den ellers ville blive revet
ned. Da det selvfølgelig ikke var nemt for
borgmesteren på stående fod at tage stil
ling til spørgsmålet, blev resultatet, at
Rødvigs populære og stolte vartegn efter
26 års eksistens næste morgen lå som en
dynge murbrokker.
Beboernes, turisternes, sejlernes og hele
egnens sorg og bitterhed over det tabte var
selvfølgelig stor.

U den flintovn 1980 - 1987
Da flintovnen var væk, og den værste har
me over ødelæggelsen af byens flotte
mindesmærke havde lagt sig, rejste der
sig en naturlig stemning blandt rødvigbo
erne for at få genopført det meget savnede
bygningsværk .
Dette skulle imidlertid vise sig at blive
langt vanskeligere, end de fleste havde
ventet.
Nogle havde måske håbet, at kommunen,
efter at den havde købt havnen, også ville
genopføre flintovnen.
Men nej, der gik år, uden at der skete
andet end avisskriveri og snak i krogene.
Og dog mundede diskussionerne efter
hånden ud i, at der endelig - på god,
dansk vis - i 1983 blev indkaldt til stiftel
se af en forening, Rødvig Flintovn, der
havde til formål at genopføre og i fremti
den vedligeholde flintovnen.
Tilslutningen til foreningen var overvæl
dende i starten, og den nyvalgte bestyrelse
havde nok at gøre med at skaffe de origi
nale tegninger og at finde kridtsten i for
nøden mængde og kvalitet.

Disse forberedelser lykkedes også heldigt.
Bestyrelsesmedlemmerne sled som asener
med at slæbe de store og tunge kridtsten
fra forskellige nedbrydninger, f. ex. fra
Sierslev Mølle, men det store problem
viste sig at være at finde en byggegrund.
Der, hvor både den første og den anden
flintovn havde stået, ønskede de nye grund
ejere ikke at få opført bygningen.
Både ansøgninger om grunde for enden af
banelinien, foran lystbådehavnen, ved
”Lanterna'’ og i krohaven blev afvist.
Christiansø havde tidligt være foreslået,
men da det var et opfyldt areal, var man
bange for, at der skulle en kostbar funda
mentering til.
I 1986 så det pludseligt ret håbløst ud med
at finde en byggegrund. Der mødte kun
fire medlemmer op til foreningens ordi
nære generalforsamling, og derfor blev
man enige om at indkalde til ekstraordi
nær generalforsamling med det ene for
mål at ophæve foreningen.
Men med den trussel kom medlemmerne
sandelig igen på mærkerne, og igen
strømmede det ind med nye medlemmer
og tilskud.
Avispolemikken havde hele tiden været
vel vedligeholdt, både for og imod projek
tet.
Da flintovnsmodstanderne mødte op med
en protestliste med 175 navne, så kom
flintovnsbestyrelsen kort efter op på borg
mesterens kontor med 554 navne på til
hængere af ovnen.
Så måtte den kommunale modstand mod
projektet give sig.
Lidt senere kom Byggeriets Realkredit
med et stort og flot tilskud, og selv om
kommunen ikke ville støtte sagen med en
øre, så var den økonomiske forudsætnin
gen nu i orden, således at bygningen kun
ne opføres gældfrit.
Kommunen gav tilladelse til opførelsen
på Christiansø. Et stort armeret, dybt og

solidt fundament blev støbt, og grundste
nen blev højtideligt nedlagt sammmen
med dokument og tidens mønter den 24.
August 1987.

Rødvigs flintovn nr. 3 ca. 1990.

Tredie flintovn
Da folk nu mærkede, at flintovnen havde
vind i sejlene, strømmede det igen ind
med tilskud og lovning om materialer og
frivillig arbejdskraft. Selv skolebørn oppe
fra Friskolen i Rødby hjalp med til at flyt
te de tunge kridtsten, som nu efter flere
flytninger gerne skulle finde deres bliven
de sted. Mange kloge mennesker havde
ellers advaret om, at stenene var totalt
ødelagte af de mange flytninger, frost og
skiftende vejrlig, men heldigvis var dette
ikke tilfældet.
Men den beskedne forening med den
energiske bestyrelse udviste en utrolig sej
udholdenhed, der lønnede sig.
Flintovnen stod færdig den 21. Juni 1988.
Et smukt anlæg med bænke og beplant
ning var også blevet anlagt her. Et gam
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melt, restaureret anker var med til at fuld
ende den perfekte stemning om Rødvigs
fortid.
Indvielsen blev fejret med en mægtig fest
med helstegt okse og masser af tilbehør.
Rødvig havde igen fået sit vartegn, et
monument for alle tiders gode, fælles ini
tiativer, samarbejde og udholdenhed, et
minde om fortidens foretagsomhed og
snilde. Samtidig var det et smukt sømær
ke for de sejlende.
Blandt hundredvis af glade festdeltagere
mødte selv Christian Rosenberg Otzen op
til indvielsen, og efter sin tale overrakte
han som gave den 130 år gamle mindetav
le fra havnens indvielse. Den havde entre
prenøren taget vare på i de mange år, og
den fik igen en smuk placering på den nye
flintovn.
Fra kommunens side var det småt med
besøget, men den havde heller ikke ydet

en skilling til projektet, der havde været
emne på talrige kommunalrådsmøder og
sjældent mødt nogen velvilje.

Frem tiden
Flintovnen har nu stået i mere end ti år, og
foreningen har sørget for vedligeholdelsen
og forbedringer så som opsættelse af en
solid indvendig trappe og forskellige sik
ringer mod det barske vejrlig.
Foreningen håber, at bygningen, selv om
det ikke er den originale, nu må blive
stående i mange år. Den har oplevet mere
end 100 år af Rødvigs historie og kan for
tælle meget om beboernes gode egenska
ber og om kampe, både om dem, som
man en gang måtte kæmpe for tilværel
sen, men også om dem , som en flok ild
sjæle senere måtte udkæmpe for at nå
målet.

Henning Poulsen
Født d. 8/2-1924 i Viborg. Studentereksamen 1944. Dyrlægeeksamen
1950. Købte praksis i 1954 på Stevns og har praktiseret der indtil
1/1-1995.
I bestyrelsen for Stevns Museum i 1967, formand fra 1974-1994 og
formand for Østsjællands Museum fra 1994-1997.
Var medstifter af Stevns lokalhistoriske Arkiv i 1980, og har været
næstformand her siden. Var medstifter af og i bestyrelsen for Stevns
Bevaringsforening i flere perioder.
Har været redaktør af og forfatter til adskellige af Stevns Museums
skrifter, samt i redaktionsgruppe på Stevns lokalhistoriske Arkiv ved
udgivelsen af ”Store Heddinge før og nu”.
Blev valgt ind i bestyrelsen i Historisk Samfund for Præstø Amt i
1972 og var formand her fra 1981 til 1993 og hovedredaktør for
årbogen i en periode.
Var i 1982 medstifter af og stadig formand for Stevns Kunstforening.
Har startet og deltaget i adskellige arkæologiske udgravninger på
Stevns og fulgt flere kirkerestaureringer og bygningsundersøgelser
på nærmeste hold.
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i 1800-tallets Karrebæk
Folk i det østlige område af
Sydvestjælland var grundigt trætte
af de lange ture til Rude.
- 1 1888 opførte Karrebæk’ere
deres egen lægebolig
- med bundgarnsfiskeren
Hans Ole Hansen som
foregangsmand.

A f Henning Jessen
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Karrebæk fik for mere end hundrede år
siden sin egen læge. Lægen skulle bl.a.
efter beslutsomme Karrebæk’eres hensigt
befri dem for de lange ture til lægen i
Rude, som på det tidspunkt var nærmeste
læge for beboere i denne del af daværen
de Sorø amt. Læge-færden til Rude fore
gik med hestevogn ad ikke alt for gode
veje - mildt sagt. Og året rundt, i alt slags
vejr.
Ikke sært at ønsket om at få lettere adgang
til en praktiserende læge voksede sig
stærkt i slutningen af 1800-tallet.
Lægebolig i Karrebæk og en læge nedsat
på stedet dér ville bringe en ende på de
länge og drøje ture til Rude. For folkene i
Karrebæk, Karrebæksminde, Enø og Karrebækstorp-Klinteby-Menstrup-Saltø ville
læge-boligen opfylde et meget længe
næret ønske. Nogen skulle tage initiativet.
Og gjorde det.

Fisker Hans Ole Hansen, Karrebæk.

Bundgarnsfiskeren Hans Ole Hansen, som
boede i Karrebæk, sagde til tømreren Corneliussen og mureren Holst, at jorden til
at bygge en lægebolig på havde han, så
hvis de andre ville være med, kunne opga
ven løses. De tre blev enige om at bygge
et lægehus med venteværelse, konsultation
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og privatbolig på matr. 44 b. I 1888 blev
ejendommen opført - ved siden af ejen
dommen på matr. 44 a, der allerede var
blevet bygget i 1878 - og hvor bundgarns
fiskeren selv boede. Her bor i dag (1999)
Ebba Køie.

Karrebæk kirke med lægehuset i forgrunden.

Kirkebakken 1 - Karrebæk
Lægeboligen i Karrebæk, opført på matr.
44 b, blev til Kirkebakken 1 - og egnens
befolkning kunne takke de tre driftige
Karrebæk’ere for, at man kunne rulle dok
tor-vognen med lægestolen ind i en krog i
en vognport. Området havde fået sin egen
praktiserende læge, der kunne tage sig af
de syge på en mere praktisk måde, end
man havde kendt gennem de mange år,
hvor den lange tur til lægen måtte gå til
Rude. Med læge-praksis i Karrebæk fulg
te også en læge-familie. Der var skam
sket noget ved byggeriet i 1888. Fra
lægens hjørneejendom på Kirkebakken 1
nævnes umiddelbart doktor Freiesieben.
Efter århundredskiftet blev lægen i Karre
bæk udsat for en konkurrence, da der i
Menstrup blev oprettet læge-praksis og
bygget læge-bolig. Konsultationen fra
Menstrup dækkede en vist område, af det
tomrum, der sidst i 1800-tallet lægemæs
sigt havde været mellem Karrebæk og
Rude. Det betød naturligvis, at de læge-

Foto fra 1894. På billedet ses i forgrunden Olga på 3/4 år, Frits på 4 år, samt Marie og Ole Hansen.

søgende patienter på egnen rykkede sam
men om de nærmeste lægekonsultationer.

Læge-dage i Karrebæk
Der gik kun en kortere årrække, før de
driftige Karrebæk’ere, som gerne fortsat
ville have en vis lokal læge-tjeneste, måt
te i forhandling med lægen i Menstrup,
således at denne efter aftale fortsat udnyt
tede læge-konsultationen i Karrebæk en
eller to gange om ugen. Menstrup-lægen
holdt konsultation for folk på kysten fiskere, bønder og alle andre kunne undgå
de længere „rejser“ til lægen, hvis de sam
lede sig om de dage, hvor der var læge
konsultation i læge-huset overfor kirken i
Karrebæk.
I nogle år kunne man fastholde den særli
ge status som „læge-by“, som bl.a. fiske
ren Hans Ole Hansen havde skaffet Kar
rebæk, men ændring i samfærdsels-mid
lerne, flere biler etc. ændrede forholdene,
således at et afsnit af Karrebæk-historien

var forbi. Andre flyttede siden ind i læge
huset - bl.a. var der en overgang gråverbolig.
Læge-boligen er stadig synlig i Karrebæk
- og dermed er beretningen om fiskeren
Hans Ole Hansen, der sammen med sine
fæller satte gang i Karrebæk kirke-by før
århundredskiftet, levende.
Huset på mat. 44 b ligger der, og på dets
gavl ser man fortsat rester af en senere
udnyttelse efter lægebolig-tiden. Det dre
jer sig om en skiltning, der skriver sig til
bage til en periode , hvor ejendommen
husede en manufakturforretning, som
Anne Hansen, gift med fiskeren Hans
Frits Hansen havde startet. Forretningen
blev nedlagt i 1940'erne.

Aktivitet
Det er fristende at notere, at der skete
noget i Karrebæk i slutningen af 18OO-tallet - med understregning af, at det var en
markering af, at Karrebæk var centrum i
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et lille samfund. En missions-bølge gik
over landet - og i september 1880 blev
missionshuset „Bethesda“ i Karrebæk ind
viet. Grunden var skænket af grevskabet
på Saltø og placeringen er i Kirkebakkehusrækken, ikke langt fra lægeboligen og
fisker Hans Ole Hansens hus, Over døren
til missionshuset står: “Gud Til Ære.
Menigheden Til Gavn“.
Missionshuset „Zion“ i Karrebækstorp
kom til langt senere, i 1916. Til gengæld
talte lensgreven på Holsteinsborg ved ind
vielsen!
For at imødegå en omsiggribende drikfæl
dighed besluttede en kreds af Karrebæk’ere at oprette en afholdsloge i sognet. I
1906 blev logebygningen som en afdeling
under Good Templarlogen i København
taget i brug. Frem til 1959 fungerede der
her en afholdsrestaurant. Allerede i 1923
var loge-bygningen blevet privatejet.

og Bygaden havde udvidede opgaver som
en lille kro, hvor karle fra gårdene kunne
fordrive tiden med lidt snak og kaffepunch,
mens de ventede på, at smeden blev fær
dig med sit arbejde. Vejen med fragter fra
Saltø til ladepladsen i Karrebæksminde
passerede også her -og ind imellem blev
der gjort holdt, for at man kunne skylle
halsen.
1800-tallets håndværker-liste i en landsby
rummede som nævnt smed og tømrer, der
til murer, slagter, skrædder og skomager
foruden høker og syerske. Karrebæk hav
de på den tid dem alle, dog ingen bager.
Væsentligst var dog fiskerne, og blandt
dem den initiativrige fisker Hans Ole
Hansen, der drev både bundgarnsfiskeri
efter blankål om efteråret og iøvrigt fjord
fiskeri. Blandt fiskerne kunne han ses i
landskabet - i bogstaveligste forstand,
også når der skulle slås bundgarnspæl ved
Lonnehoved på den anden side af Vesterhave-skoven. Til beretningen om, hvordan
Karrebæk fik læge og bolig er hans navn
fast knyttet, men hans aktivitet nåede
langt omkring.

Kilde:
Samtale med overlærer Ebba Køie,
Karrebæk
Notater vedr. Karrebæk sogn

Lægehuset i Karrebæk. Foto: Henning Jessen.

Smed og dyrlæge
Karrebæk-smeden havde i 1800-tallet
(som så mange smede på landet) også en
funktion som dyrlæge på stedet, og sme
destedet i hjørnehuset ved Kirkebakken
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En sløjfet og genfunden
jættestue på Bjergemarken ved Vordingborg
Jættestuen opført for
godt 5000 år siden
- i yngre stenalders
storstens grav-periode

A f Axel Degn Johansson
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Talrige af stenalderens storstensgrave,
dysser og jættestuer, har været leve
randører af sten til senere tids bygninger
og vejanlæg. Allerede i oldtiden har man
gjort indgreb i disse monumentale grav
mæler for at benytte dem til egne
begravelser.
I 1948 blev en del af Bjergemarken nord
for Vordingborg udlagt som kolonihave
grunde. En af disse i den nordlige række
langs Kallevad Skov blev i sommeren
1965 erhvervet af det københavnske ægte
par Vera og Eigil Olsen, der ligesom sin
navnebror fra den kendte TV-serie var
flyttemand.
Der forestod et større rydningsarbejde for
familien, idet grunden delvis var overgro
et af buske. Da det værste var overstået
fik parrets datter Åse sit eget lille have
stykke bagest på grunden, men da hun vil
le forsøge at grave her, stødte hun overalt
på sten. Olsen og dennes svoger Gunnar
Harpsøe kom nu til og gravede en del af
stenene fri, men da disse forekom dem at
være lagt efter system, holdt de inde, og
Harpsøe henvendte sig til Sydsjællands
Museum i Vordingborg.
6. september 1965 foretog museet besigti
gelse på stedet ved formanden, dommer
Tage Worsaae og undertegnede. Det
umiddelbare indtryk var ikke netop, at vi
stod overfor tomten af en jættestue.
Bagest på grunden kunne man fornemme
en svag højning, der gik jævnt over i det
omgivende terræn. Den strakte sig ind på
nabogrunden mod øst, der var ejet af
fabrikant Arne Johansen. Her var højningen nok så tydelig (fig. 1).
Der kunne næppe være tvivl om, at de
sten, som Olsen og Harpsøe havde afdæk
ket og delvis optaget, var lagt af menne
skehånd. Stikprøver med jordspyd viste,
at der var stenpakning rundt om det meste
af høj ningens fod. Under rydningen af
træer og buske havde man også gravet i
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højningens top, hvor der nu lå en del
større sten på overfladen.
Det stod klart, at en mindre undersøgelse
ikke var tilstrækkelig til at afsløre karak
teren af dette anlæg. Det umiddelbare ind
tryk var, at der var tale om en overpløjet
høj fra bronze- eller jernalder. Såvel fami
lien Olsen som Arne Johansen gav bered
villigt tilladelse til en egentlig udgrav
ning.

Højtomten på Bjergemarken set fra sydøst over den
østlige havegrund. Højningen ses foran skoven i
baggrunden i skellet mellem de to grunde.

Fundet og den påtænkte undersøgelse
blev indberettet til Lokalmuseumstilsynet,
og Nationalmuseet kunne oplyse, at der
ikke var angivet fund på stedet i dets sog
nebeskrivelse (1).

Undersøgelsen
På daværende tidspunkt havde Sydsjæl
lands Museum ikke en fastansat arkæolog.
Undersøgelsen på Bjergemarken blev
foretaget af en gruppe af amatørarkæolo
ger under min ledelse. Faste deltagere
gennem længere tid var daværende revi
sorelev Per Noe Jacobsen, Rønnebæk,
lærerstuderende John Rasmussen, Vor
dingborg, fisker Juel Andersen, Bisserup
og civilingeniør Poul Erik Jacobsen,
Nyråd. De to sidstnævnte kom gennem de
følgende 10 år til at udgøre kernen i
museets udgravningshold, indtil en faglig
uddannet inspektør blev ansat.

Udgravningen på Bjergemarken blev ind
ledt lørdag d. 11. september 1965 og kom
til at strække sig over de næste to år, idet
den udelukkende kunne foregå i week
ends og ferier. Der blev udstukket et nord
syd, øst-vest koordinatsystem med cen
trum i høj ningens top. Herved blev
højningen inddelt i fire kvadranter, og det
var planen at undersøge disse én ad gan
gen med udsparing af profilvægge i nord
syd og øst-vest snittene. Felterne blev
afgravet i 10 cm tykke lag. Efter under
søgelse af hvert lag og indmåling af fun
dene i koordinatsystemet blev strukturer i
de afrensede flader tegnede.
Udgravningen måtte dog tillempes, at
Olsens skulle opføre et 10,6 x 5,4 m stort
sommerhus, der ville strække sig ind i den
sydvestlige del af højningen (2). Endvide
re gravede Johansen sig et stykke ind i
højfoden fra øst for at planere til et have
hus, inden udgravningen blev genoptaget i
foråret 1966. Herved fjernede han sten
lægningen her og fandt en lille sleben
flintøkse, som ikke er set.

H. P. Hansens far havde også fortalt, at
der på stedet var fundet skeletter. Man
mente, at de stammede fra folk, der var
blevet dræbt på den nærliggende Køben
havnsvej.

Brandgrav fra ældre romersk jer
nalder
Udgravningen blev indledt i den nordvest
lige kvadrant, hvor Olsen og Harpsøe
havde gravet i højfoden. Allerede på den
første dag fandtes et par meter nord for
centrum en brandgrube med brændte frag
menter af menneskeknogler og skår af et
stort lerkar (udfyldt signatur på planteg
ningen fig. 2). Grubens sydlige del var
bortgravet i sen tid, formentlig under ryd
ning af buskads på tomten (fig. 3).

Tidligere fund
I løbet af undersøgelsen meddelte den 81årige gårdejer H. P. Hansen, “Henrikseje ”, at i hans ungdom var de to sommer
husgrunde en del af hans fars jord. Da H.
P. Hansen i begyndelsen af århundredet
pløjede på stedet, ramte plovjernet en stor
sten, der ikke lod sig rokke.
Med tilkaldt hjælp af et par mand lykke
des det at flytte den. Det viste sig at være
en meget bred og flad sten, der hvilede
med enderne på to mindre flade sten.
Under dækstenen fandt de tre skeletter.
De to lå med hovedet i samme retning,
den tredie modsat. Efter at have fjernet
stenene kastede de hullet til igen ud fra
den opfattelse, at de døde skulle have
fred.

/
E E J Sten krave
Lerpakning
E751 Stenspor

m

Brandgrav

i— i 1 m eter

Plan over jættestuens kammer og stenkraven, som
omgav højen. Henrik Dahl del.
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Nord-syd snit gennem højen set fra vest. Tallene til venstre angiver niveauer i centimeter under nivellerinstrumentets sigtelinje. Den nordlige højfod er blottet ved ejernes nedgravning. Henrik Dahl del.

Randskår med facetteret munding og
bugskår med mæander-ornamentik (fig. 4)
viste, at det store lerkar og dermed brand
graven kunne dateres til ældre romersk
jernalder, de første to århundreder efter
Kristi fødsel.

skeknogler og skår af lerkar fra jættestue
tid sammen med nyere tids jernstumper
(fig. 3). Beretningerne om tidligere fund
på stedet kunne tolkes som, at der var tale
om en sløjfet jættestue, og dette blev
bekræftet, da vi nåede det stort set intakte
gulvlag i det oprindelige kammer. Kam
merets dæk- og sidesten var forlængst
fjernet.
I denne del af Sydsjælland er der - og har
der været - forholdsvis mange jættestuer
og dysser. De nærmeste i forhold til Bjergemarken ligger nord for Græsbjerg og
syd for Ørslev.

Højens opbygning

Facetteret randskår og bugskår med mæanderornamentik fra det store lerkar i brandgraven fra
ældre romersk jernalder. Foto Henrik Dahl.

Tomt af en jættestue
Efterhånden som undersøgelsen skred
frem, stod det dog klart, at brandgraven
ikke var den oprindelige årsag til
anlægget. Hele den centrale del af højningen var mere eller mindre omgravet, og i
fylden her fandtes fragmenter af menne
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Kammerets størrelse lod sig ret præcist
bestemme, idet de fjernede sidesten havde
efterladt sig fordybninger med mørkere
fyld i den sandede undergrund. I kanten af
disse stenspor kunne der stå forvitrings
skaller af de store sten, og i en bue bag
sporene var der i flere tilfælde en buefor
met lægning af mindre sten, som har klod
set sidestenen op.
Mellem stensporene kunne forekomme
rester af tør mur af udspaltede sandstens
fliser, der har udfyldt mellemrummene
mellem sidestenene. Disse fliser har åben
bart været klinet sammen af en kalkmør
tel, der i enkelte tilfælde var bevaret på
flisens flade (fig. 5).

Sandstensflise med kalkmørtel fra tør mur i jætte
stuens kammer.

Jættestuen har ikke hørt til de største, idet
kammeret har været ca. 5,5 m langt og 1,5
m bredt. Dets længderetning var orienteret
nordøst-sydvest. Gangen har udgået midt
for den sydøstlige langside. Den kunne
spores 3 - 4 m i sydøstlig retning (fig. 2).
Højen var nu nedpløjet til omkring 1 m
over det omgivende terræn (fig. 3).
Rundt om kammer og gang var der en
bred pakning af 1er og knust flint, vek
slende fra næsten udelukkende flint til
rent 1er. Pakningen indeholdt også trækul.
Denne pakning har skullet støtte kamme
ret. Selv var den forankret i undergrunden
ved, at den midtvejs mellem sin yderkant
og kammeret var forsænket ca. 20 cm i
undergrunden (fig. 3).
Resten af højen var opbygget af sandet
fyld, og under denne fandtes det oprinde
lige muldlag. Efter fjernelsen af dette og
afrensningen af den sandede undergrund
lykkedes det ikke at påvise spor af
pløjning med ard, som ellers ofte kan iagt
tages under oldtidens høje.

Stenkraven
Den løse sandfyld var holdt på plads af en
stenkrave, hvis ydre diameter var ca. 17 m
(fig. 2). Det var den familien Olsen var
stødt på i højens nordlige fod.
Denne fodkrave omkring højen var
opbygget således, at man først havde lagt

Randsten og rest a f stenkraven nord fo r vestlige
profilvæg. I højfoden indenfor randstenene ses den
mørke vold a f muld. Den indre del a f højen er bortgravet.

en lav vold af muld rundt langs højfoden.
Denne vold har formentlig været opbyg
get af græstørv, men man kunne ikke skel
ne strukturen i sådanne. Op ad voldens
yderside stod en krans af større sten (fig.
8). Til denne kreds var blandt andet
benyttet fragmenter af tre udtjente skub
bekværne (fig. 7), og et fjerde fandtes
blandt de løse sten på højens top.
I de mest velbevarede partier af stenkra
ven kunne man se, at der udenfor fod-

Den sydvestlige del a f stenkraven efter, at randste
nene er blottede. Sten nr. 4 og 6 fra venstre er frag
menter a f skubbekværne. Bag den lave profilvæg
skråt gennem billedet ses endnu brolægningen
udenfor randstenene. Foran samme væg røber en
mørk fyld med mindre sten en affaldsgrube, ældre
end jættestue-anlægget.

kransen af større sten var en lægning af
omkring nævestore sten (fig. 7). Fra den
ne, op over randstenene og lidt op ad høj
siden lå en pakning af indtil hovedstore

63

sten, således at randstenene var dækkede
(fig. 6). Stenlægningen kan oprindelig
have strakt sig længere op ad højsiden,
men stenene her er da fjernet under nedp
løjningen af højen. Ved højens syd
vestrunding var højfoden dækket af 80 cm

net ved pløjning gennem tiden, og hertil
kommer de sten, der var fjernet på den
østlige grund.
I sydvest dækkede stenkraven over nogle
mindre gruber. I en af disse fandtes skår
af neolitisk karakter. I samme område
fandtes løst blandt stenkravens sten to
flækkesave, en skraber og enkelte skår.
Tilsyneladende er højen opført på et tidli
gere bopladsområde.

Kammerets gulv og fund på dette
Gulvet og et ret tykt fyldlag over dette var
stort set intakt (fig. 9). Gulvet bestod snart
af knust brændt flint, snart af kløvet
kamp, der også var ildpåvirket. Under det
egentlige gulvlag, tæt ved de fjernede
sidestens oprindelige placering fandtes
Den afdækkede stenkrave i vest.

jord fra den nedpløjede høj.
Stenkraver lignende denne på Bjergemarken kendes fra jættestuer, men også fra
højanlæg senere i stenalder og bronzeal
der.
Forholdene omkring gangens udmunding
i øst kunne ikke iagttages, da ejeren af
den østlige grund havde gravet ind i
højfoden og fjernet alle sten. Ellers lykke
des det at afdække stenkraven i hele
højens omkreds med undtagelse af et min
dre parti i den nordlige del, hvor ejerne
havde plantet et lille valnøddetræ. Når
man i almindelighed bad Olsen om at
måtte fjerne et træ eller en busk i forbin
delse med undersøgelsen, var hans stadige
reaktion: “Ja, gør I bare det. Det hygger
alt sammen !” Ved valnødden var grænsen
nået for hyggen !
I den bevarede del af stenkraven blev der
optalt 3.643 sten. Der må imidlertid have
været anvendt et langt større antal sten,
idet mange af de øvre må være blevet fjer
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Kammerets gulv i sydvestlige kvadrant. De større
sten er støttesten fo r de fjernede sidesten og rester
a f tør mur mellem disse. Lidt til højre fo r midten a f
sydlige profilvæg i baggrunden ses 1er- og flintpak
ningen uden på kammeret som et lysspættet parti.
Bag højen havehuset på den østlige grund og foran
dette optagne sten fra den østlige del a f stenkraven.

flere steder i forløb med væggen en 10 til
20 cm bred rende fyldt med brændt flint
og trækul (fig. 10). Måske har denne ren
de haft en drænende funktion.
I fyldlaget over gulvet fandtes talrige
fragmenter af menneskeknogler, men også

en dyrekæbe, en dyretand og en fuglek
nogle, der kan stamme fra fødevarer, som
er medgivet de døde. Endvidere var der
skår af mellem-neolitiske lerkar (fig. 11).

bevarede del af anlægget. Den nedre del
af en nordlig sidesten var bevaret, mens
den øvre del var forvitret bort. De øvrige
sidesten røbede sig ved tydelige gruber i
undergrunden, og mellem disse fandtes

Sydvestlige kvadrant efter, at kammerets gulvlag er
fjernet. Renden under gulvet med knust brændt flint
og trækul ses tydeligst forløbende skråt ud fra den
venstre (vestlige) profilvæg. Omtrent i midten a f
billedet bøjer den til højre (mod sydøst) og derefter
igen i nordøstlig retning til højre (sydlige) profilvæg.

Af flint forekom flækker og fragmenter af
sådanne, flækkesegl og skrabere, tværpile
og et forarbejde til en tværpil, samt en sle
ben flintøkse (fig. 12). Endelig fandtes tre
benmejsler, en ravperle og et slibestens
fragment. Fundmængden er forholdsvis
beskeden.

Gangen og den sidst gravlagte
Den indre del af gangen var den bedst

Ornamenterede mellem-neolitiske skår fra fylden
over kammerets gulv.

Sleben flintøkse fra fylden over kammerets gulv.
1 : 2. Henrik Dahl del.

rester af op til fem skifter tør mur af flæk
ket sandsten, der har udfyldt mellemrum
mene mellem sidestenene.
En bevaret karmsten, ligeledes i nordsi
den, viste, at der ca. 1,5 m fra kammeret
ude i gangen har været karme, mellem
hvilke man har kunnet lukke indgangen
med en flad sten eller andet.
Gangens gulv bestod af 1er med brændt
flint og trækul, og under dette var der ud
for karmen og 60 cm længere ude
tværgående render af brændt flint og
trækul som dem rundt langs kammerets
inderside. Godt én meter udenfor karmen
fandtes dele af en tværgående stenlæg
ning, der kan have udgjort en tærskel.
Umiddelbart udenfor gangens karm fand
tes et meget mørnet skelet, liggende på
ryggen med hovedet mod gangens mun-
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ding (fig. 13). Jorden var omgravet helt
ned til skelettet, og underkroppen var helt
forstyrret. Det er nærliggende at formode,
at dette var et af de (tre ?) skeletter, som
H.P. Hansen og hjælpere fandt, da de brød
sten op, som generede pløjningen. Det, at
tre mand var i stand til at fjerne stenene,
tyder netop på, at der er tale om dæk- og
sidesten i jættestuens gang. Kammerets
sten må have været af betydelig større
dimensioner og må forlængst have været

slebne flintøkse (fig. 12), som også fand
tes i gulvlaget, er af en type, som viser, at
jættestuen også blev benyttet i den følgen
de periode af mellem-neolitisk tid.
Den sidste gravlægning i jættestuens gang
lader sig ikke datere på grund af manglen
de ledsagefund.
Langt senere i ældre romersk jernalder, de
første par århundreder efter Kristi fødsel,
benytter man anlægget til en brandgrav.

Hvornår blev jættestuen sløjfet ?

Rester a f skelet fra en gravlagt i jættestuens gang
set fra nordvest. Gangen er delvis opfyldt at sten. I
siderne ses rester aftø r mur.

fjernede.
Der var ikke fund, som kunne datere ske
lettet. En temmelig kompakt stenlægning i
den ydre del af gangen tyder på, at man
har lukket denne efter den sidste gravlæg
ning.

Dateringer
Fundene
er opført
for godt
benævnt

66

fra gulvlaget viser, at jættestuen
i den periode af yngre stenalder
5.000 år siden, som netop er
efter disse storstensgrave. Den

Af fig. 2 og 3 fremgår det, at brandgraven
er nedgravet et par meter nord for højens
centrum, og dens bund når ned til ca. 25
cm over jættestuens gulv. På plantegnin
gen (fig. 2) og nord-sydsnittet af højen
(fig. 3) kan man yderligere se, at brand
graven er placeret et sted, hvor der oprin
delig har stået en stor sidesten nordligt i
kammerets nordvestside.
En forudsætning for, at brandgraven har
kunnet anlægges her, er, at såvel denne
sidesten som en overligger, der hvilede på
den, har været fjernet. Det må formodes,
at højden af sidesten plus tykkelsen af
dækstenen og overliggende højfyld har
været mindst 2 m. Brandgraven har da
været mindst 1,75 m dyb, hvilket må
anses for temmelig usædvanligt. Måske
var denne del af kammeret styrtet sammen
i jernalderen, men det var i så fald nød
vendigt at fjerne de nedstyrtede sten her
for at anlægge brandgraven i denne dyb
de.
Vi ved ikke, hvor meget af den øvre del af
brandgraven, der er fjernet ved højens
sløjfning og nedpløjning. Som det frem
går af fig. 3, er den sydlige del af den
bortgravet i sen tid.
Man kunne også forestille sig, at brand
graven er anlagt inde i
jættestuens kammer i fyldlaget over gul
vet, men man har næppe i jernalderen

skaffet sig adgang til kammeret gennem
gangen, der var opfyldt af sten og den (de
?) sidst gravlagte.
I slutningen af 1800-tallet foretog Natio
nalmuseet herredsberejsninger for at regi
strere anlæg og fund fra oldtid og middel
alder. På dette tidspunkt må jættestuen på
Bjergemarken forlængst være sløjfet.
Måske er stenene fra den i begyndelsen af
1800-tallet blevet anvendt ved anlægget
af den nærliggende hovedvej til Køben
havn, som det er tilfældet så mange andre
steder. De store sten, som dannede kam
meret, var velegnede som materiale til
bjælker i stenkister. Gangens mindre sten
har åbenbart ikke haft interesse, og de bli
ver først fjernet ved pløjningen i begyn
delsen af dette århundrede.
Man har ikke kunnet fjerne de store sten i
kammerets nordlige del uden helt at øde
lægge brandgraven. Også dette tyder på,
at stenene her allerede var fjernet i jernal
deren. Måske var de, som foretog denne
begravelse, de første, der begyndte at
sløjfe jættestuen, men det har været for
omfattende at fjerne alle kammerets store
sten. Man har nøjedes med at gøre plads
til brandgraven i den nordlige ende, hvor
ved den ganske vist ikke kom til at ligge
præcis i højens midte.
Ved undersøgelsen af højtomten på Bjer

gemarken er det påvist, at uanselige
højninger i det dyrkede land kan være
rester af betydelige anlæg som dysser og
jættestuer.
I januar 1967 blev der på højningen kote 8
mellem Kostræde by og Dybsø Fjord fun
det oppløjet hvidbrændt flint og skår af
mellem-neolitisk keramik. Heller ikke
denne lokalitet var registreret i museernes
sognebeskrivelser.
De skrøbelige lerkarskår går hurtigt til i
dyrkningslaget, men den hvidbrændte
flint består. Når den forekommer på
højninger sammen med sandstensfliser fra
tør mur, kan den røbe en sløjfet dysse
eller jættestue.

Ordforklaringer:
Yngre stenalder eller neolitikum. Inddeles i:
Tidlig-neolitikum: 3900 - 3300 f. Kr.
Mellem-neolitikum A: 3300 - 2800 f. Kr.
Mellem-neolitikum B: 2800 - 2400 f. Kr.
Sen-neolitikum: 2400 - 1800 f. Kr.
Jættestuerne er opført i begyndelsen af
mellem-neolitikum A,
der da også kaldes jættestuetid.

Noter:
( 1). Fundet har nu sognebeskrivelsesnr. 111 under Vor
dingborg købstad.
(2). Afstanden fra koordinatsystemets centrum til husets
NØ-hjørne er 5,84 m og til SØ- hjørnet 13,65 m.

Axel Degn Johansson
Ane Maries vej 8, 4750 Lundby

L

Lærer, forfatter. Dimitteret fra Vordingborg Statsseminarium 1963.
Siden 1964 ansat på Svend Gønge-skolen i Lundby. Har foretaget
udgravninger for de lokale museer og Nationalmuseet 1958-1976.
Underviser i arkæologi på aftenhøjskoler og Folkeuniversitetet. Fore
dragsvirksomhed, arkæologisk og geografisk fofatterskab.
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En væsentlig
forudsætning:
en meget forstående kone med
sans for arkæologi
Om at være mere end almindeligt
optaget af arkæologi fortæller
Axel Degn Johansson bl.a. efter mange
års udgravninger og undersøgelser.
Et enormt arbejde førte bl.a. til hæder
med Erik Westerby-prisen og rigsantikvarord
om banebrydende indsats indenfor
udforskning af ældre stenalder.

A f Henning Jessen
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Også i dette års årbog for Historisk Sam
fund i Præstø amt er der et væsentligt
bidrag fra Lundby-arkæologen Axel Degn
Johansson. Flittigt har han gennem årene
offentliggjort resultaterne af sine under
søgelser, og når man har slået følgeskab
med ham fra tid til anden i mere end tredi
ve år,kan man måske føle sig overvældet
af alt det, han har overkommet og nået,
samtidig med, at han har været lærer ved
Svend Gønge skolen i Lundby.

ren, kunne være „en smule træls”, i al
besindighed.
Stor var glæden ved oplevelsen i Natio
nalmuseets festsal i maj 1994, da den da
59-årige Axel Degn Johansson af rigsan
tikvar Olaf Olsens hånd fik overrakt den
100.000 kr. store Erik Westerby-pris. Den
fornemste pris, en arkæolog kan opnå i
Danmark - og Axel Johansson var den
første amatør, der modtog den!
Begivenheden satte mange års arbejde
ved skrivebord og på udgravnings-felter i
perspektiv.

En slags „Mr. Barmose“
I nogle samtaler med Axel Johansson har
vi kredset rundt om arkæologien og et
spændingsfyldt lærer-liv.

Axel Johansson

Den nu 64-årige Axel Johansson har gen
nem mange år beskæftiget sig med arkæo
logisk arbejde. Systematisk, engageret og
med en usædvanlig og sjælden evne til at
“læse” ud af fund, sammenhæng og sam
menligninger. Med bredden og intensite
ten af det arkæologiske engagement har
der måttet trækkes en del (store) veksler
på den omgivende families tålmodighed.
Måske har den tålmodige fru Karen og
børnene ved lejligheder kunnet ytre sig
om, at den faderlige interesse, som langt
har passeret og oversteget hobby-karakte

70

Han blev spurgt:
- Er du en slags “Mr. Ertebølle”?
Og han svarede:
- Det synes jeg ikke. Ertebølle-kulturen
har da fyldt en del i mit liv, men det har
mere noget med fjord-livet, at gøre. Jeg
lærte af Svend Åge (Svend Åge Larsen,
Appenæs, som delte de arkæologiske
interesser) det var ham, der var Ertebøllemanden, som fisker i sit intime kend
skab til fjordene og i sin livsform. Ertebøllekulturen blev en stenalderform af
hans eget liv.
- Hvis jeg ellers er en „Mr. noget”, er det
nok en “Mr. Barmose” - nord for Vording
borg i Sværdborg sogn. Det var fundet
derfra, der fik en svensker til at sige: “År
det han, som är Hensbacka-Johansson”,
men lad os så sige, at det er mig, der er
“Barmose-Johansson” !
- Om Hensbacka kan jeg fortælle, at det
var ved sammenlignende undersøgelser af
Hensbacka og Fosna-kulturer fra Vestsve-

Judith og Svend Aage Larsen fra Appenæs i gang med undersøgelse (i soppedyhde) ved Lønnede, Gavnø.

rige og Norge med Barmose-fundet, at jeg
erhvervede mig omtalen som “Hensbacka-Johansson” - et navn, som gør mig
glad, fordi min svenske far faktisk var
landvæsenselev på gården Hensbacka i
1915 - og han kunne huske, at ejeren,
Hensmar, ofte gik op over markerne og
samlede flintredskaber.
Altså - lad os holde fast i, at jeg også er en
„Barmose-Johansson” !
- Er der egentlig noget at samle op langs
de sydsjællandske kyster - noget at finde
for en “flinte-samler”?
- Det ligger åbent i stranden - og affalds
flinten er der stadig. Man kan da også nok
ind imellem finde et enkelt redskab, når
man bevæger sig på „soppe-dybde“.
- Men fremtiden?
- Ja, fremtiden ligger i undervandsarkæo
logien. Undersøgelser, hvor man er iklædt
frømandsudstyr. Men man skal jo gøre sig

klart, at der er restriktioner - officielt er
det forbudt at opsamle ting på havbunden,
som er mere end 150 år gamle. Det står
klart og tydeligt i fredningsloven.

Findere og fund
I Axel Johansson's arkæolog-tilværelse
har der naturligvis været mange fund
oplevelser og situationer - og ind imellem
er der begivenheder eller fund, der står
meget præcist i erindringen. Uden at man
af den grund behøver at betegne bl.a.
“fund” som store. Med den tilbagehol
denhed i anvendelse af store ord, der er
karakteristisk for Axel Johansson, og den
nært tilknyttede beskedenhed lyder dette
rimeligt nok:
- Som jeg har sagt, har jeg ikke selv fun
det mine “store” fund. Jeg er finderne
megen tak skyldig. De fleste af dem er
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døde nu. “Fiskerhuset” og de væsentligste
fjordpladser var Svend Aage Larsen. Den
endelige, store artikel om Ertebølle-kulturen i Sydsjælland har jeg tilegnet mindet
om Judith og Svend Aage Larsen fra
Appenæs. Harpelev-fundet blev gjort af
en bygningsarbejder. Bredstræde-Farvergade læste jeg om i avisen. Nissehøjen var
reklametegner Ivan Feldvoss. Bjergemarken gjort af ejerne. Og Barmosen - jeg
havde ejeren, proprietær Carl Poulsen,
Barmosegård i Overvindinge som kursist
på et arkæologi-hold i Lundby midt i
1960’erne. Han fortalte om et “flintværk
sted” nede i sin granplantage. Hver gang
de plantede træer på et bestemt sted, kom
de ned i et lag tilhugget flint. Det viste sig
Harpelev 1963.

Fiskerhusets Anna
Når talen falder på Ertebølle-kulturen ved de sydsjællandske fjorde, er det natur
ligt at nævne Anna Hansen fra Fiskerhuset på Ydernæs - overfor det gamle fisker
leje Appenæs, på Ydernæs-siden af Susåens gamle løb, Gammel åen.
Anna Hansens datter, Judith, var gift med cementstøber, fisker Svend Aage
Larsen. De blev Axel Johansson’s faste støtter i undersøgelserne fjordene rundt på
sporet af Ertebølle-bopladser langs kysterne.
Når Anna Hansen rodede i jorden i sin lille køkkenhave ved Fiskerhuset, kom der
flintflækker frem. Det gjorde der forresten, også, når hun trak rabarber i rabarber
bedet! Hun præsenterede sin svigersøn for flint-fundene og havde for vane at sige:
“Han har boet her - stenalder-manden”. Da Anna Hansen længe nok havde fortalt
datteren og svigersønnen om den flittige flintsmed, som havde haft boplads dér,
hvor Fiskerhuset lå, blev Svend Aage Larsen (efter Axel Johansson’s beretning)
ved samtale med pastor Frants Nielsen, Vejlø, overbevist om, at stenalder var
andet og mere end de slebne økser, man kunne finde på markerne. Der havde
været en tidligere, ældre stenalder - den med bl.a. flintflækkerne, som hans
svigermor ideligt fik frem ved Fiskerhuset.
Resutatetet af de fornyede overvejelser blev deraf følgende senere præsentation
for Axel Johansson af Fiskerhus-pladsen - og gravninger.
Fiskerhuset på Ydernæs er borte nu. En industrialisering rykkede frem over Næs
set, men tilbage er erindringen om Fiskerhusets Anna, der satte Ertebølle-undersøgelserne igang, om hendes iagttagelser i urtehaven, og om de andre, der var
med da Ertebølle-kulturens bopladser og oldtidens fiskere og jægere blev kigget i
kortene.
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at være et kulturlag med flint, dyreknogler,
trækul og barkstykker - nemlig rester af et
hyttegulv fra en tidlig fase af Maglemosekulturen, en periode, som man endnu ikke
havde erkendte bopladsfund fra.
- Sidste udgravning var Stoksbjerg Vest
for Sydsjællands Museum. Det var sidst i
30‘erne blevet fundet af en ung gartner,
Hakon Berg, som beskrev dette og et
nærliggende fund i Historisk Samfunds
årbog 1941.
- Det var noget af en luksus, at man den
gang sådan på en måde kunne vælge
udgravninger. I en periode var vi fire
mand i et team, som arbejdede tæt sam
men ved udgravningen for Sydsjællands
Museum i Vordingborg, tog på studie-rej
ser sammen og gravede sammen. Det var
fisker Juel Andersen, Bisserup, civilin
geniør Poul Erik Jacobsen, Nyråd og elek
triker Willy Amberg Ibsen, Ørslev, foru
den mig. Engang om ugen drog vi afsted i
den tid på året, hvor der kunne arbejdes.
Lad mig understrege: til betydelig belast
ning for vore familier. På Stoksbjerg Vest

Karlsgrab, september 1960.

arbejdede vi i hvert fald 40 gange på et år
- og på fem år - ja sådan noget som 200
dage. Om vinteren gravede vi i al fald i -2
grader. Men rigtignok var der også
afdækning med vintermåtter, og så grave
de vi overjord af for at få varmen igen!
-Forudsætning for sådan noget: en endog
meget forstående kone med fornemmelse
for, hvad det arkæologiske er for en
størrelse.

Axel Degn Johansson
Axel Degn Johansson’s svenske far var
fra Bohuslän. Selv er han født i Hornstrup
Kirkeby nær Vejle i 1935. Hans Mor
døde, da han var syv år, og faderen
erhvervede i 1945 en gård i Hvorslev
(mellem Langå og Bjerringbro).
- Men historien, arkæologien og naturen hvordan med den?
- Min morfar, Jens Pedersen Degn i Vejle,
som jeg boede hos i tre år, var god til at
åbne ens øjne for naturen og historien.
Han tog mig med på ture til bl.a. Frederi
cia og Jelling. Jeg kom sidenhen på Silke
borg Seminarium, hvor jeg havde en for
midabel historielærer og formidler i,
Sigurd Skyum. Jeg havde “historie på
linie”, speciale, som det hed.
- Med arkæologien og historien følte jeg,
at der ligesom slog en gnist en bestemt
dag - den 26. september 1956 på ekskursi
on til Klosterlund ved Bølling sø. Det var
næsten, som om det skete lige netop kl. 10
- og måske plus eller minus et kvarter til
hver side. Jeg følte, at dette her var meget
spændende: Klosterlund-fundene, et lille
museum i et lille bindingsværkshus.
Opgaven var på et tidspunkt at skrive om
et stenalderemne. Jeg valgte Ertebøllekultur, og det var lidt vanskeligt i Silke
borg. På fabrikken “Ferm” Ulstrup gik
kassereren, Valdemar Jacobsen, meget op
i det. Han hjalp med at finde lokaliteter på
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Stoksbjerg vest, september 1971.

Djursland og ved Mariager Fjord. Efter
Skyums opfattelse ville det være klogt at
lade afhandlingen ledsage af en lille sam
ling fund - og så var man jo nødt til at fin
de noget.
- Vi var mange, der forlod seminariet i
Silkeborg som “smittede” - et helt kuld
havde svært ved at frigøre sig fra det, vi
havde oplevet i historisk henseende.

Det hektiske og det afvej ede
Axel Johansson lægger ikke skjul på, at
den arkæologiske del af tilværelsen har et
forløb - fra det hektiske til det mere afve
jede. Hektisk var det jo nok, da han var
blevet lærervikar i Næstved - på Jernbane
gades Skole. En af hans elever fortalte
om, at hans forældre i Appenæs var nabo
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til Svend Aage og Judith Larsen. Axel
Johansson strøg derud.
Det var i de tider, da Svend Aage Larsen
til sin kone (om Axel Johanssons samler
arbejde) sagde “Jeg skulle nødig blive lige
så fanatisk som han”.
Man behøver ikke at gætte om, hvordan
makkerskabet alligevel (og trods en vis
skepsis i begyndelsen) udviklede sig.
Med en viden om, hvad der måske kunne
findes på Ydernæs (Fiskerhuset) opsøgte
Axel Johansson cementstøber Svend Aage
Larsen og spurgte:
“Jeg hører, De har kendskab til en køk
kenmødding.”
Svend Aage sad tungt i sin stol og svarede
afventende:
“Jo, det kan da godt være”.
Man skal jo ikke fare for ivrigt frem!

Sydsjællandsk liv
Den sydsjællandske tilværelses start
formede sig som lærervikar ved Næst
ved kommune (Jernbanegades skole) i
årene 1957-59. Aftjente sin værne
pligt ved den kongelige livgarde
1959-60, var i 1961-62 på Kildemarkskolen i Næstved, 1962-65 Vor
dingborg Seminarium og kom til
Lundby som den sidste førstelærer på
den gamle kommuneskole i byen med
senere overflytning til Svend Gønge
skolen - et lærer-engagement, der
strakte sig fra 1964-1995.
Sæt årene som lærer med undervis
ning i dansk, historie og geografi ved
siden af et betydeligt arbejde med
arkæologi som tema, studierejser mange - i bl.a. det nordlige Skandi
navien, udgravninger, undersøgelser
og skrivebords-arbejde også i den
anledning - så kan man fastslå, at
Axel Johansson på én gang har nået
meget og er nået langt omkring.
Vel egentlig uden at tabe sin ro...

Det endte med, at de to amatør-arkæolo
ger samme aften sejlede over til Fiskerhu
set og søgte (som Axel Johansson siger) i
“Nefa-lygtens skær.”
De to fik en lang snak på deres første
møde, så lang at Axel Johansson ikke
kom hjem til aftensmad, til gengæld blev
han budt på nyfangne skrubber i Appenæs. Og de var iøvrigt enige om sammen
at kigge nærmere på tingene.
Axel Johansson siger:
- Indtil september 1958 havde det for
Svend Aages vedkommende og også for
mit eget været tilfældig flint-opsamling.
Nu blev det mere systematisk. Vi syntes,
at det kunne være spændende at gå igang
med.., men man kunne jo ikke sådan lige

Karrebæk fjord, juni 1959.

kaste sig over det. Vi skulle have tilladel
se til at grave, og Næstveds stadsingeniør
E.B.Andersen henviste os til lektor F.M.
Michelsen på Næstved Museum, der fore
slog en prøvegravning og en indberetning
til Nationalmuseet. Det gjorde vi så, og
overinspektøren for Nationalmuseets 1.
afdeling, Therkel Matthiassen gav tilla
delse til fortsat undersøgelse på Fisker
hus-pladsen. Materialerne derfra er havnet
på lokalt museum.
Fra den interesserede tilskuers sidelinie
må man medgive, at der - ret hurtigt kom mere systematisering ind i den sag:
at finde ”old”. Mens systematik, under
søgelse, registrering og beretninger har
knyttet studierejser og andet til sig har
undertegnede samlet erindringer fra Karls
gab, rønnerne i Dybsø fjord og Humle
bakken på Dybsø, fra mødet med Svend
Aage Larsens mange hylder med Ertebølle-flintfund i Appenæshusets dybe kælder
og Axel Johansson's arkæologi-fore
læsninger i dansk aftenskole-regi såvel
som mødet med jægersten-alderens kultur
nord for polarcirklen i området ved Jokkmok og Vuollerim.
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Det hele kunne opleves som ét langstrakt
engagement, der for Axel Johansson's ved
kommende fremfor noget andet blev kronet
med rigsantikvar Olaf Olsens overrækkelse
af Westerby-prisen i maj 1994, de 100.000
kr. og bl.a. ord som: “Han hædres for en
banebrydende indsats indenfor u d fo rs k 
ningen af ældre stenalder-kulturer, Maglemosekulturen og Ertebøllekulturen, kul
turer fra omkring 6000 år f.v.tid. Han
hædres desuden for sin udgravning af
bopladsen Barmosen i Sydsjælland. Ved
de årelange systematiske udgravninger
har Axel D. Johansson bidraget afgørende
til en sikrere kronologi indenfor den ældre
stenalder“.
Rigsantikvaren, der er formand for besty
relsen for Westerby-fonden, sagde også:
Axel D. Johanssons studier er
fuldt på højde med det arbejde, som
udføres af folk af faget. Ellers havde han
da heller ikke fået Westerby-prisen !
En form for understregning...

Trykte arbejder
Mange tænkte og skrevne ord har forladt
Axel Johansson’s værksted i årenes løb.
På den meget lange liste over skriftlige
arbejder, begyndende i 1962 med, “Jernal

dergraven ved Holme-Olstrup” i Næstved
Tidende, finder man bl.a.:
Sydsjællands oldtidsbebyggelse. En fore
løbig meddelelse. Historisk Samfund for
Præstø Amt, Årbog 1964.
Barmose-gruppen. Præboreale boplads
fund i Sydsjælland. Aarhus Universitets
forlag. (1990),
Axel D.Johansson, Uno Kofoed og Nils
Stahlschmidt: GO-Norden. (Geografforla
get. (1991).
The Ertebølle-Culture in South Zealand.
Denmark. Man and Sea in the Mesolithic.
Coastal settlement above and below pres
ent sea level, Proceedings of the Internati
onal Symposium, Kalundborg, Denmark,
Oxbow Monograph 53. (1995).
Stoksbjerg Vest and Knudshoved Odde. A
Base Camp and Kill Sites from the Bromme Culture in South Zealand, Denmark,
The Earlist Settlement of Scandinavia and
its relationship with neighbouring areas.
Acta Archaeologica Lundensia. No 24.
Stockholm. (1996).
Ældre Stenalder i sydlige Norden. SDA
sept. (1998).
Ertebøllekulturen i Sydsjælland. Aarbøger
for Nordisk Oldkyndighed og Historie
1997. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København. (1999)

Henning Jessen
Slibemestervej 15, Fensmark, 4700 Næstved
Student fra Horsens Statsskole 1948. Journalist. Redaktør Næstved
Tidende, Næstved 1955-1988. Medlem af bestyrelsen for Borup Ris’
Venner og Historisk Samfund for Præstø Amt. Forfatter til historiske
og politiske artikler og bøger.
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Gammel bog om
sydsjællandsk fugleliv
”Fra Fuglelivet Paa Herlufsholm”
fortæller om fugleiagttagelser
- og om en fugle-kigger i naturen,
K. W. J. Thureholm.

A f Henning Jessen

77

„Fra Fuglelivet Paa Herlufsholm“ er en
god lille bog, beskeden i sit udstyr, men
rummende mange interessante oplysninger
af ornitologisk og personmæssig karakter
fra et område afgrænset af Herlufsholm
gods, som forfatteren i 1920’erne har haft
adgang til på fugle- og jagtture. Med kik
kert, notesbog (og sommetider jagtgevær)
strejfede K. W. J. Thureholm rundt i sko
ve og beplantninger. Han var journalist og
redaktør i Næstved, havde en stærk natur
interesse og dyrkede den intensivt.
Resultatet af hans anstrengelser blev bl.a.
bogen om Fuglelivet på Herlufsholm
udgivet på „Jagtvennen"s Forlag“, 1929.
Dels havde han startet tidskriftet „Jagt
vennen“, et frit og organisations-uafhægigt jagtblad, dels kunne han i bogform
redigere sine naturskildringer og samle de
mange natur-indtryk. Bogen fandt jeg i en
bunke på et loppemarked en mørk vinter
dag.

Baggrunden for „Fra Fuglelivet Paa Her
lufsholm“ var ture, hvorom det i forordet
hedder: „mange iagttagelser er sket sam
men med hr. skovfoged N. C. Ælkær
under sneppejagten og ved uglehytten om
foråret i kragernes træktid. Ved ekskursio
ner med den lokale ornitologiske forening
„Sydsjællands Fuglevenner“ er gjort stu
dier i skolen botaniske have, der er et for
trinligt lille fuglefristed, og i „Pinetum“,
hvis mange sjældne nåletræsvækster og
stille idyl lokker mange fugle til redebyg
ning. Ekskursionerne i nævnte forening
har været ledet af hr. lektor Johs. Ferdi
nand, hvem jeg skylder megen tak“.
Forfatterens to nævnte ledsagere var Lek
tor på Herlufsholm kostskole og skovfo
ged på godset (senere sognerådsformand i
den dengang eksisterende Herlufsholm
kommune). I bogen finder man illustratio
ner af maleren W. A. Wolffbrandt. Han
fungerede i en årrække som illustrator ved
„Jagtvennen“ og boede i et stråtækt hus i
Raunstrup, på kanten af Holmegårds
mose.

Om kragerne

Omslaget med illustration a f W. A. Woljfbrandt,
Räumst rup
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Bogen om fugle-notaterne fra Herlufs
holm fortæller om mange fugle, naturlig
vis - ikke mindst om kragerne, og det er
værd at fastslå, at fuglenes iagttager ikke
har noget tilovers for krager. Forfatteren
har været part i en veritabel „kragekrig“.
På den ene side noterer han: „Jeg ønsker
ingen fugle udryddet - heller ikke gråkragen. Men min årelange færden i naturen
har givet mig det bestemte indtryk af kra
gen, at den, skønt altædende, i højere grad
end end nogen anden fugl, rovfuglene ibe
regnet, bidrager til at reducere vor
vildtbestand og vor fauna i det hele taget“.
Men på den anden side: I fortsættelse for
tælles om, hvorledes harekillinger får hak
ket øjne ud - af krager. Konklusionen er,

at kragen bør tåles, men ikke fredes!
Malende hedder det med forfatterens ord:
„Kragen er nemlig klog, forsigtig - og
snu!“ Altså bør bestanden bringes ned på
et minimum.

Kragen i centrum for iagttagelser

Det er samme forfatter, der følsomt skil
drer en martsmorgen bl.a. således: „Herlig
morgenstund! Vel føles frosten koldt om
fødderne, men snart hæver solen sin røde
kugle op over den blå dis derude i øst. Der
går ild i møllen vesterude og det lyser
også rødt fra gaardene deromkring. Tilsy

neladende altså. Thi det er bare solens
stråler, der brydes i vinduesruderne derov
re i Ladby og Rislev.“

Ugle-notat
Mange fugle er i den lille bog genstand
for notat. En dag blev set to natugler i en
gammel eg på Humlebjerg. Her beskrives
det: „Hvor passer denne fugl dog fortrin
ligt i de knudrede grenes eventyrlige mili
eu“. Og: „ I Kohaven har et par natugler i
år rede i et hul i en gammel bøg. Ungerne
var fremme i dag. Forøvrigt fandt lektor
Ferdinand og jeg i dag under en udflugt
med „Fuglevennerne“ megen uglegylp i
Granplantagen i Raadmandshaven. Der
var rester af muldvarp imellem - et vid
nesbyrd om, at uglen altså også jæger
muldvarpe.“

Optaget af vandstæren
Vandstæren har en fornem plads i notater
ne. Efterår og vinter ses den ved Susåen „Styrten“ ud for Magie Mølle.området,
hvor vandet bruser friskt afsted, omtrent
som en elv. Kært barn har flere navne.

Det idylliske Herlufsholm ved Susåen. Foto: Henning Jessen.
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Også vandstæren i K. W. J. Thureholms
beskrivelse: „Fossekallen, Elverkongen,
Kværnkallen.“
Forfatteren finder det danske navn fattigt
ved siden af det norske. Han skriver
bl.a.:“Elverkonge! Ja, fornem er han i sin
sorte kjole med det hvide bryst - en herre i
selskabsdress. En herre med temperament
og en glad gut, det er Fossekallen også.
Se, hvor han nu smutter vævert fra sten til
sten. Han har opdaget, at han bliver
betragtet. Nu flygter han. I elegante sæt
tager han vejen hen over strømmen og
kaster sig ind i en vidjebusk, der drypper
grenen ned i vandet. På en af de allernederste grene sætter han sig efter at have
pløjet vandfladen det sidste lille stykke.
Nervøst vrikkende og spejdende sidder
han der.“
Og så til sidst den næsten hengivne forfat
ter: „Velkommen da, I sorte vintergæster.
Jag I kun strømmens småfisk.“
Året igennem blev vandstæren fulgt, men
mest spændende er modtagelsen om efte
råret. Forfatteren har vanskeligt ved at tro,
at fuglen hører til Susåens faste stok året
rundt. For ham er det en trækfugl på vin
terbesøg. Eller som det hedder: „Hver
især giver I aaen liv og vinterlandskabet
indhold og fyld.“
I årenes løb kom der en del bøger fra
„Jagtvennens forlag“ i Næstved: Der Jog
Kong Volmer, Derude, Ad Frihedskæmpe
ren Svend Gønges Veje, Fra Jagtfalkens
Domæne og altså „Fra Fuglelivet på Her
lufsholm“ er noteret her.

Forfatteren
K. W. J. Thureholm var født på Thurebyholm, hvor faderen var gartner (Andreas
Sørensen) 30-5-1891. Han døde i Næst
ved 14-12-1957. Efter at være uddannet
som typograf på Østsjællands Avis, gik
hans vej (som det var tilfældet for mange
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K. W. J. Thureholm fotograferet ved korrektur
læsning

andre i de år) til jounalistik: Haslev Avis,
Næstved Avis, Sydsjælland Venstreblad
(redaktør) og Næstved Tidende. Spektret
var politisk: Konservativ, radikal og ven
stre, seneste ansættelse som korrekturlæs
er og nogen aktivitet som skribent.
Om „K. W. J.“ er for nærværende oplyst,
at „K“ dækker „Kristian“, „W“ „Wil
helm“, mens „J“ foreløbig fortaber sig i
det uvisse. Han var i ægteskab nr. 2 gift
med Agnes Thureholm til hvem bogen
„Fra Fuglelivet Paa Herlufsholm“ 1929
var dedikeret: „Til Agnes med Tak for
godt Makkerskab på Studieturene. Forf.“
I perioden 1914-52 (hele udgivelsesperio
den) var han udgiver og redaktør af jagt
tidskriftet „Jagtvennen“, havde engageret
sig som modstander af kystbæltets
ophævelse og dermed som modstander af
begrebet strandjagt i Danmark, der bl.a.
rekrutterede mindre velbeslåede jægere
overalt langs kysterne. I 1921 stod han
bag oprettelsen af Jægerklubben Huber
tus. Som dens formand fungerede K. W. J.
Thureholm fra starten. Da den i 1941 blev
inddraget under Dansk Jagtforening som
lokalafdeling Næstved, blev skovrider Nis
Lorentzen, Herlufsholm, første lokalfor
mand.

Den lille spånkurv

Kilder

Forfatterens jæger -skikkelse erindres:
Spidsbukser, korpulent og ofte på trækjagt
efter bl.a. duer, ænder eller krager med
bringende en lille spånkurv indeholdende
en madpakke, en pilsner og et antal jagt
patroner, mrk Hærens de gule.
Hjemkomst fra træk kunne også opleves
af andre - i spånkurven lå nu (måske, og
afhængigt af dagens jagtheld) nogle nys
kudte skovduer. K. W. J. Thureholm trive
des i mange år vel i den jæger-verden, de
store godser åbnede - og som den tids
markante herregårds skytter tog vare om.

K. W. J. Thureholms bog: ”Fra fuglelivet
på Herlufsholm. Nogle iagttagelser i
tiden fra 1923-1929.” Næstved Jagtven
ners Forlag. 1929.
Hans Axel Jensen
H. Christian Haugaard
Aage Randorf Frederiksen

Fuglelivet iagttaget bag Herlufsholm gamle mure. Foto: Henning Jessen.
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Fra Stralsund og østpå

Kirker, klostre og slotte
på historisk rejse i det
tidligere DDR.
Med Jaruplunds tidligere
forstander Egon Rasmussen
som guide, besøgte Historisk
Samfund for Præstø amt
Mecklenburg-Vorpommern

A f Bent Hansen
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Gammelt og forfaldent i Rostock.

Historisk Samfunds sommerrejse, som
havde 37 deltagere, begyndte i et trist
vejr, og det fortsatte til vi forlod Rostock,
der var første stop på turen, når man ser
bort fra færgeoverfarten. Men vi var jo
ikke taget på tur for vejrets skyld - men,
for at opleve en del af det tidligere DDR,
som vel kun et fåtal havde noget kend
skab til af betydning.
I Rostock mødte vor guide - Egon
Rasmussen fra Gråsten. Ham kender en
hel del af medlemmerne i forvejen som en
gemytlig og meget vidende person, hvis
lune fortællemåde man har lært at sætte
pris på ved tidligere lejligheder. Efter at
have indtaget den medbragte, og udmær
kede, „madpakke“ på „Mecklenburg Hof“
begyndte rundturen i Rostock - med en
stor beklagelse af, at den berømte Marien
kirche var lukket! Man måtte nøjes med at
betragte den udefra - men, der var også
meget at se. Under rundturen stødte vi på
en del huse, der havde overlevet såvel kri
gen som det 44-årige åg under kommunis
men. En del var blevet restaureret - eller
nyopført - i den kendte russiske byggestil.
Det var en trykkende oplevelse at se de

ruiner, der stod tilbage uden vinduer eller
nogen form for vedligeholdelse, eneste
oplivende moment var et springvand, der
symboliserede livet. Men man er på vej
fremad. Udsigten til en radikal ændring af
boligforholdene til det bedre har en meget
lang tidshorisont, når man tager i betragt
ning, at arbejdsløsheden nærmer sig ca.
20% .
Af kendte danskere, der har gjort sig
bemærket her, skal nævnes dronning Mar
grethe Sprænghest, der slog sine folder i
her i midten af 1200-årene.
Efter besøget og rundgangen kørtes til
Stralsund. Efter nogen søgen lykkedes det
at finde“Motel Stralsund“, et yderst tilta
lende logi med alle moderne bekvemme
ligheder.
Fredagen begyndte med regn - og relativ
lav temperatur, men humøret var højt, da
vi med den underholdende guide indledte
dagen med et besøg i St. Marienkirche,
der i det store og hele er sluppet gennem
krigens rædsler uden væsentlige skader.
En nødvendig restaurering er indledt, men
der er lang vej inden fortidens herligheder
vil præge det enorme kirkerum med det
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fantastiske orgel fra 1637. Rundgangen i
byen fortsatte via gågadesystemet til Alter
Markt med rådhuset og Nicolaikirche, der
i lighed med Marienkirche er sluppet uden
de helt store skader - men, selvfølgelig
trænger den til mere end én „kærlig
hånd“. Også her trykker økonomien, så
midler til en restaurering ligger ikke
umiddelbart fremme. I kirken var der
mange seværdige enkeltheder bl.a. det
astronomiske ur, der virker den dag
idag, selvom det er flere hundrede år,
siden det blev installeret i kirken. Et
helt unikt træskærerarbejde repræsenterer
„Novgorodfarerne“. Det viser en jagtsce
ne fra Rusland. Tavlen er fra ca. 1340 og
er skænket af handelsmænd, der gjorde
forretninger med netop Novgorod, der jo
iøvrigt også var en Hansestad. At kirken
benyttes flittigt fik vi et tydeligt bevis på
ved at se flere brudepar, der havde indgået
den hellige pagt, forlade kirken.
Johannesklostret (det der er tilbage) fik vi
et udmærket indblik i, specielt kirkerui
nen, der nu benyttes som koncertsal. Som
en sidebemærkning skal nævnes, at en
mindesten for den jødiske synagoge, der
blev brændt ned på Krystalnatten, står
placeret umiddelbart foran klostret, der
foruden kirkeruinen omfatter nogle
(restaurerede) bygninger, der rummer det
lokalhistoriske museum. Efter rundgangen
gik nogle på museum, andre på konditori.
Når vi var så tæt på, syntes vor guide, at
det kunne være interessant at aflægge et
kort besøg på Rügen - og det gjorde vi så:
Byen Bergen skulle vi have set lidt nær
mere på, især kirken er interessant, men
vejarbejder lagde os store hindringer i
vejen, så vi måtte nøjes med at kik ud af
de regnstribede bilvinduer.
Lørdagen begyndte, som fredagen slutte
de - d.v.s. med regnvejr og kulde, men vi
holdt vort program. Dagens første stop
gjaldt ruinerne af det store cistercienser-
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kloster i Greifswald, der skylder munkene
fra Esrum kloster dets opståen. Selvom
det var regnvejr fik vi et glimrende ind
tryk af hvilke dimensioner klostret og den
tilhørende kirke havde haft. Komplekset
var iøvrigt opført i 1199 og var i funktion
til reformationen, hvorefter forfaldet satte
ind.
Når man siger Greifswald, falder tanken
uvægeligt på det meget omtalte atom
kraftværk - men, det ligger ikke i Greifs
wald, derimod ca. 20 km. udenfor - og det
er stadig i funktion. Lørdagens andet stop
var Peenemünde, hvor rumfarten rent fak
tisk begyndte, idet man her allerede i
1930-erne oprettede et forsøgscenter, hvor
man spærrede hele området af og påbe
gyndte opførelsen af alle de bygninger og
anlæg, såsom et stort havneanlæg, der
skulle anvendes i forskningen omkring
forsøgene med raketter. Rigtig skub i for
søgene kom der dog først under 2. ver
denskrig, da man fik samlet en række eks
perter med von Braun i spidsen. Nu
gjaldt det udviklingen af ubemandede
raketter, der kunne sendes mod fjenden,
hvor de voldte enorme ødelæggelser. At
Peenemünde også selv blev mål for allie
rede flyangreb blev indgående beskrevet i
museumslokalerne, hvor man kunne se de
fotografiske resultater af de mange
angreb, hvoraf de værste, i marts 1945
krævede over 20.000 døde, heraf en
mængde fanger, der udførte tvangsarbejde
på anlægget. Angrebene kunne ikke for
hindre udviklingen af V-l og V-2 bomber
ne, som i krigens sidste fase blev sendt
mod såvel England som Holland og Bel
gien som ren terror. På udstillingsområdet
har man samlet en hel del „vraggods“ fra
forskellige østlandes luftstyrker. Desuden
vises en ca. 35 min. lang film, om begi
venheder fra såvel tiden inden krigen som
under og efter denne, sluttende med
undersøgelser i ruinerne efter anlægget.

På vejen tilbage gjorde vi et stop i Greifs
wald, hvor vi besigtigede Marienkirche
(udefra) og domkirken St. Nicolai (inde
fra). Sidstnævnte er blevet ændret temme
lig meget fra det oprindelige, man har
samlet de centrale kirkelige begivenheder
i midten af kirken således, at menigheden
sidder omkring alterbordet med prædike
stolen umiddelbart bagved. På grund af de
uheldige vejromstændigheder med kulde,
blæst og regn blev opholdet i byen kun af
kort varighed.
Hvilken forandring var der ikke at møde
søndagen i strålende solskin. Det gav en
god stemning inden starten, og det var
også, som om morgensangen denne dag
lød højere og klarere. Dagens eneste pro
grampunkt, besøg på slottet i Schwerin,
hvor dronning Margrethes farmor, dron
ning Alexandrine har trådt sine barnesko i
slutningen af forrige århundrede. Alene
beliggenheden af slottet imponerede, når
man nærmer sig det, som det ligger med
sine forgyldte kupler og spir bag et impo

nerende haveanlæg. En times rundgang er
vel nok i underkanten af det acceptable,
når man virkelig skal gå i detailler - men,
det gav dog et indblik i fordums pragt.
Det kan blot undre, at det tidligere DDRstyre i så høj grad har ladet lokalerne
restaurere - men, måske er begrundelsen
den, at slottet også benyttes af delstatsre
geringen for Mecklenburg-Vorpommern.
Direkte minder om dronning Alexandrine
i form af billeder havde man ikke på trods
af et enormt anegalleri, der rakte mange
hundrede år tilbage i de herskende fyrste
slægter.
Efter besøget startede hjemturen mod
Danmark - og færgen med dens kaos af
indkøbsvillige i den toldfri shop, heldigvis
sad vi i et reserveret lokale og indtog vor
varme ret. Under køreturen blev der fra
flere sider givet udtryk for samtlige delta
gers glæde over det udmærkede forløb,
som turen havde fået, i særdeleshed for
mandens store arbejdsindsats.

Historisk Samfunds rejsesedskab kaster blikke opad, mens guide Egon Rasmussen (med ryggen til) forteeller.
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Historisk Samfund for Præstø amt 1999
Sidste års årbog, der blev præsenteret på
Sydsjællands Museum, viste sig at være
en succes, idet den hurtigt blev en man
gelvare. I styrelsen er vi klar over, at net
op årbogen er mange medlemmers kon
takt til foreningen, så hvert år bestræber vi
os på både med hensyn til historiske peri
oder og lokaliteter i det gamle Præstø amt
at komme langt omkring.
I april døde foreningens regnskabsfører
gennem mange år, Niels Juul Nielsen.
Han var den, der klarede de daglige for

Byvandring i Dragør.

Kaffe ved gravhøjens fod.
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retninger samtidig med, at han sad inde
med en utrolig viden om Historisk Sam
fund, og denne viden delte han gerne med
os andre.
Det har været dejligt, at så mange har
sluttet op om vore arrangementer. Som
det forhåbentlig fremgår af billederne
er de en blanding af engagerede fortællere
med stor specialviden og hyggeligt sam
vær over kaffe. Vi håber, dette vil fortsæt
te ind i det næste århundrede.

Allis Bro

Svend Aage Thornbjerg fortæller i Varpelev kirke
om Rane slægten.

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 1998
Amtets historie
i almindelighed
Danske høje fra sagn og tro
Mads Lidegaard har fået udgivet dette oversigts
værk på Nyt Nordisk Forlag I Arnold Busck (288
sider I 268 kr.). Fotos af forfatter, tegninger Jette
Jørgensen.
Bogen knytter sig fint til de to tidligere titler:
Danske Sten fra Sagn og Tro og Danske Træer fra
Sagn og Tro, anmeldt 1995 og 1997. Dette kultur
historiske værk, videregiver egn for egn de infor
mationer, der måtte findes om markante gravhøje i
området. Register og litteraturliste.
Udover en beskrivelse af højen og dens beliggen
hed, bringes mange gode historier fra folkesagne
nes og vore forfædres verden. Og når man taler om
høje og sagn, så er der utrolige mængder af vandresagn, der er næsten identiske fra høj til høj. Der
gives en gennemgang af de forskellige sagntyper
og højenes funktion i oldtidens landskab.
Oversigtskort viser de omtalte høje. Lokalt er der
markeret hele 24 høje på Møn; det er lige så meget
som i resten af "Præstø Amt". Møn har da også
været så heldig, at der allerede i 1681 blev lavet en
beskrivelse af øens sagnverden. Bl.a. omtales Sneg
lehøj 0 for Stege, højen på Elmelunde Kirkegård,
Kongsbjerg med Klintekongens bolig, jættestuen i
Kong Askers Høj og den 102 m lange langdysse,
Grønjægers Høj. - I øvrigt omtales Træhøj ved
Tågeby, Everts Grav ved Everdrup "med" kong
Ever, Fladså Bank-er / Munkebakken i Næstved
med en af troldehistorierne, Margrethehøj ved Kar
rebæk, den nok så kendte Elverhøj på Stevns, Kong
Hothers Høj i Hårlev og mange flere.
Danske præsters indberetninger til Oldsagskom
missionen af 1807
Wormianum præsenterer nu fjerde og sidste bind,
omhandlende Sjælland, Samsø og Møn (523 s. /
285 kr.). Samlet og redigeret af Christian Adamsen
og Vivi Jensen. Registerbind kommer senere.
Oldsagskommissionen (forløberen for National
museet) var betænkelig ved de mange oldtidsmin
der, der forsvandt i takt med bøndernes oplysning
og landbrugets "modernisering" efter Udskiftnin
gen. Samtidig blev et utal af sten fra stendysserne

fjernet, hugget til skærver og brugt i forbindelse
med et relativt omfattende vejbyggeri på denne tid.
- Derfor skrev Oldsagskommissionen til præsterne,
og bad dem besvare en række spørgsmål ud fra et
trykt skema. Fx oplysninger om sognets gravhøje,
runesten og -indskrifter, oldsager, voldsteder, sagn,
traditioner og bevarede levn fra den katolske tid
(middelalder).
Det er første gang alle disse indberetninger fore
ligger på trykt, og der er en guldgrube af kendte og
ukendte oplysninger fra først i 1800-tallet. Alle de
indsendte breve er gengivet ordret. Dækning,
omfang og kvalitet er meget uens fra egn til egn.
Der er indberetninger fra omkring 60 sogne i vores
område.
Skelby-Gunderslev præsten opremser hele 86
oldtidshøje i sognene 1809 (Trap Danmark har 25).
Præsten i Marvede-Hyllinge kommenterer ønsket
om "traditioner om personer og begivenheder" med
et: "Disse er latterlige og urimelige, ikke værd at
nævne." I flere byer giver præsterne fyldige beret
ninger om ikke bare kirken, men også byens histo
rie (fx Næstved og Præstø), hvorimod Vording
borgs præst ikke kan berette om andet end Gåsetår
net. Præsten i Everdrup sender en overordentlig fyl
dig beretning afsted og forsyner den med skitser af
flere gravhøje. Også præsten i Hammer skriver
meget og kopierer en del inskriptioner, men de flot
teste tegninger og grundplaner leverer præsten i
Damsholte af dobbeltjættestuen ved Røddinge
(Klekkendehøj).
Folketro - i fortid og nutid
Forlag: Amtscentret for Undervisning i Næstved,
forfattere Agnete Jensen og Steffen Rasmussen.
Sidstnævnte også hovedfotograf (60 sider).
Bogen er tænkt brugt i en undervisningssammen
hæng (fra ca. 7. klassetrin) og er forsynet med ord
forklaringer. Men bogen er lige så relevant for
"almindelige" voksne, der måtte være interesserede
i emnet, og her kan litteraturlisten måske bruges.
Efter en kort indledning bringer bogen eksempler
på folketro i forbindelse med sten, træer, ild, sol og
vand. Eksemplerne er overvejende hentet fra lokali
teter i Storstrøms Amt og kan således også bruges
lokalhistorisk. Der henvises jævnligt til forfattere,
især til Martin A. Hansen fra Stevns.
Nogle af de gode historier omhandler Museste
nen ved Vemmetofte, Klintekongen / Elverkongen
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og hans hule ved Stevns Klint, samt Kludeegen ved
Leestrup. Videre sættes Atterbakke ved Dysted i
forbindelse med soldyrkelse, og endelig har kilde
markederne et afsnit (bl.a. Mogenstrupmarkedet).
Danmarks slotte og herregårde
For Politikens Forlag har Niels Peter Stilling skre
vet en guide til ca. halvdelen af Danmarks slotte og
herregårde. Bogen er rigt illustreret med farvefotos
(320 s. / 269 kr.).
Slotte, herregårde og borge er en vigtig del af
vores kulturarv, og forfatter og forlag har her lavet
en klar og overskuelig opslagsbog til 260 af disse
landet over. Bogen giver i forhold til omfanget en
temmelig grundig beskrivelse af de enkelte ejen
domme. Det gælder fx selve bygningen, interiør,
omgivelser, stedets historie og de vigtigste personer
fra stedet.
Efter en generel indledning om slotte, herregårde
og borge, deres historie, arkitektur og stilarter føl
ger afsnittene for de forskellige landsdele. Hver
region har en ny indledning og oversigtskort. Der
oplyses om der er offentlig adgang til slot og/eller
park. - Der er to typer omtaler.
Til de grundige gennemgange hører nyttige tids
linjer, lister med vigtigste årstal og separat kort.
Hertil hører fra vores region velkendte steder som
Liselund på Møn, Nysø, Gavnø, Gjorslev, Vallø,
Lystrup, Vemmetofte, Bregentved, Gisselfeld og
Holsteinborg. Kendetegnende for disse steder er, at
der er offentlig adgang til i det mindste parken ved
næsten dem alle. - Det er nærmest modsat ved de
mindre beskrivelser, hvor der er medtaget Klint
holm, Marienborg, Vordingborg, Petersgård, Iselingen, Lekkende, Jungshoved, Bækkeskov, Sparresholm, Jomfruens Egede, Juellinge, Turebyholm,
Rosenfeldt, Beidringe, Lundbygård, Holmegård,
Herlufsholm, Saltø, Fyrendal, Gunderslevholm og
Bavelse.
Kulturhistoriske Studier
Årbogen fra Sydsjællands Museum er redigeret af
Lars Buus Eriksen (164 s. / 120 kr.).
Den faglige standard er høj. Den første artikel er
skrevet af 5 studerende fra Københavns Universi
tet, der "analyserer og bearbejder" Møns oldtid og
middelalder. Det kommer der nærmest en registrant
ud af med 1369 "poster"; den hidtil mest komplette
oversigt over øens fortid. Møn har en rigtig mange
oldtidslevn i forhold til øens størrelse, især fra bon
destenalder og bronzealder. Middelalderens kirker
og købstæder (Stege og Borre) omtales ligeledes.
Dorthe Wille-Jørgensen skriver om de fortsatte
udgravninger ved Vordingborg Slotsruin. Hun
underretter om de nye fund og resultater, og giver
en status over den nuværende viden. - Kjeld Chri
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stensen fortsætter linjen med at skrive om årrings
dateringer fra kongeborgen. Det er en bulvæg i
Gåsetårnet, der nu er blevet dateret til ca. 1360, og
tårnets må være opført ganske få derefter.
Øbjerggård og Køng Fabrik beskrives af Per Ole
Schovsbo, specielt Niels Rybergs anlægsarbejder
1778-86, hvor især spindeskolen (1778) og linned
væveriet (1783) er kendt i eftertiden (Danmarks
fornemste produktion af hørlinned). Det praktiske
arbejde blev lagt i hænderne på Chr. Gotfried Voel
ker, der også var ildsjælen bag oprettelsen af Næst
ved Patriotiske Selskab i 1780. Det lykkedes sel
skabet at få et dusin spindeskoler sat i gang på
Sjælland. Væveriet i Køng udviklede sig til et min
dre fabrikssamfund med en snes forskellige bygnin
ger.
Claus M. Smidt fortæller i en lille artikel om her
regården Nysø og maleren C. A. Lorenzen. - Der
næst følger en anden lille artikel af Hans Rasmus
sen om en usædvanlig spændende flygtninge
skæbne. Det er Olga Nikolajewna Kotchetowa
Nielsens historie, fra hun som 7-årig kom til Dan
mark fra Rusland, for nu som 85-årig at bo i Sand
vig.
De sidste to artikler handler om Proms Kemi i
Viemose. Marie Bach giver et "foreløbigt indblik"
over virksomhedens historie fra den i 1960 flyttede
til Viemose idet gi. bryggeri. Derefter fulgte udvi
delse på udvidelse, og antallet af ansatte steg fra
nogle få til ca. 30 i 1975. Fabrikken blev en gøge
unge i landsbysamfundet, der efterhånden opkøbte
en række ejendomme og bredte sig mere og mere.
Bach kommer naturligvis også ind på de mange
velkendte miljøproblemer, der endte med at lukke
virksomheden i 1997.
. Ulla Schaltz omtaler Prom Kemi som arbejds
plads. Hun stod i spidsen for en undersøgelse af de
tidligere ansattes holdninger til virksomheden, del
vis baseret på spørgeskemaer. En del af dem blev
interviewet. Det fremgår bl.a., at mange medarbej
dere var trofaste over for Prom, også fordi lønnen
var over gennemsnittet. Men der var også mange,
der kun var ansat et par dage fordi de ikke kunne
falde til på den specielle arbejdsplads.
Voldsteder i Danmark - Sjælland og LollandFalster
Forlaget Skippershoved har udgivet denne særdeles
nyttige "vejviser" (218 s. I 188 kr.). Bogen er for
fattet af Rikke Agnete Olsen og Connie Jantzen.
Selv om Møn er glemt i bogens titel, så er øen
med i teksten. Vejviseren er bind 2 i en serie på 4,
der skal dække hele Danmark. Formålet er at skabe
en vejviser i praktisk format, der både giver en sag
lig tekst om voldstedernes historie, og en praktisk
hjælp med at finde frem til disse. Til dette formål er

der detaljerede kørselsvejledninger og kort med
beliggenheden markeret.
Voldsteder og borgbanker hører hovedsageligt
middelalderen til. Størstedelen af disse levn fra for
tiden ligger nu hen mere eller mindre tydeligt i ter
rænet, og en stor del af dem er overset. Ved mange
af lokaliteterne er der tegninger af selve voldstedet,
men desværre kendes historien bag mange af
anlæggene overhovedet ikke.
Den vestlige del af regionen er kun repræsenteret
med Margrethehøj ved Karrebæk Fjord. Fra Stevns
er Frøslevgård med, og Fakseområdet bidrager med
Gammel Nyrupgård og et voldsted i Asketykke
Skov. Desuden er der to voldsteder lige på den
anden side af amtsgrænsen, nemlig Davrebanken
og Valgestrup. I Sydsjælland omtales Kong Valde
mars Jagtslot, Jungshoved og Vordingborg. Endelig
har Møn 2 voldsteder med: Huneborg og Herre
dommen på Østmøn, og endelig får Nyhave på
Bogø en omtale.
Middelalderens spor i Storstrøms Amt
Museumsrådet i Storstrøms Amt står som udgiver,
men Næstved Museum er forlag. Hæftet er skrevet
af Palle Birk Hansen og Jens Olsen har tegnet og
fotograferet (stort set kun farvefotos); 48 s. / 60 kr.
Hæftet indledes med en generel introduktion til
middelalderen. Indholdet er opbygget i en mængde
små temaer såsom landskab, landsby og gård, ager,
eng, overdrev, skov, vej og vogn, torvekøbing og
købstad, byens huse, porte og gader, torv og handel,
skibe og skibsværfter, kirke og kloster, Skt. Jørgensgårde, borge, lægeurter m.m. - Men der er også
små kapitler om konkrete steder som Skovkloster
og Maribo Kloster, ligesom andre afsnit handler om
kendte slægter fra middelalderen: Bodilsslægten og
Gøyerne. Begge slægter bredte deres interesser ud
over det meste af amtet.
Hæftet kan derfor bruges som en slags opslags
værk, men kan også sagtens læses i ét stræk som en
sammenhængende skildring af denne spændende
epoke i Danmark. Der sluttes af med et kapitel,
hvor Birk Hansen giver en række bud på, hvorfor
middelalderen er værd at beskæftige sig med i nuti
den. Endelig følger et kort over vigtige lokaliteter i
amtet, en lille litteraturliste og adresser på amtets
museer.

De enkelte kommuner
Fladså
Everdrup-Stafetten
Leif Elmann Pedersen redigerer Everdrup-Stafet
ten. - Af mere blivende interesse for "udenbys" per

soner bringer hæftet en mindre artikel af Anne-Lise
Pallesen om Jens Christensen og Ane Margrethe
Kristensdatter, der udvandrede til Amerika i
1870'erne. Og så er der ligesom sidste år en artikel
om skulpturen af Kong Ever i gadekæret; skabt
1948.
Der var engang. - Stumper af Fladsås lokal
historie
Hovedkraften bag Fladså Arkivs medlems-tryk er
Anne-Lise Pallesen (28 s.).
Temanummeret begynder med en indledning om
udviklingen i landbruget og hos mejerierne i al
almindelighed fra sidst i 1800-tallet. Derefter følger
en gennemgang af de enkelt mejeriers historie. Der
har været ikke mindre end otte mejerier i den
nuværende Fladså Kommune.
Andelsmejeriet i Lou blev oprettet i 1889 og vir
kede frem til 1963. Formænd, bestyrere og mejeri
ster gennem tiden er opremset sammen med uddrag
af protokollerne og omtale af jubilæer. Før Andels
mejeriets tid var der et såkaldt "fællesmejeri", der i
modsætning til andelsmejerierne var ejet af én eller
få personer.
Hammer Andelsmejeri blev stiftet i 1896 og
påbegyndte driften året efter (slut 1964). Det frem
går, at der var hele 139 ansøgninger om stillingen
som mejeribestyrer! - Brøderup havde som Lou et
fællesmejeri, der blev oprettet i 1882 i en tidligere
friskole. Mejeriet blev allerede nedlagt i 1911 pga.
uoverensstemmelser. - 1 stedet tog Everdrup-Snesere Andelsmejeri over, og det standsede driften i
1969 som det sidste i Fladså. Det fremgår, at det
var et meget moderne mejeri i 1911, hvor bl.a.
"elektriciteten opsamles i akkumulatorbatteriet og
går derefter til lamperne."
Aaside Andelsmejeri blev oprettet i 1888. Om
mejeridriften først i 1960'erne fortæller fhv. meje
rist Henning Ballegaard i hæftet. Mejeriet lukkede i
1966. - Brandelev Andelsmejeri fulgte i 1890. I
1920 blev det besluttet at hensætte 3.000 kr. til "til
at udrede udgifterne ved et elektrisk lysanlæg".
Mejeriet var i drift til 1952, hvor det blev afløst af
Andelsmejeriet Kongshøj med interessenter fra
Kalby og Brandelev-området. Det kom kun til at
virke i 16 år!

Holmegaard
Røjlen 1997 - træk af Holmegaard Kommunes
historie
Årsskriftet er "dateret" 1997, men udkom i 1998.
Ole Pilegaard Hansen er udgiver og eget forlag. De
51 sider kan købes på Næstvedegnens Lokalhistori
ske Arkiv til 50 kr.
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Røjlens første artikel handler om Holmegaard
Kommunes administrative historie. Her gennemgås
inddelingen i sogne, herreder og de forskellige len
og amter gennem tiden. Sognekommunerne med
sogneforstanderskaber og sogneråd omtales for at
ende op med kommunesammenlægningerne i 1970.
Det er Pilegaard Hansen, der står som forfatter,
ligesom til de næste fire artikler.
Socialdemokratiet fejrede 100 år i 1997, og parti
ets historie omtales. Naturligvis var det i Fensmark,
der var grobund for et arbejderparti på det tids
punkt, og der havde endda været dannet en "arbej
derforening" 4 år tidligere. I Holme-Olstrup blev
der dannet en socialdemokratisk forening i 1913 og
i Toksværd i 1917. Der bringes formandslister for
foreningerne. - Og i den næste artikel tegnes et por
træt af den første formand, Rasmus Peter Hansen,
Kalkerup. Det sker gennem en omfattende under
søgelse via slægtshistoriske kilder.
Bruunsminde Fortsættelsesskole i Toksværd får et
ord med på vejen; på baggrund af Strange Nielsens
bog: Kundskab er Magt. - Artiklen "Bakspejlet"
bringer som sidste år en oversigt over begivenheder
i kommunen i måned for måned året igennem.
Flemming Jensen skriver om fremmedarbejdere
gennem to århundreder; underforstået glasværksar
bejderne på Holmegaard Glasværk. Siden værket
blev igangsat 1825 har de udenlandske arbejdere og
eksperter været af afgørende betydning for virk
somhedens udvikling. De kom især fra Norge, Sve
rige og Bøhmen, og allerede i 1836 var der ansat 78
personer. I 1970'erne fulgte ca. 70 jugoslaver. En
stor del af dem har været der lige siden. - Hæftet
slutter med en kildeoversigt.

bondestand valgt til den grundlovgivende forsam
ling (1848). Det skete på Præstø Torv ved et stort
møde, hvor der blev afgivet 900 stemmer. Modkan
didaten var en kendt professor. Valget var i høj grad
et valg mellem by og land, hvis interesser var vidt
forskellige på den tid. Det bekom imidlertid ikke de
toneangivende vel, at en simpel almuesmand kunne
opnå valg. Modstanderne indledte en smædekampagne, bl.a. med henvisning til hans fængselsop
hold, og Hans Hansen følte sig presset til at opgive
sit mandat. Det gik i stedet til en vis N.F.S. Grundt
vig.
Blot to år senere blev Hans Hansen formand for
valgbestyrelsen i kreds 4, Præstø Amt og fra 1860
sad han i Mern Sogneråd. Imidlertid fulgte i 1863
en mystisk anklage for at "have forsøgt" giftmord
på sin tidligere svigermoder, der sad i aftægt på
husmandsstedet, som Hans Hansen overtog 1860
efter svigerfaderens død. Igen blev han (og hans
kone nr. to) fængslet, og igen blev han løsladt, "fri
for tiltale". Måske et nyt forsøg på at knægte
oprørstrangen hos "bondevennen", der døde 1867.
Thomas N ie ls e n skildrer det sociale og politi
ske miljø i både Køng, Mern og København i en
blanding af fiktion og facts. Tonen er ofte sarka
stisk, og det er småkårsfolk, der står hans hjerte
nærmest. Forfatteren breder sig i mange retninger
og bringer portrætter af en række af tidens person
ligheder, institutioner og bevægelser.
Der er hverken forord eller indholdsfortegnelse i
bogen, men en ordforklaring og der sluttes med en
oversigt over anvendt litteratur. Desuden bringes
Præstøteologen Eiler Hagerups anklageskrift mod
Hans Hansen uforkortet. Totalt et stykke spænden
de personal- og lokalhistorie, der fortjener at blive
mindet.

Langebæk
Fri for tiltale
Thomas Nielsen har på Forlaget Attika fået udgivet
en bog om væver og husmand Hans Hansen fra
Mern. 184 s./2 3 0 kr.
Hans Hansen var født 1815 i Køng, hvor faren
var væver under Køng Fabrik. Han kom selv i
væverlære på stedet efter konfirmationen, men som
18-årig drog han til København. Vistnok uberettiget
blev han anholdt for et tyveri og sad fire måneder i
fængsel. Han fik ingen dom, og da han endelig kom
ud, var han "fri for tiltale".
Siden kom han til Mern, hvor han blev gift i
1845, boede som indsidder i svigerforældrenes hus
og ernærede sig som væver. Hans var ikke en hvil
ken som helst indsidder, men politisk engageret, og
1846 blev han formand for den lokale afdeling af
Bondevennernes Selskab.
Hans Hansen blev som den første dansker af
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Møn
Klintholm Gods - 200 år i slægten
Scavenius'
eje
På Strandbergs Forlag har Bente, Peter og Alette
Scavenius udgivet en bog om deres fødehjem. 64 s.
/ 148 kr.
Bogen er både slægtshistorie og lokalhistorie,
som kan interesse mange. De tre forfattere er
søskende, og Peter Scavenius står i dag som ejer af
godset. Det hele starter med, at Jacob Scavenius i
1792 kom hjem fra de danske kolonier i Indien med
to tønder guld, som han vist var kommet lidt "lys
sky" til. Først købte han Gjorslev Gods og i 1798
Klintholm. Godset historie blev først skabt i forbin
delse med kongens salg af ryttergodset i 1769.
Der fortæller dog også om tiden før, og specielt i
sidste halvdel af 1600-tallet var Møn udsat for en

veritabel udplyndring af kgl. indsatte panthavere og
militærfolk. - Bag i bogen finder man en efters
lægtstavle, hvoraf det fremgår, at der er mange
kendte personer i slægten, såsom en statsminister
og en kultusminister plus et "væld" af etatsråder,
kammerherrer o.l.
Klintholm har lidt usædvanligt gennem mange år
haft to hovedbygninger på samme tid. Dels en sen
klassicistisk bygning fra 1838 (Kammerherreboli
gen), og dels en bygning fra 1875 i såkaldt rosen
borg-stil, der er dømt til nedrivning pga. hussvamp!
Begge bygninger bliver både ind- og udvendigt
gennemgået kunst- og stilhistorisk.
Endvidere berettes om den moderne godsdrift,
hvor både landbrug, skovbrug, husudlejning og
turisme indgår. Især fra 1950'erne blev turismen
med vandrerhjem, restauranter, campingplads, havn
og Møns Klint godset vigtigste aktiv. I 1945 var der
110 ansatte, i dag er der 5! Den store fredningssag,
der strakte sig over hele 19 år (1973-92), medførte
frasalg af hele klinteområdet og bakkelandskabet
syd for.

Næstved By & Omegn
Købmænd i Næstved - før og nu
Næstved Købmandsforenings Legatforening har
udgivet og Vagn Hansen skrevet (muligvis uds
olgt). 96 s. / 148 kr.
Næstved Købmandsforening har aner fra 1888;
protokollerne fra den tid findes dog ikke. Forenin
gens formænd og struktur til skiftende tider gen
nemgås. Hovedforfatteren har fået hjælp til redige
ringen af Henning Jessen og til registreringen af
Svend L. Rasmussen, der også har skrevet et histo
risk tilbageblik på de store købmandsgårdes tid,
særlig i 1800-tallet. Det skulle være første gang i
Danmark, at der er lavet en sådan registrant af
købmandsstanden i en provinsby.
Der er da også gjort et stort arbejde med at samle
oplysninger om alle købmandsforretninger i Næst
ved efter 1945, hvor antallet var størst (116). Den
gang var der forretninger på mange gadehjørner,
men fra 1960'erne gik det stærkt med nedlæggelser
ne. Fx har både Kalbyrisvej, skyttemarks vej, Kilde
marksvej, Hvedevænget, Grimstrupvej, Østergade
og Slagelsevej haft hver 4 købmænd, Vordingborgvej 5, Præstøvej 6 og Ringstedgade hele 11!. Til
bage er én købmand (Mølleparken), 5 supermarke
der, ét varehus (Ehlers/Fog) og ét lavprisvarehus
(Bilka).
Der er ikke medregnet Netto, Aldi og Fakta, samt
brugser, ismejerier, kiosker o.l. I øvrigt følges et
næsten fast skema i omtalen af de enkelte butikker.
Hvornår er den grundlagt, og hvem har ejet den?

Hvornår er den lukket, og hvad bruges lokalerne til
nu? Ved en stor del af omtalerne bringes et foto af
fhv. eller eksisterende forretning.

Liv og Levn
Årsskriftet fra Næstved Museum er redigeret af
Palle Birk Hansen', fotos og tegninger Jens Olsen
(28 sider / 50 kr.).
Birgitta Gärtner skriver om Holme Mølle-Vejen
i Holme-Olstrup. Det er den lille Jydebæk, som
vejen har skulle sikre passagen af. Der blev gjort et
imponerende forarbejde, dengang omkring år 1150.
Nederst risfletning lagt i grus, ovenpå flækkede
bøgestammer og dernæst stenlægning og et 20-25
cm tykt sandlag. Nok lidt senere i middelalderen
blev der anlagt en vandmølle her omkring (Holme
Mølle /Gribs Mølle).
Thomas Roland fortæller om Teglovne i Næst
ved. Artiklen tager udgangspunkt i 1998-fundet af
teglovne fra 13-1400-tallet i Grønnegade. Ovnen
var delvis gravet ind siden af Sandbjerget (Åsen),
og der var tre indfyringskanaler. Ved hver brænding
kunne der fremstilles omkring 15.000 teglsten
(munkesten) i den 3-4 m høje ovn. Roland kommer
også ind på de andre 4-5 kendte teglovne i Næstved-området; en bemærkelsesværdig koncentration.
Pia Bennike har i den næste artikel en nærmere
analyse af De Faldne fra Krigergraven. Dvs. masse
graven på Sandbjerget fra ca. 1300 (ved Det nye
Ridehus). Antallet af faldne krigere var ca. 60, gen
nemsnitshøjden har været næsten 176 cm, og fler
tallet har været mellem 20 og 40 år gamle. Skelet
terne har været udsat for nedbrydning og sammen
presning. Derfor var det overvejende læsioner i kra
nier, der kunne erkendes; over 90 % af disse havde
mindst 1 læsion tilføjet med sværd eller økse.
Keld Grinder-Hansen beretter om SkafterupSkatten fra ca. 1290. En stor potte med næsten
5.000 mønter blev i 1987 fundet ved Skafterup vest
for Næstved. Knap 7% af mønterne var udenland
ske, især engelske, og det er "dansk rekord" i fund
fra den tid. Ejeren har været en lokal stormand.
Krukken er måske begravet i forbindelse med mar
sk Stigs hærgen. Ejeren overlevede i al fald ikke,
ellers havde der ikke været noget møntfund.
Paulsens Maskinfabrik - en del af Næstved siden
1868
Det er et lidt skævt jubilæum, 130 år, som Paulsens
Maskinfabrik fejrer med dette lille nydelige hæfte.
Udgiver er Jan Carl Paulsen, mens Carl Henrik Paidsen står for teksten.
Bygningerne ligger der stadig på Indre Vordingborgvej, dengang Vordingborg Landevej uden for byen.
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Dengang var der også jernstøberi og senere sav- og
høvleværk. I 1890'eme føjes en ny gren til virksom
heden: Etablissement for elektriske Lysanlæg".
Hæftet er en blanding af nutidig reklame for den
lille familieejede virksomhed, hvor 6. generation nu
er indtrådt, og en historisk gennemgang. Det der
gør maskinfabrikken speciel er, at stort set alle de
gamle bygninger og anlæg er bevarede. Det skulle
være Nordeuropas bedst bevarede jernstøberi fra
slutningen af 1800-tallet. Virksomheden er så ene
stående, at det midt i 1980'erne var planen, at flytte
hele anlægget til Den Gamle By i Aarhus.
Søvejen til Næstved
Verner L. Carlsen har skrevet, Amtscentret for
Undervisning i Næstved har udgivet (98 sider).
Finn Sand har tegnet og fotograferet.
Undertitlen er "En Sejlads i Historiens Kølvand"
og bogen er beregnet som lokalhistorisk undervis
ningsmateriale (store elever) og til interesserede
voksne. Forfatteren begynder med Næstved i jer
nalder, vikingetid og især middelalder. Carlsen
kommer her ind på de senere års udgravninger i
havnekvarteret og den Danneskjoldske Kanal fra
1800-tallet. - Derefter beskrives Appenæs og en
lang række farvandsnavne i Karrebæk Inder- og
Yderfjord samt den tragiske drukneulykke ved
Lindholm i 1745, hvor 8 mennesker omkom. Der
fra til Karrebæk med kirke og mølle, samt Karre
bæksminde med vadesteder, kanal, bro, bygninger
og pælesidning.
Susåen må selvfølgelig have sit eget kapitel,
"Næstveds navlestreng til havet". Carlsen beretter
her om krigergraven på Sandbjerget og fiskeri gen
nem tiden, samt Maglemølle, både vandmøllen og
papirfabrikkerne. I 1961 var der ansat 1.200 men
nesker på Ny Maglemølle; i dag er der kun et afsværtningsanlæg tilbage! - Om nutidens Næstved
Havn bringer bogen både omtaler af shippingmænd
og skibsmæglere og "sømandspræsten".
De mange pakhuse i "Den gyldne Kornsalgsperi
ode" i 1800-tallet har sat sit præg på Næstved, og
bogen medtager en oversigt over skibe hjemme
hørende i byen på den tid. Gravearbejdet, bygnin
gen og indvielsen af den nye havn og kanal i 1938
var en skelsættende begivenhed, der er emnet for et
kapitel i bogen. Helt aktuelt har Carlsen planerne
om frilæggelsen af Susåen med, sammen med en
flot folde-ud farvetegning af området, som det nok
kommer til at se ud om et par år. Der afsluttes med
en række facts om Næstved Havn anno 1997, taks
ter, gods-omsætning, anløbne skibe, vanddybde (6
m) etc. - samt billedfortegnelse og litteraturliste.
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Vor Frue Skole - 1923-1998
Den katolske skole i Næstved fyldte 75 år og udgav
et lille jubilæumshæfte på 22 sider - plus et indlæg
på 20 sider med aktuelle oplysninger om skolen.
Det historiske rids af skolens historie er skrevet
af Mogens Knudsen. Det er redemptoristerne, der
står som ejer, en katolsk orden stiftet i 1732 af den
hellige Alfonsus. Skolen begyndte i Købmagergade
med blot 9 elever under ledelse af pater Steidl.
Efter 3 år flyttedes til "Store Møllegård" på Præs
tøvej, og i 1930 var man oppe på 30 elever. 1939
kunne man indvie en ny skolebygning, som er ble
vet udvidet flere gange siden.
Der er i dag omkring 400 elever, og så mange
katolske børn er der slet ikke i regionen. Men sko
len bliver brugt som et alternativ til folkeskolen, og
kun ca. 10% af eleverne er katolikker. Skolens mål
sætning omtaler opdragelse til etiske og kristne
værdier. Men der står ikke intet om, at de kristne
værdier skal være katolske. - Flere ansatte og tidli
gere elever fortæller dernæst om deres egen skole
tid.
1848 - Et forsikringsselskab gennem 150 år
Brandassuranceforeningen af 1848 er "en antikvi
tet, vi bør værne om" står der i jubilæumsbogen på
62 sider. Sven Hansen er forfatter.
Foreningen blev stiftet af S. P. Hansen med det
formål at være en løsørebrandforskiring for købstæ
derne på Sjælland og Møn. Samme Hansen stiftede
i øvrigt i 1871 Diskontobanken. Da han trak sig til
bage som administrerende direktør år 1900 i en
alder af 88 år, var det med begrundelsen: "Man skal
gå, medens man endnu har sin fulde arbejdskraft".
Foreningen dækker således hele Sjælland. Men
hovedkontoret har siden starten ligget i Næstved og
bogens gamle fotos er næsten alle fra Næstved.
1924 købte foreningen ejendommen på Ringstedgade 38-40, og der holder man stadig til. - Udover
omtale af en række ledende personer, bringes en
oversigt med fotos af de 13 medarbejdere og besty
relsen. Der er hverken indholds- eller billedforteg
nelse o.l.

Næstved Landdistrikt
Førslevdegnens Optegnelser
Margit Mogensen & Niels
Bruun har via Land
bohistorisk Selskab fået udgivet Førslevdegnens
Optegnelser; Optegnelsesbog for degnen Anders
Jensen Kier 1667-1693 (208 sider / 168 kr.).
Der findes ingen tilsvarende optegnelsesbog
nogetsteds i Danmark. En del indføringer er afskrif
ter af embedsbreve, bønner og religiøse sentenser.

Kier var degn fra 1666/67 til 1702, hvor han blev
afsat efter at have bedrevet hor med sin tjenestepige.
Bogen giver et spændende indblik i degnen som
privatperson, og der er en masse om hans handels
og udlånsvirksomhed og "landbrug". Han havde
selv kun en smule jord, men brugsret til andre
jordstykker og forpagtede andet hos bønderne i
byen. Førslev By var dengang ikke blevet nedlagt;
de 17 gårde blev "ædt" af Førslevgård mellem 1688
og 1731.
Degnens dyrehold var 1682: 2 heste, 9 køer, 3
studekalve, 3 kvier, 2 kviekalve, 6 får, 15 svin, 10
grise, 30 gæs, 10 ænder, 50 kalkuner, 10 kapuner
og 10 høns! Degnen var samtidig noget af en han
delsmand og købte og solgte i både Skælskør,
Næstved og København. Det fremgår tillige, at
hans byghøst i 1673-75 var på 8-9 fold. Det var
næsten det dobbelte af, hvad man normalt omtaler
fra den tid. Måske var årsagen denne:
Hemmeligheden bag såning af korn. Man skal
sætte vand ved ilden, indtil det syder. Kom så fåreeller duemøg deri ... og lad det koge. Siden si van
det af og kom salt derudi ... og så bløde det korn,
man vil så, derudi i 24 timer. Siden lade det tørre
... og så det så ganske tyndt, thi man kan med en
skæppe af dette korn beså 10 skæpper land.
Kildeudgaven er ikke særlig lettilgængelig, men
enestående og forsynet med en ordforklaring.
Bogen slutter med person- og stedregister.

Præstø i gamle Postkort
Europæisk Bibliotek sendte sidst i 1998 denne bog
i tværformat på gaden. 80 s. I 99 kr. Tekst og
udvælgelse: Søren P. Kæregaard.
Europæisk Bibliotek holder til i Holland, men
markerer sig for alvor med små indbydende og ind
bundne lokalhistoriske billedbøger for p.t. nær 30
byer i Danmark. Alle indgår i en serie ved navnet:
"Før i Tiden". Sidste år kom en tilsvarende for Møn
og tidligere fik Stevns deres (se dér). Bøgerne er
skåret over samme læst: 80 sider, 76 postkort: ét pr.
side, og til hvert billede er knyttet en varierende
mængde tekst. Desværre gælder det også for alle
bøgerne, at der hverken er indholdsfortegnelse eller
register.
Kæregaard har sørget for at tilgodese alle dele af
byen: Vesterbro, Adelgade, Torvet med offentlig
vandpost, Klosternakken, Frederiksminde, havn,
kirke, sygehus og sanatorium, skole, station og
posthus, å og fjord, søbadeanstalt, Nysø, Beidringe
og Bellevue, samt Rødeled. Dertil afsluttes med
bykort fra 1670, 1860, 1872, 1897 og 1920. Igen
nem dem får man et fint indtryk af Præstøs udvik
ling fra ø til et landfast næs. Langt de fleste post
kort er fra den første fjerdedel af 1900-tallet.

Historisk Samfund for Sorø Amt
Samfundets årbog 1998 bringer en artikel af Ib
Nielsen’. "Ude at tjene". Her skriver han bl.a. om
sin tid som kontrolassistent i 1947 for Fodbygaard
og Omegns Kontrolforening. Udover en række fag
lige bemærkninger skriver Nielsen om nogle af
områdets markante personer, ikke altid lige pænt.
Desuden giver artiklen et udmærket indtryk af vil
kårene for en ung landbrugsmedarbejder på den tid.

Husker du? - en skole og dens landsby
Agnete Jensen, Knud Rasmussen og Carsten Nis s
har forfattet og Amtscentret for Undervisning i
Næstved har udgivet (72 sider). Steffen Rasmussen
har taget de fleste fotos.
Bogen er tænkt som baggrundsmateriale til skole
historisk undervisning, men kan sagtens læses af
voksne. Lille Heddinge Rytterskole er i fokus, den
fungerede som skole til 1892. Der fortælles om bag
grunden for det tidlige 1700-tals skolebyggeri, herun
der prins Carls Skole i Store Torøje. Dernæst skildres
oprøreisen af rytterskolerne, deres indretning, fag og
undervisning. Der har i alt været 8 på Stevns, hvoraf
kun de 2 er revet ned. Skæbne og anvendelse for de
øvrige angives.
Bogen har et afsnit med generel skolehistorie, sat
ind i en sammenhæng med hvad der ellers skete i
samfundet. Især de mange skolelove gennem tiden
omtales. Et andet afsnit er ment som forberedelse til
skoleklasser, der vil besøge rytterskolen og opleve en
skoledag som for 100 år siden.
Derudover berettes også om livet på landet før/efter
Udskiftningen. Mølle, smedje og gadekær får nogle
ord med på vejen, mens kirken omtales mere ind
gående både udvendigt og indvendigt. Der afsluttes
med ordforklaring, litteraturliste og billedfortegnelse.

Præstø Kommune
Gøngehøvdingen
Forlaget Gyldendal, forfatter Nils Hartmann, illu
strator Palle Bregnhøi (48 sider / 168 kr.).
Selv om der normalt ikke bliver anmeldt børne
bøger her, skal der gøres en undtagelse. En bog om
Gøngehøvdingen er altid "guf" for både børn og
voksne, og hovedparten af amtet var hans operati
onsområde. Nils Hartmann har baseret sin udgave
på gamle sagn indsamlet sidst i 1800-tallet af Peder
Jensen, Nr. Smidstrup v. Tappernøje. Historierne er
velkendte og skal ikke refereres her.

Stevns Kommune
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Spredning af ny teknologi på bondebrug
Hans Jørgen Winther Jensen har skrevet en artikel
om dette for tidsrummet ca. 1800-1915. Den er
bragt i Bol & By 1998:1, Landbohistorisk Tids
skrift.
Jensens undersøgelsesområde er Stevns og Fakse
herreder, hvor omkring 350 skifteprotokoller o.l. er
gennemgået. Herved fremgår fx, at selv om meje
maskinen kom til Danmark i 1852, så gik der et
halvt århundrede før det brede lag af gårdmænd
havde anskaffet en sådan. Tærskemaskinen blev
almindelig i området i 1860'erne. Sædskifte og hve
dedyrkning omtales også.
Store Heddinge før og nu - VI
Som ved de øvrige 5 hæfter har Stevns Lokalhisto
riske Arkiv og firemandsudvalget i redaktionen
skabt et hæfte med et blandet indhold (100 sider /
125 kr.).
Der kommer ikke flere hæfter (i denne omgang)
om St. Heddinge. Til gengæld vil der nok følge
hæfter om resten af Stevns. Redaktionen har skabt
en flot afslutning med en samlet indholdsfortegnel
se og et stikordsregister for alle 6 hæfter.
Troels Grønnebæk skriver om "Fattigvæsen i St.
Heddinge" fra 1767 og op til begyndelsen af 1900tallet. Forfatteren gennemgår love og reglementer
og de forskellige tidligere og nuværende ejendom
me, der har været brugt til fattiglemmer. Typisk
blev fattiggården omdannet til alderdomshjem. Grønnebæk fortsætter i sporet med den næste arti
kel, der omhandler "Socialvæsenet i nyere Tid",
dvs. fra Steinckes socialreform i 1933. Fremover
var der ingen indskrænkninger i ens borgerlige ret
tigheder pga. modtaget fattighjælp. Artiklen går
helt frem til 1998.
Viggo Buck har en beretning om "Stevnsudstillin
gen i 1927". Det var en af tidens populære udstil
linger om håndværk, industri og handel. Det var 43
år siden, der sidst havde været en tilsvarende udstil
ling i St. Heddinge. Så nu skulle det være, og man
festede en hel uge. Byens erhvervsliv og landdi
striktet fremviste alt, hvad de havde at byde på.
Jytte Ny ord og Ellen Seersholm fortæller om
"Spejderliv blandt drengene" og "Spejderliv blandt
pigerne". Spejderi for drenge kom til St. Heddinge i
begyndelsen af 1920'erne for siden at udvides med
ulveunger (flokke) i 1941. Først i 1959 blev der
oprettet en pigespejdertrop, og endelig blev begge
køn sluttet sammen i 1991 i "Klintekongens Grup
pe".
E. G. Johansen har en kort beretning om en
"Dramatisk begivenhed fra Anden Verdenskrig".
Juli 1940 blev der om natten nedkastet en bombe
fra en engelsk maskine, som beklageligvis ramte et
hus. En døde og en anden fik en arm revet af.
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Sluttelig bringes to artikler fra sportens verden.
Børge Porslund skriver om "St. Heddinge Bold
klub" med formænd, hjælpere, fester, sportslige
resultater og kvindefodbold. - Arly Olsen beretter
om "Stevnshallerne". Den første sportshal stod fær
dig i 1968 efter 15 års forarbejde, mens svømme
hallen blev indviet i 1974 efter kun 1 års forbere
delser.
Stevns i gamle Postkort
Som til Præstø har Europæisk Bibliotek udgivet en
bog om Stevns (80 sider / 99 kr.). Tekst og udvæl
gelse: Henning Poulsen.
Bogen udkom i 1996 (overset). De 76 postkort
fra ca. 1900-1930 har en passende mængde relevant
tekst tilknyttet. Her er billeder fra Stevns Klint med
Højerup Kirke, fyrtårn og stenbruddene, Store Hed
dinge med kirke, sygehus, skoler, mølle, rådhus og
torv, Rødvig med havn, kro og cementfabrik, Høj
strup herregård og kugleflintleje, Vemmetofte, Juellinge, Gjorslev, Elverhøj og Tryggevælde Å, høj
skole, friskole og en gi. skole i Lille Torøje, Gjor
slev Bøgeskov og Holtug Savværk, samt en række
forskellige landsbyer, hvor kun LI. Heddinge med
kirke, rytterskole, smedje og mølle skal nævnes.

Suså Kommune
Glumsø Biografs 75 års jubilæum; 1923-1998
"En billet til fortiden" hedder undertitlen. Udgiver
Glumsø Biograf og Kulturhus ved Jan KronbachAndersen (70 s. / ??? Kr.).
Hæftet giver en historisk rids over filmens histo
rie fra stumfilmens dage og til nu. Før 1923 betjen
te "Manden fra Orehoved" småbyerne med sin rej
sebiograf. Der var hele 180 siddepladser i begyn
delsen plus tre bænkerækker forrest, og der blev
spillet tre forestillinger om ugen.
Den første film var "Borgslægtens Historie".
Selv med konkurrence fra krystalapparatet trak sik
re succeser som Fy og Bi alligevel publikum. Tale
filmen kom til Danmark i 1931, og i Glumsø var
det Præsten fra Vejlby, der indledte denne æra. På
denne tid indrettede vognmand Carlsen cykelstald i
nabohuset og lejede pladserne ud for 10-15 øre. Efter Besættelsen kom de amerikanske film i
højsædet, og fra 1956 fulgte en dansk farvefilm
(Kispus).
Efter krisetiderne i 1970'erne, blev der 1985 dan
net en biografgruppe, der overtog stedet. Det er sta
dig denne gruppe, der ulønnet driver stedet og er
årsag til at biografen ikke er nedlagt for længst. Der
er dog samtidig tilført stedet andre aktiviteter som
koncerter og foredrag.

Jul i Susaa-landet 1998
Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift er redigeret
af Knud Erik Antonsen. 60 s. 159 kr.
Tage Jensen skriver om sin tid som: "Lærling i
Glumsø Brugs for 50 år siden". Det var en tid, hvor
kost og logi var en del af lønnen, der var på ca. 48
kr. om måneden. - Kai Knudsen viderebringer erin
dringer fra 1950'erne og fremefter: "Brikker fra mit
livs puslespil". Da Knudsen har været dyrlæge i
Skelby i mange år, er det naturligt den side af til
værelsen, der fylder mest. Men gradvis voksede et
engagement i lokalsamfundet frem, og den side er
Knudsen også kendt for.
Keld Frimann Nielsen beretter om "Den gamle
smed fra Herlufmagle", der i virkeligheden var
landmand og forfatterens far, Reinholdt Bruno
Nielsen. Han var god til at smede og svejse, især
smedejernslåger. - Gerner Christoffersen har skre
vet en lille privat erindringsbog, som årsskriftet har
fået lov til bringe et uddrag af. Christoffersen er
født i 1922 i Vrangstrup, men går også tilbage i tid
og fortæller om 1842, hvor det meste af byen
brændte. Hans opvækst var præget af farens valg
sprog: "Den bedste arv man kan give sine børn, er
at lære dem at bestille noget".
Egon Damgaard Hansen har dernæst en artikel
om Tybjerglille Tærskeselskab, der nok blev startet
i 1920'erne. Omkring 1950 krævede et tærskeværk
en traktorfører og en ilægger, samt yderligere 6-7
mand, 2 i kornstakken, 2 ved sækkene, 1 til at
skære bånd på negene, og som regel 2 mand i
halmstakken. Midt i 1960'erne var den epoke helt
slut og selskabet blev nedlagt.
Kåre B. Videbæk bidrager ligeledes med erindrin
ger, nemlig om sin tid som assistent hos dyrlæge A.
J. Christensen i Glumsø i 1964-67. Christensen var
åbenbart en supereffektiv dyrlæge; en karakteristik
af lød: "Han har fanerne hovet inde i stalden, før
han har fået røven yd af bilen." Artiklen er i øvrigt
præget af mange faglige historier.

Susaalandet o.l. Her er det fødselarens egne artik
ler, der fylder mest (ca. 20). Kirsten Jensen har en
halv snes bidrag. Blandt de originale bidrag er nog
le interviews, bl.a. har Henning Jessen skabt et por
træt af Heitmann Møller over to artikler. Den
største artikel er skrevet af Gustav Garth-Grüner
om sin ejendom, Sandbygaard.

Vordingborg Kommune
Vordingborg - Historien om byens grundlæggel
se og befæstning
I 1994 udgav Gunnar Bagge 1. udgave. Den er nu
gennemrevideret og sat med en større skrift og
udgivet på Forlaget Attika (88 sider / 98 kr.).
Bogen er blevet pænere at se på og lettere at
læse. Desuden har Bagge inddraget de nyeste
arkæologiske udgravninger på egnen, ikke kun i
selve borgområdet, men også vikingepladsen i
Næs. Men stadig er den største del af bogen en tra
ditionel beretning om de forskellige konger fra
vikingetid, middelalderen og senere, samt sagnkon
ger. Bagge skriver om kongernes handlekraft,
krigstogter og "gode historier" fra tiden. Der træk
kes linjer til Vordingborg, hvor muligt.
Desuden er der lister over lensmænd på Vording
borg Slot, byfogeder og borgmestre i Vordingborg,
samt en oversigt over udgravninger ved slottet fra
1889 til 1941, suppleret lidt med de nyeste resulta
ter. Der sluttes med litteraturliste og på bagsiden er
kortet over borgen Vordingborg anbragt. I øvrigt er
der ikke én eneste illustration i bogen. Økonomien
rakte ikke. Det kommer nok i næste udgave.

Tÿvelse Pastorat
Kirsten Jensen har på eget forlag, KJ Historisk
Bogproduktion, udgivet et hyldestskrift på 128
sider (105 kr.). Undertitel: "Lokalhistorisk beskri
velse af ét pastorat, fire sogne og én sognepræst."
Det er Povl Heitmann Møller, der skulle hyldes
på sin 60-årsdag. Han er sognepræst for ikke min
dre end fire sogne: Tyvelse, Vrangstrup, Sandby og
Næsby. Indholdet er en meget broget blanding af
små og store artikler om de fire sogne. Der er
næsten 80 af slagsen i bogen, for mange til at refe
rere. De mindste fylder kun _ side, og den største 8
sider.
Kun en mindre del af stoffet er originalt; resten
er sakset fra Glumsø Ugeblad, Kirkebladet, Jul i
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Salg af publikationer
Historisk Samfund Følgende
årbøger m.m. kan købes ved henvendelse
til:
for Præstø Amt
Formanden Allis Bro, tlf. 55 72 00 13
oprettet 1912
eller Egon Damgaard tlf. 56 50 02 43
Styrelsen
Allis Bro
Fyrrevænget 5, Appenæs, 4700 Næstved
tlf 55 72 00 13 (formand)
Henning Gøtz
Carl Blochsvej 6, 4760 Vordingborg
tlf 55 37 07 51 (næstformand)
Henning Nielsen
Brøderupvej 24, Snesere, 4733 Tappernøje
tlf 55 96 53 65 (kasserer)
Svend B. Jørgensen
Præstestræde 6, Skelby, 4160 Herlufmagle
tlf 55 45 00 69 (sekretær)

Årbøger: 1919-74
Pris br. bd. 45,00 kr.
Medlemspris: 30.00 kr.
(send en søgeliste. Mange årgange er udsolgt).
Årbøger: 1975-1982
Pris pr. bd. 50,00 kr.
Medlemspris: 40,00 kr.
Årbøger 1983-1996
Pris pr. bd. 75,00 kr.
Medlemspris: 50,00 kr.
F Vestergård: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt
Pris: 60,00 kr.
Medlemspris: 40,00 kr.
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase
Pris: 50,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

Henning Jessen
Havbakken 285, Enø, 4736 Karrebæksminde
(redaktør)

Niels Hartmann: Pottemageriet på Rødeled
Pris: 25,00 kr.
Medlemspris: 15,00 kr.

Birgitte Bille Henriksen
GI. Præstø vej 24, 4735 Mern
tlf 55 99 75 17

Claus M. Smidt: Sjølunds fagre sletter
Pris: 40,00 kr.
Medlemspris: 25,00 kr.

Knud Skovbæk
Svanegårdsvej 2, 4720 Præstø
tlf 55 99 61 42

F Michelsen: Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab
i Nestved 1797-1897.
Pris: 30,00 kr.
Medlemspris: 20,00 kr.

Egon Damgaard Hansen
Holtug Linievej 9, 4660 St.Heddinge
tlf 56 50 02 43

F Michelsen: Næstved 1870. Da banen kom til byen
Pris: 60,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

Asger Schou Hansen
Maglekildevej 1, Ullemarke, 4780 Stege
tlf 55 81 32 83

Morten Bredsdorff: Grundtvig og Sydsjælland
Pris: 60,00 kr.
Medlemspris: 40,00 kr.

Suppleanter:
Kurt Henriksen
Bankevejen 9, Køng, 4750 Lundby
tlf 55 76 91 86

O. D. Lütken: Præstø Amt 1839 (Indbundet)
Pris: 75,00 kr.
Medlemspris: 50,00 kr.
J. Ingemann Pedersen: Susåen og Den danneskjoldske Kanal
Pris: 90,00 kr.
Medlemspris: 75,00 kr.

Jørn Farø
Bovangen 16,4660 St.Heddinge
tlf 56 50 27 11

Anders Pedersen: Sjællands Stifts Degnehistorie
Pris: 80,00 kr.
Medlemspris: 30,00 kr.

Litteraturanmelder:
Lærer Svend C. Dahl
Kalbyrisvej 113, 4700 Næstved
tlf 55 72 09 83

Jørn Farø: Farø, vej-over-ø
Pris: 90,00 kr.
Medlemspris: 50,00 kr.

96

Ovennævnte priser er incl. moms,
men ekskl. forsendelsesomkostninger.

