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Marie Grubbe s
mønske ti-år

Marie Grubbe og Søren Møller
boede i Skovhuse på Møn
omkring 1700.
Ladefogeden Søren Møller
var kvartermester ved
det mønske „bådfolk“
Spændende beretning om et
afsnit af Marie Grubbes liv.

A f Kirsten Lütchen-Lehn
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I 1711 udbrød der pest i København. Godt
1/3 af indbyggerne døde, og alle, der kun
ne, flygtede ud af byen. En af dem var en
ung teolog, som kom med en skipper, der
skulle til Nordfalster for at hente brænde
fra de kongelige skove til slottet i Køben
havn. Her ved færgestedet lå der et færge
hus „Borrehuset“, hvor de rejsende, der
skulle over Grønsund, kunne slå sig ned
og vente på gunstige vejrforhold. Den
unge teolog indlogerede sig her. Mange år
senere da han var blevet forfatteren Lud
vig Holberg, fortalte han i en af sine epist
ler om de samtaler, som han havde haft
med den gamle færgekone i Borrehuset.
Hun hed Marie Grubbe.
Marie Grubbes liv er beskrevet mange
steder i kunsten: Steen Steensen Blicher i
„En landsbydegns dagbog“, H.C. Ander
sen i „Hønse-Gretes familie“ og I. P.
Jacobsen i romanen „Marie Grubbe“. Det

Ulrik Frederik Gyldenløve (1638 - 1704).
Malet a f Karel van Mander ca. 1658-1660.
Det kgl. Bibliotek.
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kgl. teater opførte i 1940 en opera med
hendes navn med musik af Ebbe Hamerik.
Juliane Preisler har skrevet om „KysseMarie“, og der er kommet en del lokalhi
storiske bøger og mindre artikler.
Den mønske lokalhistoriker Kirsten
Ltitchen-Lehn, har kigget Marie Grubbe i
kortene. Hun har fulgt Marie Grubbes
omskiftelige og urolige liv - gennem arki
ver, brevvekslinger og skriftlige arbejder.
Kirsten Lütchen-Lehn fortæller bla.:
Marie Grubbe blev født på „Havreballegaard“ ved Aarhus ca. 1643. Hendes far
var lensmand over Aarhus len, Erik Grub
be, hendes mor Maren Juul.
I 1651 trak han sig tilbage til Tjele.
Den 16. december 1660 blev 17-årige
Marie Grubbe viet til Urik Frederik Gyl
denløve - et giftermål, der skulle styrke
forholdet mellem kongehuset og Erik
Grubbe. Gyldenløve blev 1. januar 1664

udnævnt til statholder og general over
Norge, og parret rykkede ind på Åkershus
i Kristiania (nu Oslo). Ægteskabet var
dårligt, modsætningerne voksede, Marie
Grubbe var „kastebold“ i et politisk spil
og ægteparret blev skilt i 1670. Siden boe
de Marie Grubbe skiftevis hos sin far på
Tjele og på Kalø.
I 1673 blev Marie Grubbe gift påny denne gang med Palle Dyre. De boede på
Trinderup indtil 1685, hvor de flyttede ind
på Tjele, og hvor der opstod splid og
spektakel - dels om ejerforhold til de to
landejendomme, dels om 1det stærke
kærlighedsforhold mellem Marie Grubbe
og ladefoged Søren Sørensen Møller.
Skilsmisseprocessen, hvor Palle Dyre fik
sin frihed og måtte gifte sig igen, og hvor
Marie Grubbe indtil videre skulle holdes i
forvaring på Palle Dyres gods Nørbæk,
sluttede den 23. marts 1691. Seks uger
senere, 5. maj, blev Marie Grubbes husar
rest hævet. Hun forlod Nørbæk og Tjele.
For den 48-årige Marie Grubbe begyndte
et nyt afsnit af hendes liv.
I Marie Grubbes lange samliv med
Søren Møller oplever man - via den nye
sognepræst i Stege, Morten Reenberg, og
hans kontakt med Sjællands biskop (ca.
1693-1701) - noget af det mønske afsnit i
deres tilværelse. Nok omkring 10-12 år.

I hvert fald på Møn
Kirsten Lütchen-Lehn skriver:
Marie Grubbe og Søren Møller? Hvor de
blev af, er der ingen, der ved med be
stemthed. De flakkede rundt i Holsten og
optrådte på markeder, hvor Marie spillede
på lire. Sådan lød rygterne. Søren svigtede
ikke Marie. Hun var i husarrest i lang tid,
men de må have holdt forbindelsen vedli
ge, måske gennem Sørens søster, Karen
Sørensdatter.
I 1694 boede de ihvertfald på Møn. Før
1694 må de have boet i København et

stykke tid. Det ved vi, fordi Stege på Møn
i 1693 fik ny sognepræst, Morten Reen
berg, som har efterladt sig nogle optegnel
ser.
Det er en lidt indirekte bevisførelse,
som kommer ved at sammenligne nogle
datoer. I optegnelserne findes et svar til
Sjællands biskop på et brev, som Morten
Reenberg havde fået fra bispen i 1701
vedr. Marie Grubbe. Det fremgår heraf, at
Søren har klaget til biskoppen, mens han
var ansat som tærsker hos Piessen på
„Nygaard“, Marienborg, over, at Reen
berg ikke vil tage ham og hans hustru til
alters i Stege kirke, fordi han ikke troede
på, at de var gift. Det er antagelig Marie,
der stod bag klagen. Hun har nok ikke
fundet sig i at blive overset af Reenberg.
Reenberg oplyser i sit svar til bispen, at
„denne Søren Sørensen Møller“ har arbej
det som tærsker i ca. 2 år hos Piessen. - Når
man nu ved, at Piessen - senere kaldt „den
onde Piessen“ - blev afsat af en kongelig
kommission i 1696, må det altså være før
1696, at Søren begyndte at arbejde på „Ny
gaard“, d.v.s. ca. 1694, måske tidligere.
Reenberg vil have en kongelig tilladel
se til at tage ægteparret til alters, selvom
han skriver, at ganske vist har magister
Gert Wienecken ved Bremerholms kirke
flere gange gjort det, men det vil Reen
berg altså ikke. At magister Wienecken
har taget Søren og Marie til alters beviser
ihvertfald, at de var lovformelig gift.
Reenberg havde iøvrigt et par år forinden
klaget til general Rosenvinge om det sam
me, men fik aldrig svar, - om han fik svar
fra bispen vides ikke. Reenberg er også
forarget over, at Marie Grubbe, som har
været i ægteskab med to høj ædle herrer
og måske ovenikøbet arv i vente efter sin
far, - hvilket hun dog ikke havde - lever
sammen med den simple Søren Møller.
Han mener, at hvis hun kunne leve andre
steder, „så kunne denne skandale afskaf7

Åstrup kirke på Falster. Den kirke, som Borrehuset hørte til, og hvorfra Marie Grubbe sandsynligvis er
begravet.

fes, og Søren Møller gøres dygtigere til at
tjene kongen, hvis hun kom væk.“ Han
underskriver sig som „den, der dagligt
beflitter sig på at leve hæderligt.“ Der er
ikke bevaret arkivalier, men det må have
været før ca. 1694, da de kom til Møn, at
Wienecken tog dem til alters.

Bådsmand
Hvorfor var det netop Møn ægteparret tog
til? Amtmand S.C. Piessen på „Nygaard“
kom til Møn 1685 for at lede den kongeli
ge hestgarde, som Christian V havde
anbragt på øen. Det er nærliggende at
tænke, at Marie og Søren i København har
hørt om hestgarden og derfor har søgt til
Møn. Søren var jo vant til heste og har så
fået arbejde som landarbejder på „Nyga
ard.“
Da amtmand Piessen i 1696 blev afsat
på grund af bedragerier mod den kongeli
ge kasse og en masse klager, skulle Møn
og Bogø gøres til et område, hvor søfolk
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skulle nedsætte sig mod fribolig og lidt
løn mod til gengæld at stå til rådighed for
krigsflåden. Boliger skulle indrettes i de
mange ødelagte bøndergårde fra Piessens
tid og svenskekrigene; de kunne nok blive
til bådsmandsboliger.
Søren Møller blev nu bådsmand, d.v.s.,
at Marie Grubbe og Søren blev boende på
Møn. I 1700 kom kommandør Schønebøll
til Møn som leder af bådsmændene, og i
1701 sendte han en skrivelse ind til gene
ralkommissionen. Det er en kopi af den
lange klageskrivelse, som pastor Reenberg en måned før havde sendt til ham på
„Egne og samtlige Møens geistligheds
Vegne ang. de her sig befindende baadsmænd“. Der er fem lange afsnit i klagen,
og den første handler kun om Marie
Grubbe og Søren Møller: „Opholder sig
her i Steege een ved Nafn Søren indkvar
teret i Skofhuuset og siges at være qvartermester ved Baadsfolket. Han har hos
sig som sin Ægtehustru een, der hedder
Marie Grubbe Eriksdatter, som tilforn har

været gift med en af de fornemste Herrer i
Riget og derefter igien i Ægteskab med en
brav adelsmand i Jylland, hvor denne
Søren tiente, så han er nu hendes 3die
Ægtemand, men jeg ved ikke paa hvad
Disposition de kand leve tilsammen og
kand derfor icke tage dem til Alters, før
jeg har allerhøyeste kgl. Tilladelse, men
dog vil jeg hellere se min Meenighed
kvittet fra denne Beskæmmelse baade for
Fremmede og for Udlændige, da alle
søger at se dette Scandale."
Det er et stort held for eftertiden, at
pastor Reenberg var så kværulerende og
sendte den ene klage efter den anden,
ellers er det næsten sikkert, at vi ikke hav
de vidst, at Marie Grubbe i 10-12 år boe
de på Møn, at Søren var kvartermester, og
at de boede i Skovhuuse. Forøvrigt klage
de Reenberg også over, at bådsmændenes
hustruer aldrig sørgede for at blive indladt
i kirken efter deres fødsler, hvor de for
modedes at være urene, - de lod bare som
ingenting, „hvorved den mønske almue
led stor forargelse.“
Kommandør Schønebølls kommentarer
til generalkommissionen om altergangen
og den højeste tilladelse o.s.v. var kort og
klar: „Dette formodes allerede at være i
orden.“ Alle de andre klager svarede
kommissionen slet ikke på, kun at bådsmændene ihvertfald ikke skulle besværes
med at arbejde for præsterne, - det var
også et af Reenbergs forslag.
Fra søetatens kopibog ved man, hvad
en bådsmand fik i løn: „Det var 4 rdl. - 1
td. rug - 1 td. byg - græsgang til 1 ko - 2
læs halm og 2 alb. brænde Set. Hansdag“.
Pengene blev udbetalt af ridefogden Hans
Pedersen, som fik dem fra Bremerholms
kasse.

I Skovhuse
Marie Grubbe og Søren boede i Skovhuse
i nuværende Damsholte sogn. På Viden

skabernes selskabs kort fra 1771 kan man
tydeligt se de 2 Skovhusgårde på den vej,
som løber syd på fra Grønsundvej ligeoverfor indgangen til Marienborg (tidl.
Nygaard). Vejen har i dag navn og hedder
Kimersvej, og på højre side nogle hundre
de meter fremme ligger lidt inde på mar
ken 2 mindre vandhuller med lidt krat og
nogle gamle træer omkring. Det er rester
ne af de 2 små fæstegårde, der lå der
engang, præcis hvor de 2 „Skofhuusgaarde“ er angivet på kortet midt i
Marienborgs jorde, som de også har gjort,
da det var Nygaard. Gårdene havde nr. 1
og nr. 2, og Marie Grubbe og Søren boede
i nr. 2, - det fremgår af Søetatens kopibog
og af Møns amts regnskaber.

Her lå engang gård nr. 2 i „Skofluuts“, hvor ægte
parret boede på Møn.

I nr. 1 var der intet bådsmandshus. Her
boede bonden Hemming Lauritzen, som i
1703 havde en forfalden stald, som med
penge fra Bremerholms kasse skulle byg
ges om til bådsmands hus. Det blev ikke
til noget, han fik derimod lov til at købe
stalden til at reparere sin meget forfaldne
gård med. Den blev siden inddraget af
amtmand Lützow og brændte i 1730. Marie og Søren må have boet i gård nr. 2,
og netop i 1706, det år de flyttede fra Møn
ansøgte fæstebonden Jens Aagesen om
lov til at købe bådsmandshuset for 20 rdl.
Han fik tilladelse af amtmanden, „hvis
det ej kand indbringe mere“, som der står
9

i søetatens papirer, og det tilføjes, at „det
er ej heller venteligt, at Møen med flere
Baadsfolk bliver belagt.“
I 1701 skrev Morten Reenberg, at
Søren var kvartermester hos bådsmændene, det var ikke en særlig overordnet
stilling, men dog lidt mere end bådsmand.
Desuden skulle mester „nyde Stolestade“
i kirken, d.v.s. kunne sidde ned, det var
bestemt af majestæten. Søren havde altså
ret til stolestade i Stege kirke, hvor Reen
berg var præst. Man kan levende forestille
sig, at Reenberg ikke var særlig begejstret
for det.

„Måske: et godt ord“
I sept. 1703 fik ridefogden Hans Pedersen
brev fra kommissionen på Bremerholm
vedr. Søren Møller, kommandør Schønebøll havde sendt en skrivelse ind til den
om Sørens økonomi. Søren havde ingen
mulighed for at tjene lidt ekstra som de
„gemeene Matroser“, han skulle holde
hest, ride rundt på Møn, besøge matroser
ne, undersøge deres forhold og tilsige
dem efter Schønebølls ordre. Nu havde
kgl. majestæt, som var Frederik IV,
besluttet, at Søren hvert kvartal skulle
have en extra lønning med tilbagevirken
de kraft for det sidste halve år samt friboligDet er nærliggende at tro, at Frederik
IV’s hurtige og positive svar har haft ikke
så lidt at gøre med Marie Grubbe, foruden
at Schønebøll må have sat pris på Søren.
Frederik IV ’s mor, enkedronning Charlot
te Amalie, var næsten jævnaldrende med
Marie, og de havde engang været sviger
inder. Hun kan sagtens have lagt et godt
ord ind hos sin søn, hun nævnes altid som
sympatisk og venlig.
Ellers hører vi intet om Marie Grubbes
liv. Det er kun gennem Sørens tilværelse.
Der er ingen oplysninger i arkiverne.
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Måske har hun bidraget til deres økonomi,
hun kan have været ansat som medhjælp
af en eller anden art på Nygaard - lugeko
ne eller lappekone, ingen ved det. Hun var
60 år i 1703, så det var sikkert velkom
ment, at Søren blev lønnet lidt bedre.

Barnefader i Stege
I 1706 er der igen nyt om Søren Møller;
da blev han udlagt som barnefader ovenikøbet til tvillinger. Moderen var Anna
Povelsdatter fra de nye boder i Stege, og
da hun var til skrifte i Stege kirke udlagde
hun „Qvartermester ved Baadsmændene,
Søren Sørensen af Skovhuuse“. Reenberg
skrev, at dette er hendes andet lejermaal,
og „Gud ved bedst hvor ofte det er hans“.
- Han kan tro, hvad det skal være om
Søren Møller.
Dåben fandt sted 28. marts, drengen
kom til at hedde Søren og pigen Else, og
der var 7 faddere. I Møns amts justitspro
tokol står under lejermål: „Søren Søren
sen Møller, kvartermester, er søgt med
dom og hans bo er på 5 rdl. 2 mk. og 12%
sk. - Desuden angiver han at have arv til
gode på sin hustru Marie Grubbes vegne
hos den ædle Jørgen Arenfeldt i Jylland.“
Indirekte får vi her lidt at vide om
Marie Grubbe, som åbenbart ved, at arven
efter hendes far skal være hos Jørgen
Arenfeldt, men hendes far døde først i
1692, da hun og Søren, som man antager,
har forladt Jylland. Enten er de taget fra
Jylland senere, eller også har ægteparret
haft forbindelser, måske med Sørens
søster.
I maj mødte fogden op i Skovhuset for
at forkynde dommen sammen med 2 vid
ner og vurdere gods og formue, men des
værre har skriveren helt glemt at nævne
den. Der er en tom linie i bogen. Igen står
der, at Søren Møller angav, at hans hustru
Marie Grubbe stadig ikke har fået sin
fædrene arv, som nu må være en anseelig

sum med renter fra skifte i Tjele i 1693 og
som stadig formodes at være hos deres
svoger, den velbyrdige Jørgen Arenfeldt
på Rugaard. - Marie ved åbenbart ikke, at
hendes far blev umyndiggjort, og at Aren
feldt arvede det hele. Ægteparret har
måske haft en drøm om den fædrene arv.

„Borrehuset“ bygges
Bådsmændene var ved at forsvinde fra
Møn og dermed også Sørens stilling som
kvartermester. En del af dem bosatte sig
på øen og fik mindre gårde i fæste rundt
omkring, men Marie Grubbe og Søren
søgte væk, de havde boet på Møn i 10-12
år. Hvad Marie Grubbe har tænkt om
Sørens tvillinger, og hvad hun iøvrigt har
oplevet på Møn og ikke mindst på den
åbne mark i det forblæste øde sted derude
langt fra Stege, som området blev
benævnt dengang, ved vi desværre intet
om.
Som kvartermester er Søren kommet
meget rundt på Møn. Han kendte også

færgegården ude ved Grønsund, det tidli
gere Nyhus. Møn og Falster var kgl.
krongods, færgeriet tilhørte kronen, og
færgemændene var fæstere. Her havde i
århundreder været overfartssted for folk
og gods og kgl. post, skibe lastede korn,
og mange slags folk færdedes her, hvor
der også var kro med rejsestald. Det var
også nødvendigt med en fast færgemand
og en mindre kro ved færgestedet på Falstersiden. Den blev bygget i 1705 og kaldt
„Borrehuset“.
Der siges, at det var enkedronning
Charlotte Amalie, der lod stedet bygge
specielt til Marie Grubbe, men det er sik
kert kun rigtigt i den forstand, at hele øen
og færgeriet var krongods. I 1705 var
Søren ihvertfald stadig kvartermester på
Møn. 1706 fik han at vide af færgeman
den Hemming Christophersen, at der nu
skulle være fast fæster på den anden side
af vandet i det ny hus, der var bygget på
Bonen. Det hørte under Grønsund færge
sted, og om sommeren skrev Søren under
på et fæstebrev på Borrehuset ved Næss
og blev dermed den første fæster på ste

Et hjørne a f den gamle rejsestald, som hørte til Grønsund færgested på Møn. Vejen fører ud til den gamle
anløbsbro.
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det. Marie Grubbe blev færgekone i det
nye 6-fagshus i en alder af 64 år og der
var tjenestepige og færgekarl.
Fæsteren havde nok at gøre. Ingen måt
te passere over Grønsund uden lovligt
pas, der skulle holdes opsyn med det
brænde, der blev udskibet fra de kgl. sko
ve, og som ikke måtte sælges til anden
side. Han skulle føre regnskab med de
varer, der ankom til Nykøbing slot, og
folk skulle naturligvis også føres over
vandet, så færgebåden måtte altid være i
forsvarlig stand. Søren skulle ikke give
fæsteafgift, men fik 1 td. sædeland. Der
kunne også tjenes lidt ved at huse folk,
som ventede på magsvejr for at komme
over vandet, og der var udskænkningsret.
Marie Grubbes dagligliv må være ble
vet ændret ikke så lidt fra det noget
ensomt beliggende bådsmandshus på Møn
til færgestedet ved Grønsund med skibs
trafik, hvor folk kom og gik og skulle
opvartes.

Endnu en sag
Det næste vi hører, er om Søren Møller tre
år efter, at ægteparret er kommet til Borrehuset. Han blev i september 1709 inds
tævnet for herredsretten for at være far til
Dorthe Andersdatters barn, en pige. Hun
havde ganske vist først udlagt en skibs
karl, Rasmus Nielsen, som hun ellers ikke
kendte noget til, men han var sejlet igen.
Hun kom så i tanke om, at det var en
ægtemand, nemlig Søren Sørensen Møller
på Borren. Søren fik en forsvarer, procu
rator Sadolin fra Nykøbing, som ville
have Søren frifundet, men han ville ikke
sværge på hverken det ene eller det andet
og blev derfor dømt, også udfra den
betragtning, at han var den nærmeste til at
betale, da den anden var væk, og iøvrigt
tjente Dorthe Andersdatter i Borrehuset. I
1710 betalte Søren så 9 sietdaler i bøde,
men hvad sandheden var, vides ikke.
12

En måneds tid efter ansøgte Søren ren
tekammeret om at måtte benytte den
engjord, som lå lige ved siden af Borre
huset, men som blev benyttet af Skørringe
ladegård, som lå temmelig langt fra både
eng og Borrehus, og naturligvis ville han
betale tiende af hartkornet. Skørringes
forpagter ville gerne afstå jorden, selvom
der kunne avles næsten 50 læs hø, men
det var altfor langt væk. Desuden kunne
han så få lidt afslag i sin egen tiende.
Søren var allerede begyndt at benytte
engen og havde betalt forpagteren 10 rdl.
Ansøgningen blev sendt til enkedronning
Charlotte
Amalie,
som boede på
Nykøbing slot, og herfra blev den sendt
videre til rentekammeret i København.
Man kan måske igen her ane Marie Grub
bes hånd!
Rentekammerets svar var negativt. Man
sagde, at Søren jo i forvejen havde 1 td.
land, som ganske vist var knudret og ueg
net til engjord, desuden havde han allere
de benyttet engen uden kgl. tilladelse, så
svaret blev et nej. Rentekammeret tilføjer,
at hvis Søren Møller fik tilladelsen, kunne
det få konsekvenser, hvis andre også fik
lyst til at få et stykke jord fra „Eders Kgl.
Mayestæts ladegaarde“.
Borrehuset lå i Astrup sogn, men
sognepræsten boede i Moseby, og derfor
hedder Åstrup fattigbog Moseby fattig
bog. Desværre er den kun ført fra 1709 1711, men i de 2 år var Søren bidragyder
med 2 mark om året.
Man får stadig kun indblik i Marie
Grubbes dagligdag gennem de sager, som
Søren var involveret i, og som endte hos
myndighederne af den ene eller anden art.

Svine-sagen
1710 kom sagen om det bortløbne svin.
Hans Krog fra Særslev havde om efteråret
mistet et svin, som Lars foged fra Ore fik

Resterne a f den gamle anløbsbro ved Grønsund færgested på Møn

fingre i. Det solgte han til Søren for 2
dalere. Så gik der 3 måneder, - det var
midt under den store nordiske krig, hvor
danske og svenske krigsfartøjer var på
jagt efter hinanden i Østersøen. Lidt øst
for Borrehuset lå der en skanse med vagt
mandskab, det var bidende koldt den vin
ter, og en aften kom et par af vagterne ind
1 Borrehuset for at få lidt at varme sig på.
De fik øje på svinet og kendte det straks
igen og beskyldte Søren for at have stjålet
det. Det ville han nu ikke finde sig i, så
han fik fat i Lars foged og betalte ham de
2 dalere tilbage, så han kunne give dem til
Hans Krog. Men Hans Krog ville have
erstatning fra Søren, som ikke så nogen
grund til at betale, han havde fodret på
svinet hele vinteren og lige givet Lars
foged de 2 dalere, som Hans Krog skulle
have. Så kom de op at skændes, der blev
drukket flere kander øl og nogle potter
brændevin. Det hele endte med, at Lars,
som jo var foged, slæbte Søren for retten.
Der blev afhørt flere vidner bl.a. hele
vagtmandskabet, men retssagen faldt til
jorden efter et par møder. Og et par må

neder efter - i juli 1711 - blev Hans Krog
tiltalt for at have tilegnet sig et svin, som
stod i Søren Møllers svinesti på Borren,
sagen blev anlagt af 2 mænd fra Horbelev,
men hvad der videre skete, vides ikke.
Efter retssagen om svinet var der fred
og ro i „Borrehuset“.

Opgør i „Borrehuset“
Der gik nogle måneder. Det blev maj
1711, og så gik det rent galt for både
Marie Grubbe og Søren Møller på et tids
punkt, hvor det netop var begyndt at gå
godt for ægteparret.
Der kom et par skibe fra Dragør, som
skulle hente brænde til København. Det
ene blev ført af Peiter Palmsteen, som
havde sin søn Ties med og det andet af
Adrian Sibrandtsen. Søren hjalp altid til
med at laste, og det blev sent den dag, før
de var færdige; da var de godt trætte og
gik ind på færgekroen for at få noget at
drikke. Sibrandtsen blev træt og gik om
bord på sit skib for at sove, mens de to
andre gerne ville drikke videre sammen
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med Søren, og det gik lidt hårdt til. Marie
Grubbe forsøgte at stoppe dem, men skip
per Palmsteen, som efterhånden var blevet
temmelig fuld, råbte, at han ikke ville gå
ombord, sålænge han kunne „sjunke en
taar, de sidste 10 år har jeg ikke haft saa
lystigt et gilde!“ Så gik Marie Grubbe i
seng, men hun bad kropigen, Inger Larsdatter, om at tage sin rok og sætte sig og
prøve på at dæmpe gemytterne lidt. Da
det var ved at blive lyst den 19. maj, kom
Palmsteen og hans søn op at skændes, de
råbte så højt, at den matros, Frederik
Jensen, som logerede i Borrehuset den
nat, blev vækket. Det blev Søren vred
over. Hans gæster skulle have lov til at
sove i fred, så han gav Ties en lussing, og
så gik han udenfor for at måle brænde op
til en anden skipper, Johan Jørgensen, og
kom ind igen en times tid efter.
Sørens bøsse havde ligget på bordet
hele aftenen. Kropigen havde flere gange
sagt til ham, at han skulle passe på med at
røre ved den, for den var ladt. Det sagde
hun nu igen til ham, da han kom ind.
Søren tog bøssen op for at hænge den på
sin plads på væggen, men desværre tabte
han den så uheldigt, så den faldt ned med
løbet på hans ene arm. Der gik et skud af,
og det ramte skipper Palmsteen lige i bry
stet under venstre arm, så han faldt død
om på bænken.
Den fortvivlede Søren gik omgående
ud af døren, tog en båd og roede over til
Møn i den dejlige næsten vindstille mor
gen. Matrosen Frederik Jensen, som ikke
havde set noget, råbte til vagterne på Borreskansen, at de skulle skynde sig at kom
me, „thi han haver giort et M ord“, men de
kom nu ikke.

Sørens ord
Hemming Christophersen, som var færge
mand på Møn, sagde siden under forhøret,
at „Søren gik ganske sagte med bøssen
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under armen og tårer i øjnene“ ind i fær
gegården og sagde: „Gud bedre mig, jeg
er kommet til ulykke og har skudt en karl
ihjel“. Hemming spurgte, hvad det var for
een, og Søren svarede, at det var en bon
de, men han vidste ikke, hvor han boede
eller noget andet. Hemming troede ikke
rigtigt på ham og sagde, at han skulle ro
tilbage igen, men Søren bad om et krus øl
og sagde: „Nu er alt ødelagt, som jeg har
gjort mig umage for at opnå“, og så bad
han Hemming om at ro over til Falster for
at se, hvordan hans kone havde det. Hem
ming tog hans bøsse, så at den ikke var
ladt, men at den havde en fejl, - den kun
ne kun gå af, når hanen stod på halv.
Søren sagde desuden, at han gerne ville
hjem igen til sin kone, og at han ønskede,
at de stadig var i Skovhuse på Møn, hvor
de før havde boet.
Hemming færgemand roede over til
„Borrehuset“, hvor vagterne nu havde
sendt bud efter procurator Sadolin, og da
han kom, tog de sammen over til Møn for
at hente Søren, som roligt fulgte med til
bage. Sadolin og Søren kørte derefter til
Nykøbing, hvor Søren blev sat i fængslet
på Nykøbing slot. Allerede den 28. maj
kom sagen for på Falsters herredsting.

Marie Grubbes bønskrift
Marie Grubbe var fortvivlet. Hun sendte
et bønskrift til stiftsamtmand Lützow om
at få en forsvarer for Søren, som fik be
skikket procurator Niels Walter, mens
anklageren var procurator Poul Sadolin.
Der blev indkaldt mange vidner. Den
afdødes søn Ties forklarede, at Søren den
morgen var kommet ind af døren udefra,
gået direkte hen til bøssen, som han havde
taget og skudt hans far med koldt blod.
Søren selv beklagede stærkt, at han af
våde var kommet til at skyde Palmsteen
og ville aflægge sin saligheds ed på det.

Blandt vidnerne var også Marie Grub
be, som fortalte, at hun på intet tidspunkt
havde hørt hverken strid eller klammeri
mellem skipperen, hans søn og hendes
mand. Det samme sagde tjenestepigen
Inger Larsdatter. Dengang kunne både
ægtefæller og tyende vidne i drabssager.
Hemming Christophersen fra Møn støtte
de Sørens forklaring om låsen på bøssen
og fortalte indgående om Sørens tur til
Møn, som anklageren forsøgte at udlægge
som flugt fra drabsstedet.
Der var yderligere 3 retsmøder i juli,
men uanset vidneforklaringer troede an
klageren kun på sønnen Ties’ forklaring,
mente heller ikke, at bøssens lås var i uor
den, og han troede slet ikke på Søren. Når
man læser sagsakterne, får man et levende
indtryk af, at sagen var et spilfægteri mel
lem forsvarer og anklager, og at det gjaldt
om at vinde, - og det gjorde anklageren.

Dommen
Dommen blev afsagt den 3. september
1711 og kom til at lyde på halshugning,
fortabelse af det halve bo samt betaling af
sagsomkostningerne,
herunder
også
skarpretteren. Der måtte dog ikke ske
nogen eksekution, før dommen var af
prøvet ved landstinget. Dommer var her
redsfoged Nicolaj Mandel sammen med 8
edsvorne mænd. Om Marie Grubbe fik
lejlighed til at besøge Søren i fængslet,
det ved vi ikke, men forhåbentlig har det
været tilfældet.
Nu ventede de altså, Marie Grubbe i
„Borrehuset“ og Søren i fængslet på
Nykøbing slot. Det var den sommer, hvor
pesten hærgede København, og hvor Lud
vig Holberg boede nogle dage i „Borrehu
set“.
Det første møde i landstinget fandt sted
i Maribo den 4. november. Anklageren
var denne gang ridefogden fra Nykøbing
slot, Jens Gymos, mens Søren var sin

egen forsvarer, han gjorde flere gange sin
saligheds ed på, at det var af våde, at han
kom til at skyde skipper Palmsteen. Der
var flere retsmøder i december og i januar
1712, hvor sagen blev gennemgået igen,
og den 28. januar blev dommen afsagt.
Der var 2 dommere: landsdommer Adeler
og landsdommer Storgaard, og denne
gang lød dommen på, at Søren skulle
betale 40 lod sølv til den afdødes arvinger
og derefter fri at være. Det var ganske
almindelig praksis, når det drejede sig om
vådeskud.
Lettelsen og glæden må have været
umådelig stor hos Marie Grubbe og
Søren, men desværre var der endnu et
MEN! Stiftamtmand Lützow var af en
eller anden grund blevet betænkelig og
ønskede, at dommen skulle stadfæstes af
Kgl. Majestæt eller ankes til højesteret,
før han ville løslade Søren Møller. Søren
blev derfor siddende i fængslet på Ny
købing slot.
Tiden gik, - der gik over et halvt år, før
der skete noget, og det var kun fordi Jens
Gymos på Nykøbing slot skrev til kancel
liet i København. Nu havde man ikke råd
til at have Søren Møller siddende ret
meget længere Det kostede altfor meget.
Han skulle have både kost og bevogtning.
Så skete der noget i København, sagen
blev sendt til højesteret, hvor sagsakterne
blev gennemgået. Den 4. august 1712
mødtes 11 dommere i højesteret. Det var:
Legaard, - Kaalund, - Meller, - Reitzer, Scavenius, - Rostgaard, - Slange, - justits
råd Jacobsen, - etatsråd Bartholin, - Grund
og geheimeråd Schiøler. Syv af dommer
ne ville lade landstingsdommen stå ved
magt, mens 3 ville have ham halshugget
„for at statuere et exempel“. Bartholin
mente, at han burde arbejde i jern på Bre
merholm sin livstid ud.
Til sidst enedes de om, at fangen Søren
Møller skulle sluttes i jern i 3 år og arbej
de på Bremerholm, - det var næsten det
15

samme som en dødsdom. Den 19. august
1712 blev Søren Møller sendt fra Ny
købing til Bremerholm. Om Marie Grub
be fik mulighed for at sige farvel til ham,
- ved vi ikke.
Dommen er kendt fra højesterets vote
ringsprotokol, - domsprotokollen gik tabt
ved Christiansborg slots brand i 1794.
Det var barske vilkår at arbejde på Bre
merholm, og de fleste fanger døde. Søren
Møller arbejdede der i \A år, indtil han i
marts 1714 som fange nr. 449 blev over
ført til fæstningsarbejde på Kronborg. Her
slutter hans spor. Det var stadig under den
store nordiske krig, Han kan være død på
grund af det hårde arbejde, af sygdom
eller under eventuelle kampe. Der findes
ingen oplysninger om Kronborgs fanger. I
1801 tilintetgjorde det danske kancelli
hele arkivmaterialet fra fæstningen, Kron
borg, herunder alt om fangerne.

Marie Grubbe på aftægt
Hjemme i „Borrehuset“ har Marie Grubbe
gået og ventet igen. Først har hun ventet
på Sørens dom i højesteret og siden på, at
de 3 år skulle gå og Søren vende tilbage.
Der var kommet ny fæster på, “Borrehuset„ det var Christian Wendt, som var tje
nestekarl hos Søren i 1711. Vi kender
hans navn fra Moseby fattigbog, hvor han
var bidragyder i 1711 med bopæl i „Bor
rehuset“ og i Jordebogen 1718 står han
som fæster af „Borrehuset“, som nu ser ud
til at bestå af 14 fag. Historien om, at
Marie Grubbe sad ved årerne og fragtede
folk over til Møn er ikke særlig sandsyn
lig. Det havde hun aldrig gjort før, og nu i
1712 var hun 69-70 år.
Hun boede langt snarere på en slags
aftægt hos Chr. Wendt og gik ham til hån
de. Hendes sidste år må have været meget
triste, og hun må være blevet meget en
som efter i over 20 år at have levet sam
men med Søren Møller på godt og ondt.
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Desuden var hun fattig, så fattig, at hun i
sin sidste tid var nødt til at have fattig
hjælp. Det fremgår af Kippinge kirkes fat
tigbog, og når det er i den, Marie Grubbe
nævnes, er det, fordi præsten i Åstrup
sogn fra 1711 helt opgav at indsamle fat
tighjælp „på grund af de skatter og be
sværligheder, som den store krig med
fører,“ som han skriver.
Det er dog først fra 1714 Marie Grubbe
får fattighjælp. I årene fra 1711, da Søren
Møller blev fængslet, og indtil 1714 næv
nes hendes navn ikke i fattigbogen, hun
havde åbenbart ikke behov for det i disse
3 år. Enten er det, fordi hun kunne klare
sig ved at blive underholdt af Chr. Wendt,
eller måske snarere fordi hun har fået støt
te af enkedronning Charlotte Amalie, som
døde netop i 1714, det år hvor Marie
Grubbes navn første gang nævnes i Kippinges fattigbog.
Ved Kippinge kirke var der en hellig
kilde, som folk valfartede til. Der var op
stillet indsamlingsblokke, som blev åbnet
hvert år på Set. Hansdag. Indholdet blev
fordelt mellem de fattige, der var kommet,
og det er en sørgelig liste af fattige og
elendige, der nævnes. Der var 14, som
blev fragtet på trillebør, 12 var blinde, 33
gik på krykker, og de fik fra 2 - 8 skilling
hver. Provst Engberg fra Stubbekøbing
var tilstede og tog 40 rdl. fra til dem, som
„sædvanligvis plejer at få“. Her nævnes
Marie Grubbe første gang i 1714, hvor
hun fik 2 rdl. Næste år stod hun på samme
sted på listen lige under Idestrups skole
mester, som fik 4 rdl. Sidste gang Marie
Grubbes navn findes på listen er den 16.
juli 1716, det år blev hjælpen uddelt sene
re på grund af krigen. Det ser derfor ud
til, at Marie Grubbe må være død i tiden
mellem 16. juli 1716 og næste års udde
ling af fattighjælp. Der står ganske vist i
en adelig slægtbog „Thotts manuskript“,
at Marie Grubbe døde 1718 i meget fattig

og slet tilstand, men det må snarere have
været mellem juli 1716 og Sankt Hans
1717.
Hvor Marie Grubbe ligger begravet, det
ved man heller ikke. „Borrehuset“ lå i
Astrup sogn, så derfor bør hun være
begravet der. Det er hun sikkert også, men
som det så ofte er tilfældet med de gamle
kirkebøger, er der et hul i indførslen. Net
op om årene 1717-1720 har præsten skre
vet: „Her findes nogle døde optegnede,
hvilke begravelser dog ey ere daterede,
men af degnen og dennes salige formand
forsømt, hvorfor jeg har antegnet nogle få,
som er mig overleveret.“ Og så følger
navnene på 6 begravelser mellem 17171720, hvor af de 5 er mænd, resten er
aldrig skrevet. Det er sandsynligt, at
Marie Grubbe er imellem dem.
Det er mærkeligt, at både Marie Grub
be og Søren Møller begge endte deres til
værelse så sporløst. Intet har man kunnet
finde om nogen af dem, og ingen af dem

fik noget at vide om den anden, selvom de
fulgtes ad i mange år.
Vi må være Ludvig Holberg meget
taknemlig. Det er ikke sikkert, at nogen
ville have kædet drabet på en skipper i
Borrehuset sammen med Marie Grubbes
skæbne, men som han skriver tilsidst i sin
epistel: „Og haver jeg saadant hørt af hen
des egen Mund, da jeg var i hendes Hus,
som var et færgested udi Falster paa sam
me tid, da hendes mand var arresteret for
medelst en misgerning.“ Hun havde for
talt ham, at hun trods kvaler og besvær
havde levet langt mere „fomøyet“ med
Søren Møller end med sine to fornemme
ægteherrer. Holberg konkluderer som en
eftersætning, at efter hans mening „giør
Kjærlighed blind.“
Marie Grubbes liv ville idag, hvor
skilsmisser og diverse forhold ikke er ual
mindelige, ikke have vakt nogen forargel
se. Tiden dengang var en anden, hendes

Mindestenen fo r Borrehuset ved færgestedet Nces på Falster, hvor Marie Grubbe boede de sidste år a f sit liv
som færge kone.
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opførsel en uhørt skandale, som hurtigt
blev landskendt. Sladderen løb hurtigt, det
viser Morten Reenbergs skrivelse med al
tydelighed, borgerskabets forargelse var
stor med præsten i spidsen. Da hun kom
til Møn, måtte man endelig sørge for at se
den kvinde, som i så høj grad havde sat
sig udover almindelig velanstændighed.
Hendes skæbne har formået at bevæge
os i over 300 år, - hun levede på en tid,
hvor kvinder var umyndige og i en slægt,
hvor det var fædrene, der bestemte døtre
nes giftermål.
Marie Grubbe fandt sig nødtvungent i
de tilskikkelser, som hendes fødsel med
førte og endte med at tage sin tilværelse i
sine egne hænder og affinde sig med den
skæbne, som det måtte bringe hende.
„Borrehuset“ brændte 3. juni 1731.
Chr. Wendt nåede kun at redde indbo i
stue og køkken, mens alt i kammeret og
på loftet brændte. Inden vinteren kom, var
der igen bygget færgehus ved færgestedet
ved Grønsund.
Hvor „Borrehuset“ havde ligget, var
lidt usikkert indtil 1941, da ingeniør Axel
Petri gik igang med at finde tomten og
afdækkede en del af den. I sommeren
1944 blev der rejst en mindesten på stedet
med indskriften: „Her lå BORREHUSET
1705 - 1731.“ På stenens anden side står
der nogle strofer af Frederik Nygaards
tekst til operaen MARIE GRUBBE.
I 1984 kom en tysk professor, dr. Winterfeldt, fra Heiligenhafen på besøg på
Falster. Han er psykolog og har læst I.P.
Jacobsens bog „Marie Grubbe“. Indholdet
har bevæget ham meget. Han skriver, at et
menneske uden opgaver nemt bliver hold
ningsløs og bitter og mener, at hvis Marie
Grubbe var blevet hos de to rige tidligereægtemænd, var hun endt som en tom skal
af et menneske. Nu blev hun ramt af
kærligheden i en ganske vist ret sen alder,
forlod sit kedsommelige, rige paradis og
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begyndte på et nyt afsnit af sit liv. Det
blev en kamp om det daglige brød på ran
den af eksistensminimum, som aldrig end
te, men som gav hende styrke og opgaver,
som hun voksede med. Han ender med at
citere et vers af Faust om, at „den, der
stræber og gør sig umage altid bliver for
løst“, og at hun dermed vandt den indre
fred.
Dr. Winterfeldt medbragte et hånd
skrift, som findes i et kloster i Cismar i
Tyskland og som er skrevet i 1984 af
Hans-Heinrich Path. Det er en hyldest til
Marie Grubbe og ender med: „Ingen skal
vove at kaste en sten mod Marie Grubbe,
thi vi er alle syndere.“
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En af dem, der var
med helt forrest

Niels Peter Kristensen i Lille Torøje
- en Stevns-bo, der var med i
alt det, der rørte sig i tiden.
*
En spændende politisk
og kulturhistorisk personlighed,
som Stevns-folk kendte
og samledes om.

A f dr. agro. J. P. Skou, Roskilde
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„Den gamle murer i Lille Torøje“ var
Niels Peter Kristensens prædikat som
ældre. Det skyldes, dels at han nok aldrig
helt slap faget, dels at han holdt af at gå
derhjemme i sit hvide murertøj. Han fik
svendebrev som murer i 1882 og blev
husmand i en menneskealder i Lille
Torøje fra 1897. Alligevel kendes der
bygninger på egnen fra en senere tid, som
han har været med til at opføre. Det meste
af sin tid og sine kræfter gennem et langt
liv brugte han nu nok i foreningslivet og
som lokalpolitiker. Det var det, han var
kendt for på Stevns og videre ud i landet.
Det var hans natur at tage del i alt det,
der rørte sig i tiden, og han var ikke sjæl
dent blandt dem, der gik foran. Det gjorde
han for husmændene, og det gjorde han
politisk og kulturelt. Den historie er nok
værd at fortælle, men det kan ikke gøres
tilfredsstillende uden at begynde med
hans far.
Den dag hans far, Christen Rasmussen
blev begravet i 1882, gav Niels Peter ude
ved graven sig selv det løfte: „at jeg ville
søge, så godt jeg kunne, at komme til at
ligne ham, som nu er gået bort - og altid
gå i hans fodspor“, og han bad Gud om
kraft til at holde det, skriver han i sine
erindringer „Hvad Jeg Mindes“. Løftet
blev holdt - ikke i bogstavelig - men i
åndelig forstand. Vi skal her se lidt nær
mere på, hvordan det forklares.

6 tdr. land ved Højerup
I 1837 blev Christen Rasmussen, kun 19
år gammel, fæster under Gjorslev af et lil
le sted på 6 tdr. land i Højerup. Hans far
igen, Rasmus Pejtersen havde i 1812,
samtidig med sit giftermål med Maren
Hansdatter, overtaget svigerfarens ret sto
re gård i Storedal ved Tommestrup Klint.
Det var lige før statsbankerotten i 1813,
hvis følger han nok aldrig overvandt.
Efter 25 års slid måtte han i 1837 som 54-

årig afstå gården, og sammen med konen
og de mindre børn flytte med sønnen til
husmandsstedet i Højerup, hvor de var til
deres død en snes år senere.
For at supplere det, som de 6 tdr. land
kunne give, lærte Christen Rasmussen
væverhåndværket i Store Heddinge, og
det gik tilsyneladende rimelig godt i de
første år, men efter at han i 1847 blev gift
med Karen Hansdatter, og familien efter
hånden øgedes, blev de økonomiske kår
trange, og værre endnu blev det fra mid
ten af 1850’eme, fordi industriens „købe
tøj“ i stigende grad tog arbejdet fra de
små vævere. Det har været et stort pro
blem for familien, som søgte at klare sig
på anden måde, og det resulterede i at
Christen Rasmussen blev bager. Det er
ikke helt klart, hvordan det skete, udover
at han på en rejse til København traf en
mand, der beredvilligt tog ham med ind
på bageriet og gav ham forskellige oplys
ninger. Dem tyggede Christen Rasmussen
en del på og kom til det resultat, at han
måtte bygge sig en ovn.
I 1857 var Christen Rasmussen klar til
at gå igang, og hvordan det forløb, har
han fortalt til Niels Peter Kristensen, der
først blev født fem år senere. For fæstere
under Gjorslev gjaldt den regel, at de gra
tis kunne få kridtsten fra klinten til vedli
geholdelse af deres huse. Derfor kom
Christen Rasmussen til herskabet og bad
om kridtsten, idet han forklarede, at han
gerne ville bygge sig en ovn. Da han kom
hjem og så nærmere på „stensedlen“, blev
han forbavset over at se, at der stod, at
husmand Christen Rasmussen i Højerup
skulle have kridtsten til et nyt stuehus.
Hvordan det så end gik til, fik han ganske
alene i løbet af året og vinteren 1857/58
fat i tømmer og gjort det klar til huset,
som så blev bygget i 1858. „Mor og jeg
kunne lige nå en omgang med kridtstene
ne på en hel dag“, husker Niels Peter Kri
stensen, at hans far fortalte. Der eksisterer
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Niels Peter Kristensens barndomshjem i Højerup med blomstrende frugttræer og gadekær foran.

utallige billeder af hans lille hvide hus lig
gende ret højt med gadekæret i forgrun
den.
Så gik Christen Rasmussen igang med
at bage brød til byens og egnens folk lige
indtil sin sidste tid, hvor sønnen Rasmus
Christensen, der havde lært bagerfaget i
Kongsted, kom hjem og hjalp ham, og
ved farens død i 1882 overtog bageriet.
Den interessante historie herom kan man
læse i „Hvad Jeg Mindes“. Men for Chri
sten Rasmussen gjaldt der mange andre
ting i hverdagen end det daglige brød,
som han var inderligt overbevist om, at
Gud Herren hjalp ham med.
„Særlig i de 10 år før han blev gift,
men også senere, deltog han meget i den
særlige vækkelse på Stevns og i Sydsjæl
land. Han var for sin tid ualmindelig
oplyst, havde ordet godt i sin magt,
mundtligt og skriftligt, var en udmærket
sanger - han trådte væven i takt til Brorsonske salmetoner“, skrev lærer Hans Kri
stensen - Niels Peter Kristensens 11 år
ældre bror.
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Dette udsagn bekræftes af det religiøse
præg i de sange, han skrev til og om sine
venner, og han havde mange, både læg og
lærd. Den tidligst kendte af hans sange er
fra 1843, da han var 25 år gammel. En af
de førende og inspirerende skikkelser ind
en for denne gudelige bevægelse - læg
mandsbevægelsen - på Stevns i 1840’erne
og 50’erne var pastor L. B. Leth i Lille
Heddinge. Han kaldte ham sin kristelige
ven og fortalte, hvordan Christen Rasmus
sen sammen med vennen Lars Kristiansen
fra Huggekrogen (Orup) tog rundt til
mange forsamlinger, hvor han også førte
ordet. Det er pastor Leth, der fortæller, at
Christen Rasmussen ofte gik mange mil
for at være med ved disse møder, og siger:
„Om denne lysvågne almuesmand gælder
ordene:
Lutter øjne, lutter øre,
lutter liv med efterklang;
alt han ville se og høre,
alt i barmen eftersang - “.

En bevægelse igang
Så begyndte den nye bevægelse på Stevns
i 1876, da nogle karle og piger, som hav
de været på højskole, sluttede sig sammen
i et vennelag, der mødtes i forskellige
hjem for at synge og tale med hinanden
om deres højskoleminder. Som oftest var
det hos sognefoged Peder Pedersen i Hav
nelev, og ved disse møder var den gamle
Christen Rasmussen en stadig gæst, som
hjalp godt til, at samtalen fik det rette ind
hold. Tillige sang han jo godt og kunne
alle melodierne.
Det var højskolemanden og historike
ren Holger Begtrup, der gengav, hvad
pastor Leth skrev om sin ven Christen
Rasmussen, og kaldte ham „et levende
Led imellem den (lægmandsbevægelsen)
og den ny Bevægelse i Halvfjerdserne“ den frembrydende grundtvigianisme. Selv
siger Christen Rasmussen om forholdet, at
de i hans ungdomstid sang og talte om
den glæde de havde fået at se. Vi følte det
som en juletid, hvor man fryder sig over
det glade budskab. Forsamlingstiden (de
gudelige forsamlinger) var en juletid, sag
de han. Nu er det forår og påsketiden, vi
er inde i. I må ikke glemme, at havde det
ikke været jul, så var det aldrig blevet
påske. For Christen Rasmussen var det
intet brud, men en selvfølgelig udvikling,
der skete.
Når kræfterne svigtede, var det hans
urokkelige tro, der gav ham kraft til at
komme videre. Det hjalp ham også, at han
fandt, hvad han søgte sammen med man
ge af tidens bedste mænd, som respektere
de den fattige mand højt. Der nævnes en
hel række af dem i „Hvad Jeg Mindes“.
Her skal kun nævnes pastor Lars Gottfred
Ovesen i Højerup - på den anden side af
gadekæret - og dennes bror forpagter Au
gust Ovesen på Højstrup, pastor L. B.
Leth i Lille Heddinge og digteren, pastor

(kapellan) Chr. Richardt i Store Heddinge.
Da Chr. Richardt havde fået Det Ancherske Legat, rejste han i 1861-62 til Italien
og Palæstina, hvilket han skrev en bog
om. Den forærede han Christen Rasmus
sen, som brugte den til højtlæsning for
sine børn.
Efter den tids forhold læste Christen
Rasmussen meget, selv om der jo ikke,
som nu, var et stort udvalg af litteratur,
men han læste, hvad der kom af blade, og
heri skrev han artikler, når han fandt noget
væsentligt at diskutere. Således diskutere
de han „Politik og Kristendom“ i Stevns
Avis med sin gode ven forpagter Ovesen
på Højstrup, der gjorde gældende, at de to
ting egentlig ikke behøvede at have noget
med hinanden at gøre. Det var Christen
Rasmussen uenig i, idet han ikke mente,
man kunne være alvorlig kristen, uden at
dette måtte sætte sit præg på såvel politik
ken som på mennesket.
I den forbindelse blev Christen Ras
mussen engang opfordret til at stille sig
som venstremand i Store Heddinge kred
sen, men da der samtidig blev stillet krav
om, at han i et og alt skulle følge Det for
enede Venstres program, afslog han det,
for stemme imod sin samvittighed ville og
kunne han ikke.
Der kendes to væsentlige artikler fra
hans hånd. De står begge i „Budstikken“.
Den ene, dateret juli 1874, hedder „Bryl
luppet i Kana“, hvor han på omhyggelig
ste og smukkeste måde gendigter histori
en med sine egne ord. Det skal der en
dygtig præst til at gøre bedre. Den anden
artikel, der er udateret, spørger, „Hvorfor
går vi i Kirke“. Det var jo velkendt, at
Christen Rasmussen gik mange mil for at
høre bestemte præster, som han følte sig i
samklang med, i stedet for at søge den
hjemlige præst på den anden side af gade
kæret. I artiklen besvarer han sit spørgs
mål på så klar og smuk en måde, at end
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ikke den Højerup præst kunne føle sig
gået for nær samtidig med, at han i sine
betragtninger over spørgsmålet næsten er
Søren Kierkegaardsk.
Højerups præst på den tid, H .J. Hørning var selvfølgelig ikke glad ved, at
Christen Rasmussen gik til andre for at
høre gudstjeneste, men det var nok heller
ikke hver søndag, han gik. Niels Peter
Kristensen fortæller, at engang da degnen
havde forfald, bad Hørning ham om at
være behjælpelig ved gudstjenesten i ste
det, og det kunne ske, at Hørning, der
ikke forstod sig på håndværktøj, kom over
og sagde: „De er jo en praktisk mand,
Christen Rasmussen, kunne De ikke lige
hjælpe mig...“ Der var bare det, at hans
prædikener ikke sagde Christen Rasmus
sen det, han var kommet for at høre.
Da Hørning flyttede til Lille Heddinge,
og Højerup i stedet fik pastor H.S. Gad,
blev forholdet et helt andet. Kom der
besøg hos præstens, og der skulle synges,
eller en ny melodi indøves, hentede
præstefruen Christen Rasmussen over for
at være til det med sin gode sangstemme.

Han blev tidligt enkemand, da Karen
Hansdatter allerede døde i 1869 47 år
gammel, selv blev han 64 år.
Højerup gamle kirke er i vore dage
turistmål og kirkegården parkagtig med
en enkelt velbevaret, sort gravsten midt på
den grønne plæne. Den er sat over bager

En brugsforening i Højerup
Et par år før sin død fik den praktiske
mand Christen Rasmussen, hvad han selv
kalder et tillæg til sit arbejde, idet man
startede en brugsforening i Højerup, hvor
han blev udnævnt til sekretær, men fra
begyndelsen kom det til at betyde, at han
ikke alene førte al foreningens skriveri
men også stod for indkøb af varer, føring
af bøger og regnskab osv. Alt det arbejde
tog han på sig, selv om han var godt oppe
i årene og stadig havde bageriet. Man
havde jo tillid til, at han kunne klare det,
og det blev gjort uden kontrol af nogen art
i hans tid, for ingen kunne drømme om, at
Christen Rasmussen kunne gøre noget
galt. Efter hans tid blev jobbene selvføl
gelig delt.
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Bager Christen Rasmussen i Højerup ( 1818-1882).
Fotografi afen gammel kultegning.

Christen Rasmussen 11/3 1818 - 22/12
1882 og Karen Hansdatter 22/6 1822 27/3 1869. Kirke og kirkegård blev i
1940’erne overdraget Selskabet Højeruplund, men der findes intet i selskabets
arkiver, der forklarer, hvorfor netop den
gravsten er blandt de bevarede. Den har
nu stået der i op mod 120 år; måtte denne
artikel bidrage til, at den får lov at stå
endnu i mange år som minde såvel over
ham som over den vækkelse, der gik over
egnen på hans tid.

Niels Peter Kristensens opvækst
Det var i det hjem, Niels Peter Kristensen
voksede op som nummer seks af en bør
neflok på otte. Han blev født den 15.
oktober 1862 og var en markedsgave, sag
de hans far, for 15. oktober var markeds
dag, og da fik man markedsgaver. For at
de ikke skulle stå så fattige over for andre
børn, fik de gerne hver 8 skilling at gå til
marked for, og af dem gjaldt det så om at
få det mest mulige med hjem, så det var
ikke meget af alt det vidunderlige, de fik
prøvet, og det, vi havde med hjem, var for
det meste en skuffelse dagen efter, fortæl
ler han. Men næste gang skulle de allige
vel til marked i Store Heddinge igen.
Som vi kan se, døde hans mor, da han
var 6 1/2 år gammel. Ved den tid kom
farens søster Bodil Marie Rasmusdatter
hjem til Højerup. Hun var ugift og havde
tjent samme herskab i København i 17 år.
Nu kom hun og påtog sig den opgave at
være børnene i moders sted, og som tiden
gik, blev hun hele Højerup bys faster
Marie.
Snart efter kom Niels Peter Kristensen i
skole, hvor han følte sig som en undermå
ler, sær og kejtet, men han havde en væl
dig læselyst og kunne alt det, han skulle
kunne. Ellers regnede han ikke de 7 års
skolegang for noget særligt. Skolen var et
sted, hvor man havde lektier for uden at få
at vide hvorfor. Det var 7 strenge år for
dem, der havde let ved det.
Når man læser, hvad Niels Peter Kri
stensen iøvrigt fortæller om sin lærer
„Gamle Toxværd“, har de 7 år nok allige
vel givet mere, end der står skrevet.
Toxværd holdt nemlig aldrig ferie og til
bød, at børnene kunne komme over til
ham i skolestuen hver mandag i ferierne.
Her var han, befriet for sine faste pligter,
en hel anden, der praktiserede en slags fri
skole, før der fandtes friskoler i vores for
stand, og børnene kunne lide det.

Da skolegangen var slut, havde Niels
Peter Kristensen endnu ikke tænkt på,
hvad han så skulle, for der var ikke rigtig
noget, han havde lyst til. Så foreslog
faren, at Niels Peter skulle i murerlære, og
det havde han ikke noget at indvende
imod. I Store Heddinge var der allerede
den gang en såkaldt teknisk skole, hvor
lærlinge om vinteren kunne få undervis
ning i tegning, regning og skrivning. Det
var her på et sådant kursus, Niels Peter
Kristensens uddannelse begyndte den sid
ste vinter, han var hjemme. To gange om
ugen havde han undervisning 6-9 om afte
nen og gik de 4-5 km. frem og tilbage.
Det var noget andet og bedre, end den
skole han før havde gået i, fordi man her
kom af egen fri vilje som et led i en
uddannelse, men Niels Peter var ikke fri
for betænkeligheder ved at skulle gå i
skole sammen med købstadsungdom, alli
gevel gik det rigtig godt, selv om han
aldrig kom med i deres lystigheder, fordi
han havde den lange vej at gå.

Om at mure - og i lære
På Stevns murede man ude på landet så
godt som altid med kridtsten fra klinten.
Den var jo lige ved hånden, og transport
udgifterne var ikke så store. Niels Peters
far mente, at det måtte være lettere at
mure med kridtsten end med brændte
sten, hvori han så, at fremtiden lå. Når
han havde lært at mure med brændte sten,
kunne han altid bagefter mure med kridt
sten.
På den tid var Niels Peters ældste bror
Hans Kristensen lærer i Høsten og orga
nist ved Dalby kirke. Han kendte murer
mester O. Olsen i Rødemarkshus (nu Rødehus) ved Turebyholm. Derfor blev det
her, Niels Peter kom i lære de næste 3 år,
sommer og vinter uden løn men med kost
og logi. De 3 år har han følt som noget,
der lå langt ude i fremtiden, og han for
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tæller om den trøst, det var, at han, når
han en søndag havde fri, kunne komme til
Høsten skole, hvor der var musik på stue
orgel, bøger og minderne om hjemmet.
Fra Rødemarkshus til Højerup var der
mindst fire mil. Den første tur, han gik
hjem, stod stadig skarpt i hans erindring,
skriver han. Han havde da kun været borte
i tre uger, men han var jo ikke så gammel
og har haft hjemve. Ved midnatstid påske
lørdag nåede han hjem, var så hjemme
påskedag men måtte af sted igen anden
påskedag om morgenen, for han skulle
være i plads igen om eftermiddagen. I
sine erindringer fortæller han smukt om,
hvad han så og hørte, da han nærmede sig
Højerup og samtidig fik duften af varmt
rugbrød. „Jeg fyldtes af denne vidunderli
ge følelse, nu er du hjemme i dit barn
domshjem“.
Murermesteren, som man skulle sige
De og mester til, var en dygtig håndvær
ker, men han deltog ikke selv i arbejdet,
hvorfor han ikke var klar over, at svende
ne en stor del af tiden brugte Niels Peter
som arbejdsmand. Det var således grum
me lidt, han fik lært af håndværket det
første år, men han havde brugt sine øjne
og sin forstand, så han fik klarhed over,
hvordan det skulle være; øvelse gør
mester, og det var den, det kneb med.
Niels Peter var klar over, hvor gennem
ført nøjsom hans far hjemme i Højerup
skulle være for at kunne have ham gående
i lære. Derfor søgte han at tjene en skil
ling ind imellem. Den bedste forretning i
den henseende var, da han fik en halv snes
dage fri til at tage del i høstarbejdet på
Turebyholm. Samtidig skaffede han sig
nogen indsigt i herregårdslivets robuste
sider.
Da de tre år var gået, blev mester og
Niels Peter enige om, at det var lovlig lidt
han havde lært til at kunne gå ud som
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fuldbefaren svend. Mester foreslog derfor,
at Niels Peter blev hos ham endnu et års
tid som forbundter til en lille løn, som de
aftalte. I sommeren 1881 arbejdede han så
med reparationsarbejder hos mesters bror,
der var murermester i Vordingborg, men
som hen ad efteråret fik entreprise på to
saftstationer til den store sukkerfabrik på
Lolland. De skulle ligge i Græshauge
(Græshave) og Majbølle, hvor han var
med til at bygge dem, og hvor han opleve
de lidt af hvert på den store arbejdsplads.
Det endte brat, fordi Niels Peter for første
og sidste gang var med i en strejke. Der
var lige ankommet 4 nye svende af den
slags, der var lige glade, hvordan det gik,
bare det gik godt. De fandt hurtigt ud af,
at de skulle have noget mere om dagen;
det syntes mesteren ikke, og Niels Peter
syntes heller ikke, der var grunde til det,
men der var flertal for at nedlægge arbej
det. Han var ked af at være der under alt
det vrøvl, så han snørede sin ransel og rej
ste til Vordingborg, hvor han mente at
have et tilgodehavende fra sommeren. Det
fik han ikke, for mester var lynende vred,
fordi han var gået med i strejken, så enden
på det blev, at Niels Peter sagde farvel og
tak og rejste uden penge hjem til Højerup.

Uden svendebrev
Niels Peter var nok svend, men han havde
ikke udført noget svendestykke og havde
altså heller ikke noget svendebrev. Den
gang tog man det ikke strengere, end at
man godt kunne få arbejde ude på landet,
når man var i besiddelse af mesters lære
brev, men den gik ikke i København.
Skulle man betragtes som en rigtig svend,
måtte man have arbejdet i København, og
det stilede Niels Peter efter, men et sven
destykke dér skulle udføres efter lærlin
gens egen tegning, og det havde Niels
Peter aldrig prøvet. Imidlertid opdagede
han, at der var en smutvej. I Nyborg kræ

vedes ikke, at svendeprøven skulle ud
føres efter egen tegning. Man fik stillet en
opgave, som man udførte og fik bedømt
efter reglerne af en oldermand og to bisid
dere. Niels Peter Kristensen fik udstedt sit
svendebrev i Nyborg den 28. februar
1882, og det var godt nok, selv om det i
omdømme blev betragtet som ringere end
det københavnske.
Med svendebrevet i lommen begyndte
Niels Peter at nyde svendelivet ved arbej
de hos en murermester i Store Heddinge,
og med 3 kroner om dagen var der penge
til at gå på værtshus. Til alt held havde
han under problemet med svendebrevet,
drøftet spørgsmålet om tegning og tegne
skole med sin far, som havde hørt højsko
leforstander Ernst Trier på Vallekilde.
Ham syntes han godt om og vidste, at han
dér havde en stor god tegneskole. Derfor
foreslog Christen Rasmussen Niels Peter
at tage på Vallekilde den kommende vin
ter. Det stod ikke klart for Niels Peter,
hvad en højskole egentlig var, men når
hans far anbefalede det, var det nok godt,
selv om han var skeptisk. Alligevel lagde
han sin økonomi om og sparede sammen
til opholdet, indmeldte sig og fandt en
kammerat, tømrersvend Ole Jensen fra
Skørpinge at dele seng (!) med. Den vin
ter var der godt 200 elever fra alle egne af
landet samt to færinger og to svenskere på
Vallekilde. Ole Jensen og Niels Peter kom
til at bo sammen med fem andre på værel
set Roligheden. Syv mennesker fra hver
sin egn og med hver sine anskuelser,
vaner og væremåder i et halvt år kunne
ikke undgå at skabe både diskussioner og
lystighed, så roligt var der ikke.
Niels Peter var på forhånd særlig opta
get af de socialt ulige vilkår, som menne
sker lever under, og han kunne ikke forstå
forholdet og sammenhængen mellem dis
se kår og Guds kærlighed, når der var
mennesker, der levede i nød og elendig

hed, selv om der i virkeligheden var nok
til alle. Det var især forstander Ernst Tri
ers foredrag og det rige samvær, han nu
oplevede, der bragte ham en nærmere for
ståelse heraf, og det kom til at præge ham
resten af livet. Noget af det væsentligste
var måske, at han her kom til at forstå,
hvor rigt begavet langt ud over det almin
delige, hans egen far var.
Lige før eleverne skulle hjem til jul, fik
han brev hjemmefra, om at hans far var
meget syg. Han kunne lige nå Triers fore
drag, inden han skulle skynde sig af sted,
og de sang „Udrundne er de gamle dage“.
Han glædede sig sådan til at fortælle sin
far om sine oplevelser på skolen. Men han
nåede det ikke. Niels Peter Kristensens
far, Christen Rasmussen døde af tarm
slyng efter kort tids sygdom, dagen før
han nåede hjem.
Den dygtige bygmester A. Bentsen var
leder af og lærer ved tegneskolen, hvor
Niels Peter lærte det han manglede, men
det fremgår klart, at det var den egentlige
højskole med alle dens vidtspændende
rækker af foredrag, der optog ham mest.

På tegneskole - og derefter
På tegneskolen stod han ved siden af
murer Jens Jensen, og de blev snart ven
ner. Han var jyde fra Randersegnen og
havde været på Mellerup højskole, hvor
han havde fået tilbud om at være med ved
bygningen af en spisestue i kælderetagen,
en skolestue i stueetagen og elevværelser i
loftsetagen, når skolen på Vallekilde var
forbi. Jens Jensen spurgte Niels Peter, om
ikke han ville gå i kompagni med ham om
dette store arbejde, og det sagde han
straks ja til.
Mellerup højskole ligger i direkte til
knytning til Støvringgård Klosters skov
og landsbyen Mellerup med udsigt ned
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over Randers fjord. Det var i de skønne
omgivelser her, Niels Peter var med til
udvidelsen af højskolen fra april 1883, og
han skulle snart opleve, at han på en gan
ske særlig måde var kommet på højskole
igen. Forstanderparret Marie og Jens Bek
havde gjort skolen til et samlingssted for
egnens befolkning, der troligt mødte op
og var med i skolens fællesskab, når Jens
Bek holdt foredrag, og medens Niels
Peter arbejdede der, var det yderligere for
stærket af, at foredragene på grund af
ombygningen fandt sted i forsamlingshu
set. Det var usædvanligt, og blev det ikke
mindre af, at alle, der havde været til fore
drag, også spiste middag på skolen. Også
håndværkerne, der selvfølgelig havde fuld
kost på skolen, var med ved samlingerne
hele dagen igennem lige fra morgensan
gen af.

Niels Peter Kristensen
Fotograferet engang i 1920’erne.
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„Det var på dette vidunderlige sted, i
disse vidunderlige omgivelser jeg så Met
te Marie første gang...“, skrev Niels Peter
og ved ikke om det var kærlighed ved
første øjekast, men i hvert fald fandt de
snart ud af, at de satte pris på at være
sammen. Alligevel blev det ikke til forlo
velse ved den lejlighed. På højskolen blev
hun kaldt Marie Boutrup, men hendes
døbenavn var Mette Marie Larsen, og hun
var født på Myrholm, der var et lille sted
på 10 tdr. land under Nørre Vosborg i
Ulfborg sogn. Navnet Boutrup havde fulgt
hendes slægt helt fra første halvdel af
1600-tallet, som mellemnavn eller efter
navn, enten man var døbt det eller ej, blot
man kom fra gården Boutrup i Nørre Felding sogn, og stednavnet Boutrup finder
man stadig på Topografisk Atlas. Efter
opholdet på højskolen rejste hun til sin

Vlarie
afe ret engang i 1920’erne.

hjemegn, medens han gjorde murerarbej
det færdigt og derefter havde et par min
dre murerjobs på Randersegnen, men som
tiden gik opdagede Niels Peter og Mette
Marie, at de ikke kunne undvære hinan
den, og i februar 1884 friede han til hende
pr. brev.
Imidlertid måtte Niels Peter ind som
soldat og blev den 4. april 1884 indkaldt
til soldatertjeneste ved infanteriet på Sølv
gades kaserne i København, hvor det end
te med, at han blev udtaget til uddannelse
til underkorporal. Det var fuldstændig
uden for beregning, og det nyttede ikke, at
han klagede sin nød. Men heldet var åben
bart ude, for under en streng marchtur fik
han så ondt i det ene ben, at han vanske
ligt kunne gå hjem. Dagen efter konstate
rede lægen, at der var tale om benhinde-

betændelse, så han blev sendt på sygehu
set, og 52 dage senere blev Niels Peter
sendt hjem med påtegnelsen „for tiden
utjenstdygtig“. Efter den oplevelse rejste
han hjem til Højerup, fordi han havde
lovet sin bror Rasmus at ombygge den
ovn, som deres far i sin tid havde lavet.
I foråret 1885 rejste Niels Peter til
Vestjylland, hvor hans første arbejde blev
at fuge et nyopført stuehus på Sønder Vosborg, hvor Mette Maries søster Katrine
tjente. Ellers var det mest ved Vemb
station, han var med til at opføre et tem
meligt stort forsamlingshus, og det passe
de meget godt, for i nærheden lå gården
Vester Damgård, som var Mette Maries
tjenstested hos Niels Bro Damgaard. Det
gav mulighed for at mødes, så snart de
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havde fri, men om søn- og helligdagene
tog de oftest til Myrholm, hvor Niels
Peter følte sig som hjemme, og hvor hans
kommende svigermor ikke alene fortalte
ham om slægten men også lagde op til
diskussioner.
Mette Maries mor var synsk som flere
andre på egnen, og det udviklede der sig
flere diskussioner om, efter at Niels Peter
havde fået sagt, at det jo bare var overtro.
Det fandt hun var en stor fejltagelse; der
måtte skelnes klart mellem synskhed og
overtro. Synskhed var virkelig og tilstede,
når man for sig kunne se noget, der ville
ske i fremtiden, og det så skete, medens
overtro blot var noget, man gik og bildte
sig ind. Det ser ikke ud til, at de blev helt
enige, men Niels Peter sluttede med den
pragmatiske holdning, at der nok er mere
mellem himmel ogjord, end vi mennesker
forstår os på.
Mette Maries mor havde den tanke, at
de skulle overtage hjemmet, så hun kunne
beholde sin pige hjemme, men på det tids
punkt kunne Niels Peter slet ikke tænke
sig at blive landbruger. Desuden følte han,
at han aldrig ville blive glad ved at leve
på den egn. Den gang tænkte han ikke på,
at det så i stedet ville blive Mette Marie,
der måtte ofre sig.

Politik - og provisorier
Medens de unge mennesker ventede på, at
noget ville vise sig, nød de sommeren og
deltog i de mange møder, der holdtes i
Ulfborg, Lemvig og Holstebro, eller hvor
det nu kunne være. Det var jo under
Estrups provisorier, og de politiske bølger
gik højt. Det mest spændende møde, Niels
Peter Kristensen indgående beskriver i
sine erindringer, var det historiske møde i
Holstebro med ca. 3000 tilhørere, der
resulterede i, at den kendte venstremand
Chresten Berg ved den efterfølgende sag
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blev idømt 6 måneders fængsel.
Niels Peter Kristensen nævner, dels at
det var i Vestjylland, han blev politisk
interesseret, dels at han var med i riffelbe
vægelsen, som en art modstand mod de
provisoriske finanslove. Det var ikke, for
di han var særlig krigerisk, men han var,
som så mange andre, frustreret over den
førte politik. Selv om bevægelsen blev
forbudt i 1885, siger det jo ikke, at den
dermed standsede, og at Niels Peters med
lemskab hørte op.
De havde begge været en tur i Højerup
i 1885, men i november 1886 rejste han
alene, og det pinte ham, at han skulle på
session igen. Nu måtte de snart finde en
afgørelse. Selv kunne han godt tænke sig
bosættelse i Højerup.
Hans søster og svoger tilbød ham da en
byggegrund på deres jord, men det voldte
vanskeligheder, dels fordi Gjorslev skulle
spørges, om der måtte udskilles en parcel,
da det havde 1. prioritet i ejendommen,
dels fordi Niels Peter ikke havde lagt
skjul på, hvor han hørte hjemme politisk.
Radikal havde han altid været, og det
betød den gang venstremand, og de ople
velser, han havde haft i Vestjylland, kunne
han ikke tie med, da de politiske bølger
selvfølgelig gik lige så højt i Højerup. Da
det så rygtedes, at Niels Peter ville bosæt
te sig i Højerup, søgte man fra de ledende
konservative at undgå at få denne oprører
ind i den fredelige lille kommune. For
højeruppeme var det værste måske endda,
at Niels Peter Kristensen sluttede sig til
frimenigheden i Sydstevns. Henvendelsen
til Gjorslev blev selvfølgelig et nej, men
så skete der noget, som godsforvalteren
ikke havde ventet. Niels Peters svoger vil
le ikke opgive og gik til Store Heddinge
Spare- og Lånekasse og anmodede om at
låne 3000 kr., mod at der fra hans jord
blev udskilt 1 skp. land, og det gik glat i
orden. Da svogeren igen henvendte sig til

godset med samme negative resultat,
spurgte han, om godset havde noget imod
at få hele købesummen udbetalt, og det
kunne der jo kun gives et svar på.
Nu kunne Niels Peter træde på egen
jord som den første betingelse for bosæt
telse. Men der skulle jo også et hus på.
Der var ikke mange penge, og det lå hel
ler ikke i fremtiden, at der ville blive det.
Til trods for, at Niels Peters afvigende
synspunkter nu var kendt, mødte han i den
forbindelse kun velvillige naboer. Selv
mener han, at det i nogen grad skyldtes, at
hans far havde vundet sig en god plads i
folks omdømme, som en mand om hvem
der kun taltes godt. Det lille hus blev byg
get, men gælden var relativ stor i forhold
til de indtægter, der kunne forventes.

Forsamlingshus i Sydstevns
Der var ellers sket meget på egnen, siden
Niels Peter Kristensen kom i lære og
senere rejste til Vestjylland. De unges for
samlinger fik efterhånden et sådant
omfang, at de ikke kunne rummes i en
storstue. Derfor kom ideen op i 1880 om
bygning af et forsamlingshus, og derfra
og til forsamlingshuset „Syd-Stevns“ stod
færdigt, gik der kun et års tid. Det fortæl
ler en hel del om, hvad der var i gære, at
det var bygmester A. Bentsen fra Vallekil
de, der tegnede bygningen og stod for
dens opførelse; netop den tegnelærer, der
var leder af tegneskolen, da Niels Peter
var elev, men det var egnens unge, der
udførte arbejdet. Derfor kan der ikke her
ske tvivl om, at Bentsen har været kendt
på egnen før den tid.
En af de unges foregangsmænd den
gang var Povl Nielsen (1853-1923) fra
gården Karlshøj i Gevnø; ham der med
tiden skulle blive en høvding på egnen.
Ikke på mindre end tre grundtvigske høj

skoler havde han været elev, nemlig
Askov, Brøderup og Vallekilde, så ingen
tvivl om, at han kendte denne bevægelses
inderste.
Nu havde foredragsforeningen plads,
og der var plads for gymnastik og idrætss
tævner. Men „Syd-Stevns“ skulle snart
blive kendt for andet og mere. Præget som
egnen var af frihedstrang og af højskolen,
opstod snart ønsket om en grundtvigsk
menighed. Man var selvfølgelig bekendt
med det, der tidligere var sket inden for
denne kirkelige retning. Det var begyndt
med, at Vilhelm Birkedal i Ryslinge i
1866 blev afskediget som sognepræst, for
di han havde holdt gudstjeneste i et privat
hus, men da menigheden holdt fast ved
ham, endte det med, at rigsdagen vedtog
loven om valgmenigheder i 1868. Heri
bestemtes, at de var underkastet de sam
me regler om tilsyn som folkekirken og
derfor en del af denne. De kunne selv
vælge deres præst, selv skaffe kirkebyg
ning og selv aflønne præsten. Alligevel
varede det kun til 1883, før det var galt
igen, idet bevillingen blev frataget valg
menigheden på Mors, fordi præsten
Rasmus Lund havde taget en ukonfirmeret pige til alters.
Samme år blev valgmenighedspræst
Karl Rønne i Høve tilskyndet til at ændre
på gudstjenestens form, desuden tog han
nogle til alters uden skriftermål, og han
undlod at overhøre børnene ved konfirma
tionen. Det bebrejdede biskop Martensen
ham for, hvilket Karl Rønne følte som en
krænkelse og ansøgte derfor kongen om,
at hans anerkendelse som valgmenighed
spræst måtte blive taget tilbage. Resultatet
blev, at der dannedes en frimenighed i
Høve.
Man vidste altså en hel del om, hvad
man indlod sig på, da man i november
1884 bad Karl Rønne komme og holde
foredrag. I hvert fald fik det langvarige
virkninger, for der kom en aftale i stand
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om, at Karl Rønne skulle komme en gang
om måneden og holde kristelige foredrag i
hjemmene og forsamlingshuset. Det blev
snart til egentlige gudstjenester, og da der
var nogle, som også ønskede at komme til
alters, holdt han også altergang, første
gang på Karlshøj. Den første gudstjeneste
med barnedåb fandt sted i maj 1885, og så
faldt hammeren, idet kultusminister Jacob
Scavenius (1835-1915) følte sig provoke
ret til at udsende et cirkulære, hvori det
blev kundgjort, at faddere ved en sådan
dåb måtte betragte sig som udmeldt af fol
kekirken.
Det satte skub i bestræbelserne for at
bygge egen kirke, og det lykkedes i løbet
af 1886 at samle så mange penge og spon
sorer - Povl Nielsen gav et stykke af Kar
lshøjs jord til kirke og kirkegård - at man i
1887 kunne sætte byggeriet igang. Her
var Niels Peter Kristensen med fra første
færd. Han havde fulgt udviklingen på
afstand i nogle år. Nu blev han murer
svend på bygning af kirken, og som en
selvfølge boede han sammen med de øvri
ge håndværkere hos Povl Nielsen Karls
høj, der stod som bygherre. Deres livslan
ge venskab stammer fra den tid.
Håndværkerne lovede, at kirken skulle
være færdig til indvielse til jul, men helt
sådan skulle det ikke komme til at gå, for
hen i oktober, da de endnu manglede tår
net, sagde Niels Peter til Povl Nielsen, at
han kom til at have fri i en uges tid, for
han skulle til Vestjylland for at giftes. Det
var jo kedeligt, når der var så travlt med
byggeriet. På den anden side var det også
vanskeligt for Povl Nielsen at sætte sig
imod det, for han var jo selv blevet gift
under byggeriet i maj måned samme år.
Povl Nielsen og Ane Nielsen fra Barup
var først blevet borgerlig viet i Store Hed
dinge, derefter var de blevet fejret i for
samlingshuset, inden gildet stod brudens
hjem i Barup. Midt i byggeriet tog Niels
Peter Kristensen så til Vestjylland og blev
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den 27. oktober 1887 gift med Mette
Marie Larsen - af slægten Boutrup - i
Ulfborg kirke. Festen gav og holdt Niels
Bro, som var blevet ven med Niels Peter,
og hos hvem Mette Marie havde tjent så
længe, på Vester Damgård. Efter at have
været rundt at hilse og takke venner og
bekendte, gik bryllupsrejsen over Melle
rup højskole og København til det lille hus,
Niels Peter havde bygget til dem i Højerup, og da var alle opsparede penge brugt.
Vejret var fint det efterår, så byggeriet
gik rask fra hånden, men kirken nåede
ikke at blive færdig inden jul. Indvielsen
fandt først sted 4. juledag den 28. decem
ber 1887 i forrygende snestorm. Man hav
de været spændt på, om der ville komme
nogen i sådant et vejr. Alligevel kom der
så mange fra hele landet, at både kirkerum
og indgang var stuvende fuld. Selv om det
var koldt, og iskrystallerne glitrede fra de
våde vægge, holdt man varmen ved hin
anden, skriver Niels Peter. At det ikke var
overdrevet bekræfter Povl Nielsens opteg
nelser, der nævner, at „til trods for det for
rygende vejr var der mødt 400 mennesker
til indvielsen“. Frimenighedspræsten Ras
mus Lund fra Mors indviede kirken og
holdt altergangen, medens valgmenigheds
præst Frederik Nygaard prædikede. De
fremmødte var menighedens gæster, og
næste dag var der folkeligt møde i for
samlingshuset, hvor Karl Rønne, Emil
Dam og Fernando Linderberg talte. I årti
erne derefter fejredes 4. juledag hvert år
som kirkens festdag. Forud var Karl Røn
ne blevet valgt til deres første præst.
Kulturminister Jacob Scavenius sørge
de imidlertid for, at menighedens trængs
ler fortsatte, idet han forbød, at de døde
begravedes på frimenighedens kirkegård.
Efter ihærdig hjælp fra højesteretssagfører
Svend Høgsbro (1855-1910), venstre
fløjens stjerneadvokat, lykkedes det dog
at få tilladelse til begravelse, når sognets

præst og herredsfogden i Store Heddinge
havde givet deres tilladelse. Først i 1893,
da Jacob Scavenius var væk, faldt kravene
bort.
For Niels Peter og Mette Marie meldte
hverdagen sig straks. Som murer var det
træls at bo helt ude til den ene side. Der
var næsten altid så langt til arbejdet, at
Niels Peter måtte blive ved det hele ugen,
medens Mette Marie gik ensom derhjem
me, og det var svært, selv om hun havde
Niels Peters familie om sig.

Sogneråd
Et års tid senere skulle der være sogneråds
valg. Derfor gik Niels Peter til sognerå
dets sekretær, gamle lærer Toxværd, som
han jo kendte fra sin skolegang, og spurg
te, om han var på valglisten. Det var han
ikke, og han var heller ikke på folketings
valglisten. Niels Peter mente selvfølgelig,
at det skulle han være, men det eneste
svar, Toxværd kunne give, var, at så måtte
han henvende sig til sognerådet. Han gik
derfor til sognerådsformanden, som netop
var den højremand, der havde søgt at hin
dre, at han bosatte sig i Højerup. Det kun
ne der ikke blive tale om, han kendte godt
loven, nåe, ja, men den ville Niels Peter
da gerne se. Da sognerådsformanden hav
de fundet den frem og opdaget, at han
havde uret, begyndte han at råbe op om, at
man vel ikke skulle til at have politik ind i
sognerådet. Det vidste Niels Peter ikke
noget om, for han sad der jo ikke og reg
nede heller ikke med at komme der. Han
ønskede bare at komme på valglisten. Det
er slet ikke sikkert, at jeg møder op, men
det er min ret, sagde han. Sagen kom op i
sognerådet, hvor der blev opstandelse og
en drøften frem og tilbage, resultatet blev
alligevel, at det måtte erkende, at der var
en fejl i valglisten, som måtte rettes. Det
vides ikke, om fejlen var lavet med vilje,

eller hvem der havde lavet den. I hvert
fald blev der sat en bekendtgørelse op hos
Niels Peters bror i bageriet (det var jo der,
alle kom) - skrevet med Toxværds hånd:
„Det bekendtgøres herved at alle, som er
fyldt 25 år, har ret til at være på valglisten
til sognerådet“. Og underneden: „Vil du
ikke sige det til din bror“? Det morede
man sig meget over, for der stod intet om
alle de krav, der hørte med, og Niels Peter
tilføjer, at den nugældende valglov (til
sognerådet - i 1940’eme) blev indført i
Højerup i 1888.
Selvfølgelig kom der snart børn, og der
blev trangt i det lille hus, men heldet til
smilede dem, da menigheden i 1890 fandt
det nødvendigt med hjælp til heste og
vogne, når der var kirkelige handlinger.
Derfor ville man bygge et hus ved siden
af kirken. Det blev Niels Peters opgave,
og så snart det var færdigt, flyttede han
ind med familien. Her boede de så, indtil
der efter syv år skete den helt store foran
dring for dem.
Niels Peter fik murerarbejdet, da Niels
Nielsens gård Hyllehøj i Lille Torøje i
1897 skulle udflyttes. Her så Niels Peter
straks chancen og forhandlede sig til at
overtage den gamle gårds bygninger med
et jordtilliggende på 6 tdr. land. Her flyt
tede familien, mand, kone og seks børn så
ind. Det var lige, hvad Mette Marie
ønskede sig, og hendes mor allerede på
Myrholm havde frittet Niels Peter for at
gå ind i, tillige var det godt for børnene at
vokse op på et sted med jord til i modsæt
ning til et jordløst hus, skriver Niels Peter
og anfører videre, at vennerne mente, at
det var en uklog handling. Når det gik
godt, kan sådan noget aldrig vides, men
Niels Peter siger, at havde han ikke haft så
dygtig en kone, var det ikke gået lige så
godt, som det gik. Sammen med børnene
voksede bedriften, der efterhånden bestod
af 4-5 køer, 1 hest og 4-5 søer med leve33

ring af ca. 30 svin årligt, så der var nok at
rive i for alle.

Mange offentlige hverv
Niels Peter hørte ikke til de stille eksisten
ser. Han var blevet politisk interesseret,
medens han var i Vestjylland, og hans
optagethed af grundtvigianismen, som
han havde fra sin far, blev bestyrket af det
røre, der var, da han vendte tilbage. Med
tiden fik han mange offentlige hverv, men
de 23 år som medlem af menighedsrådet
for Stevns frimenighed, regnede han ikke
blandt dem.
Noget af det første, Niels Peter Kristen
sen kom ind i, var sognerådet for Spjellerup-Smerup sogn. Det er ikke klart, hvor
længe han sad der, men det har efter al
sandsynlighed været, indtil hans svigersøn
Alfred Richardt ved et valg efter 1923
overtog det. Der kunne fortælles meget
om hans oplevelser fra den tid, men jeg
skal her nøjes med én. I 1903 indførtes
som bekendt indkomstskatten, der af man
ge blev betragtet som et indgreb i privatli
vets fred, og måske flere endnu kunne slet
ikke forstå det nye begreb, for hvordan
kunne det kaldes indkomst at gå i brugs
foreningen og købe ind? Det var da en
udgift, og det var svært at få folk til at for
stå, at de jo måtte have tjent pengene, før
de kunne bruge dem. Lige så svært var det
for politikerne at lave en ligning, som i
det mindste havde et skær af retfærdig
hed. Det ondartede begreb, selvangivelse
var endnu ikke opfundet.
I forbindelse med arbejdet i sognerådet
og den lovindsigt han skabte sig, blev han
ligningsmand i skatterådet for SpjellerupSmerup kommune (skattekredsens lig
ningsmyndighed), hvor han sad fra 1903
til 1938.
I 1879 udkom amerikaneren Henry
George's værk „Fremskridt og Fattig
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dom“, der påviste, at de to ting følges ad,
fordi der ved samfundenes vækst og ud
vikling sker en forøget efterspørgsel på
jord, så prisen stiger og giver en ufortjent
gevinst til dem, der i øjeblikket besidder
den. I modsætning til andre goder er der
altid kun den samme jord. Den skal ikke som alt andet - produceres påny, hver
gang den er brugt. Bogen skabte en enorm
interesse over hele verden og blev i løbet
af kort tid oversat til mange sprog. Den
norske højskolemand og senere stortings
præsident Viggo Ullmann oversatte bogen
til norsk allerede i 1886, og fra 1887 var
han én eller flere gange rundt på danske
højskoler med foredrag om de sociale pro
blemer Henry George's bog gjorde op
mærksom på. Antagelig var det gennem
sin kontakt med højskolen før århundred
skiftet, Niels Peter Kristensen stiftede
bekendtskab med tankerne - vel især fra
Mellerup og muligvis fra Højskolebladet,
hvori Jacob E. Lange skrev om Henry
George allerede i 1880’erne. Men han har
givetvis også læst bogen, da han var kendt
for at læse alt, hvad han kom i nærheden
af. Fremskridt og Fattigdom blev først
oversat til dansk i 1905 i en noget forkor
tet udgave af Jacob E. Lange ved Fyns
Stifts Husmandsskole, og dertil brugte
han Viggo Ullmanns oversættelse som
forlæg.
Niels Peter Kristensen og hans gode
ven, husmand Chr. Olsen i Store Torøje
drøftede ofte en samling af alle dem, der
beskæftigede sig med tankerne i Henry
George's skrifter. På den baggrund fore
lagde de ideen for godsforvalter Sophus
Berthelsen i Høng, og i fællesskab tog de
initiativ til indkaldelse til et møde i
København. Mødet blev holdt den 2.
marts 1902 med deltagere fra det meste af
landet. Til mødeleder valgtes Svend
Høgsbro, der nu havde afløst Jacob Scavenius som Store Heddingekredsens fol
ketingsmand, og det indledende foredrag

blev holdt af nævnte husmand Chr. Olsen.
Kort fortalt endte mødet med oprettelsen
af „Henry George Foreningen“.

Husmændene i aktion
Den 8. november 1902 skulle blive en
mærkedag i husmandsbevægelsens histo
rie, der gav genlyd vidt omkring. De sam
virkende sjællandske Husmandsforenin
ger holdt deres første sendemandsmands
møde (delegeret-) i Køge for de tilsluttede
husmandsforeninger. Fra dette møde ville
man gerne udsende en resolution, og Sop
hus Berthelsen (måske sammen med
andre) havde lavet et udkast, som han
oplæste. En stor del af forsamlingen syn
tes godt om det, men som resolution kun
ne den ikke udsendes umiddelbart på bag
grund af oplæsningen. Derfor nedsatte
forsamlingen et udvalg på tre af deltager
ne. En af dem var Niels Peter Kristensen.
Efter en stund kunne udvalget meddele, at
de stod inde for udkastet, som derefter
blev vedtaget med stort flertal. Det, der
vakte furore, var, at husmændene ikke
ønskede nogen særlig fordel for sig men
krævede, at der, i stedet for told og skat på
fornødenheder, til dækning af samfundets
behov opkrævedes en skat på den jord
værdi, som ikke skyldes enkeltmandsar
bejde, men som hidrører fra samfundets
vækst og udvikling. Køgeresulotionen fik
stor symbolværdi for husmandsbevægel
sen og indgik i dens program i 1913 og
1945.
Det er for så vidt ejendommeligt, at
Niels Peter Kristensen var med som sen
demand fra husmændene i SpjellerupSmerup al den stund, at husmandsforenin
gen dér først officielt blev oprettet den 16.
april 1903 med murer Niels Peter Kristen
sen som formand, indtil han efter et par år
kom i hovedbestyrelsen for De sjælland
ske Husmandsforeninger. De to ting siger

en hel del om tilliden til Niels Peter Kri
stensen. Han var altså på den tid mere
kendt som idealist og murer end som hus
mand.
Husmandsforeningerne havde fra be
gyndelsen et alment kulturelt, oplysende
sigte og varetog både landarbejdernes og
husmændenes interesser; blandt andet for
di jordtilliggendet kunne være så lille, at
der var en glidende overgang, og fordi
landarbejderne ofte brugtes som billig
arbejdskraft på de større gårde. Det var på
den baggrund, at Niels Peter Kristensen
knyttede venskab med den yderliggående
radikale forfatter og skribent Fernando
Linderberg (1854-1914), men deres veje
måtte skilles, da Fernando Linderberg dan
nede „Dansk Landarbejderforbund“ med
et stærkt socialistisk præg. Det binder den
enkelte, men jeg vil frihed, sagde Niels
Peter Kristensen.
Der var nu nok alligevel den gang en
brudflade mere, må man tro. Ved Spjellerup-Smerup husmandsforenings 60 års ju 
bilæum i 1963 fortalte Alfred Richardt, at
Fernando Linderberg knyttede sig til Mor
ten Pontoppidan (1851-1931), der havde
brudt med grundtvigianismen og dannet
Hjørlunde højskole.
Fernando Linderberg var også, som så
mange andre, optaget af Henry George's
ideer, men han holdt på, at det store pro
blem var prioritetsgælden, og det må man
jo sige, han har ret i. Selv om ejerens
gevinst er ufortjent, optræder den hos
køberen som en gæld, han skriver under
på at ville betale. En enkel, rationel
løsning af dette problem er desværre
aldrig kommet til seriøs drøftelse. Kort
efter gik Fernando Linderberg ind i Soci
aldemokratiet.
I omtalen fra 60 års dagen fremhæver
Østsjællands Folkeblad stifterne på føl
gende måde:
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„Karakteristisk er det, at man som
drivkraft ved oprettelsen a f SpjellerupSmerup Husmandsforening finder netop
en mand som Chr. Olsen, St. Torøje, den
meget kendte andelsmand, og at forenin
gens form and blev murer N. P. Kristensen,
Lille Torøje. Denne veltalende og velskri
vende idealist, der tilhørte inderkredsen
omkring Stevns Frimenighed, spillede en
betydelig rolle i den folkelige vækkelse på
egnen“.
Ja, selvfølgelig var Niels Peter Kristen
sen også fremme i andelsbevægelsen.
Karakteristisk er det således, at da man i
1912 ville have et forsamlingshus „By
stævne“, blev det bygget i et hjørne af
hans have, og da man i 1914 ville have en
ny bygning til brugsforeningen, blev den
lagt i det andet hjørne af hans have. Da
han i 1942 gik ud af bestyrelsen som 80årig, havde han været dens talrevisor i 26
år, og det var 50 år siden, han var med til
at oprette en brugsforening i Lyderslev, da
han boede ved frikirken.
„Bystævne“ blev bygget op ad byens
gadekær, der i 1912 var et sted, hvor man
smed sit affald. Det blev fjernet, og gade
kæret fyldt op med 600 læs jord, så byen
fik sin egen lille have. I midten blev der
den 5. juni 1915 plantet et egetræ som
minde om kvindernes stemmeret. Senere,
efter at Niels Peter Kristensen havde skre
vet om byens historie, blev der sat en
kreds af granitsten med de syv oprindelige
gårdes matrikelnumre, samt en større sten
med årstallet 1767, der henviser til byens
udflytning.

Godt - og ikke så godt
Niels Peter Kristensen var også med til at
etablere både et andelsbageri og et andels
bryggeri. Det første gik fint. Det sidste fik
i løbet af få år i stadig stigende grad pro
blemer og måtte til sidst ophøre, og der
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måtte en voldgiftsag til for at få tabene
fordelt. Det kom fx til at koste Niels Peter
Kristensen 1000 kr., og det var den gang
mange penge for en husmand. Men det
mest fantastiske og fuldstændig ukendte i
kulturel sammenhæng var sagens endelige
afslutning. Man holdt fest for underskud
det! I den forbindelse fortalte Niels Peter
Kristensen med lune og humor „bryggeri
ets saga“ på vers - ikke mindre end 300
rimede linier fortalte historien. Sagaen
sluttede med en introduktion til, at Jens
Kristensen, som havde stået for det hele,
fik overrakt et guldur. Sådan! Hvilket
overskud at have i hverdagen?
Det ville være underligt, hvis Niels
Peter ikke også beskæftigede sig med sko
len, og selv om kommuneskolen var nær
meste nabo, var han med til at starte
Lund-Lille Torøje friskole, og bygningen
skulle være den sidste, som Niels Peter
Kristensen stod for opførelsen af, fortæl
ler gårdejer Harald Seidenfaden. Den
erstattede Lund friskole, hvor Niels Peters
egne børn havde gået, og hvor han en
overgang var formand.
Det ligger lige til at spørge, hvordan
med hverdagen på hjemmefronten, når
Niels Peter var optaget af så meget udad
vendt arbejde? I sin barndom havde han
vel observeret et og andet om landbruget,
men praktisk landmand var han ikke og
blev det nok heller aldrig. Det havde Met
te Marie langt mere forstand på fra sin
opvækst på Myrholm og som tjenestepige
hos Niels Bro på Vester Damgård ved
Ulfborg. Hun holdt af den slags, og det
var et altid næret ønske, der blev opfyldt,
da de overtog stedet. Niels Peter var klar
over sine mangler ved at fortælle, at det
altid viste sig, at Mette Marie havde ret,
når der var problemer med bedriften, der
måtte løses.
Det første problem der måtte løses var
fjernelse af den store mødding, der lå for

an bygningerne ud mod vejen og få hullet
efter den opfyldt, så der i stedet kunne bli
ve en have. Det lykkedes ved gode ven
ners hjælp med heste og vogn og plov
samt ca. 400 læs jord, som Mette Marie,
børnene og Niels Peter for det meste selv
flyttede. Det blev til alle tiders have med
køkkenurter og blomster. Det var Mette
Maries stolthed, som alle beundrede.
Niels Peter ældre bror fortalte hende det i
et vers ved deres sølvbryllup i 1912:
„Ja, Jordbær og Morbær, Papaver og Vin
- Funkier med spættede blade
Chrysanter, Erantis, alt er latin
fra rødeste rødt og til Ultramarin
har hun dyrket med Hakke og Spade “.
Den første tid var svær, men det lettede
efterhånden, for Mette Marie var rig på
ideer, intet måtte gå til spilde, og derfor
kom der aldrig til at mangle noget. Det
kunne der fortælles en hel del om. Jeg
skal her nøjes med en enkelt sag, der gik
meget ry af. Byens koner holdt en hel del
geder, og for at få mælken fra dem, blev
de fleste kid slået ihjel og fjernet straks
efter fødslen. Det fandt Mette Marie, var
det rene spild. Kunne hun da ikke få dem i
stedet, så ville hun fodre dem en tid, til
der blev så meget kød på dem, at de var
værd at spise? Hun fik ordningen i stand,
fodrede gedekid, slagtede gedekid og gar
vede gedeskind. Af gedeskindene syede
hun en fin hvid kørepels, så hun var en af
byens flotteste koner, når de spændte
hesten for vognen og kørte til kirke.
Da det blev vanskeligt at skaffe tøj
under 1. verdenskrig, fandt de ud af at
dyrke og behandle hør, som de selv kunne
lave garner af, hvorefter de fik anskaffet
en væv, og så vævede Mette Marie næsten
altid, så snart hun satte sig ned.
Alt dette var fritidsarbejde. Niels Peter
har vel stået for den grovere del af mar

karbejdet, men arbejdet i stalden har
været Mette Maries, og selv om de med
tiden fik tjenestepige har det været et slid.

Stor flok børn
Med tiden voksede børneflokken til 10,
og hvilken børneflok! De „gik til held“
allesammen, blev gift, fik børn og børne
børn. Alle blev ældre, mange blev gamle
og enkelte endog meget gamle. Jeg har
haft det held at træffe dem alle - også de
to der emigrerede til USA. Johannes rejste
som tømrer i 1913, lige efter at han havde
sat trempel på sin fars kostald. Karen rej
ste i 1923 som gravid med mand og fire
børn. Hun døde i 1995 i Arkansas, en
måned før hun ville være fyldt 102 år.
Niels Peter Kristensen begyndte sin
bog med at skrive, at slægten med rette
kan betegnes, som en ret stor og udbredt
slægt. Det samme kan siges om hans
efterslægt.
Børnene tog godt fat derhjemme indtil
voksenalderen, som de efterhånden alle
havde nået. Derfor kunne det forventes, at
sliddet ville forøges. Det er nok en af
grundene til, at Mette Marie og Niels
Peter i 1923 købte et lille hvidt bindings
værkshus på hjørnet lige over for på den
anden side af vejen, da datteren Bodil
Marie og Alfred Richardt som nygifte
kunne overtage ejendommen. Efter 26 års
slid kunne de tage det med ro, selv om der
stadig var hus og have at passe, medens
Niels Peter, der nu var 61 år, stadig havde
de fleste af sine udadvendte gøremål.
Her havde de så en række lykkelige år,
indtil Mette Marie i 1929 døde af en
kræftsygdom efter et langt, svært sygeleje.
Niels Peters aktiviteter fortsatte endnu
en årrække. Da de blev færre, og han ikke
længere havde det så godt med benene,
gav han sig i 1935 til at nedskrive, hvad
han vidste om sin slægt, og fra 1938 til ca.
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1947 hvad han mindedes fra sit lange liv.
Det har været så interessant stof, at der
vedblivende har været ønsker om at få det
at læse, hvorfor jeg har ladet det udkom
me som bog i 2000.
Samtidig gav Niels Peter sig til at være
bogbinder, og det blev ikke så få af sine
kære bøger, der kom til at stå i hans ind
binding. Vi har stadig nogle af dem.

Historien
Niels Peter havde dog endnu mere på
hjertet. I mellemtiden havde han gået og
undersøgt Lille Torøje bys historie helt til
bage til den tid, den under navnet Taarø
tilhørte Vemmetofte Kloster. I 1946 havde
han afsluttet sit „Bidrag til Lille Torøje
Bys Historie“ og fik sin søn, bager Evald
Boutrup Kristensen til at udskrive den på
maskine i to eksemplarer. Dem indbandt
han og gav det ene til „Bystævne“ og det
andet til gårdejer Harald Seidenfaden med

tak for megen befordring. Jeg kan endnu
se for mig, Harald Seidenfaden komme i
sin bil og spørge, om Niels Peter var klar.
Så satte de to gamle knarke sig ind i bilen
og kørte til gudstjeneste i frikirken.
Et fint ekstrakt af bogen blev redigeret
af førstelærer Axel P. Jensen i Hårlev og
udgivet i Årbog for Historisk Samfund for
Præstø Amt i 1956.
Niels Peter Kristensen døde 2. juledag
1947 85 år gammel. Efter hans død lå der
et manuskript til den tale, han ville holde
4. juledag ved festen for Stevns Frikirkes
60-års dag. Niels Peter talte ellers aldrig
efter manuskript. Denne her indledes da
også med, at han har nedskrevet den for
det tilfælde, at han af en eller anden grund
ikke selv kunne være til stede. Derefter
fortæller han eventyret om den dag, kir
ken blev indviet, hvor det nygifte par tog
hinanden i hånden og løb i snestormen
tværs over de frosne marker og gennem

Lille Torøje Brugs under ombygning i 1937. Midt i billedet den 75-årige Niels Peter Kristensen i murertøj
og sutsko. Den anden mand i hvidt er hans ældste søn, murer Thorvald Kristensen i Alslev. Foto Jens Taarø.
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snedriver for at nå frem. Cyklen var ikke
opfundet endnu, og de havde hverken
heste eller vogn.
Ingen nulevende i familien vidste,
hvornår den var skrevet. Efter udgivelsen
af Niels Peters erindringer blev jeg kon
taktet af Jens Taarø, der nøjagtig vidste
besked. Den gamle Niels Peter Kristensen
gik hver dag over vejen og ind i brugsen
for at få en sludder med uddeler Inge
mann Hansen. Juleaftensdag 1947 fortalte
han, at nu havde han skrevet den tale, han
ville holde 4. juledag. I tiden, der fulgte
efter hans død to dage senere, talte de
meget om det derhjemme, fortalte Jens
Taarø, der er Ingemann Hansens søn og
bærer af Lille Torøjes gamle navn. Vi
husker ham godt fra 1940’erne som „Jens
Brugs“; nu er han pensioneret friskole
lærer i Osted.
Historien slutter med gårdejer Harald
Seidenfadens store smukke nekrolog i
Østsjællands Folkeblad.
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Født på Randersegnen i 1922
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SLÆGTEN (ISBN 87-90331-09-5), og i år 2000 foranstaltedes Niels
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Præster, kirke og sogn

Erindringer fra
Herlufmagle sogn.
Bl.a. om lærere, kirkesangere
og et kirkestævne.

A f Verner Larsen, Herluflille
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En sammenkomst i Herlufmagle præste
gård blev for Verner Larsen, tidligere borg
mester i Suså og en af Herluflille-egnens
landmænd, indfaldsvinkel til en erin
dringsrække om kirke, præster og sogn.
Verner Larsen fortæller bl.a.:
Mit første møde med kirken var, da jeg
den 8. juli i 1923 blev døbt. Det husker
jeg selvfølgelig ikke, men mine forældre
har fortalt, at jeg blev døbt af pastor
Ulmer, præst i Fensmark.
Om kirkens døbefont, hvor forældre i
sognet, generation efter generation har
holdt deres børn over dåben, skriver vor
tidligere præst Jørgen Tørsleff i sin bog
„Præstetanker“: Døbefonten stammer fra
den ældste kirkebygnings første tid og er
hugget ud af en stor granitblok. Funda
mentet under den er særpræget, for da
man flyttede den under den sidste restau
rering af kirken viste det sig, at den stod
på en møllesten.
Pastor Tørsleff mente dog ikke at der
var nogen symbolik i dette, snarere at
møllestenen var lagt der af praktiske år
sager.
Mine første minder fra vor kirke stam
mer fra julegudstjenester i min barndom.
Dengang var det juledag, man fyldte kir
ken, nu er det juleaften, endda ved hele to
gudstjenester. Det, jeg særlig husker fra
disse gudstjenester, var salmesangen. Den
blev især præget af, at lærerparret Karen
og Thomas Nygaard fra Herluflille skole
mødte op med deres store familie, som
ikke alene var meget sangglad, men også
havde gode sangstemmer. De havde 14
børn, der næsten alle deltog i julegudstje
nesten. Adskillige af dem havde ægtefæl
ler eller kærester med, så de ikke alene
fyldte godt i kirken, men sammen med
den øvrige menighed fyldte de rummet
med salmesangen. Det var simpelthen
vidunderligt ved disse gudstjenester at
høre alle vore dejlige julesalmer.
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Der er en god historie om familien
Nygaards ankomst til Herluflille i 1914.
En nabo til skolen, Lars Peter Christen
sen, skulle med heste og Charabanc hente
dem på Ringsted station (stationen i
Herlufmagle kom 10 år senere).
Lars Peter Christensen kendte ikke
meget til familien, der kom fra Sunds
sogn ved Herning, kun vidste han, at det
var en børnerig familie, men hvor mange
børn var han ikke klar over.
Lars Peter Christensen har senere for
talt om, hvordan han oplevede, at familien
steg ud af toget på Ringsted station.
Først kom lærer Nygaard med to min
dre børn, som han holdt i hænderne. Så
kom der fire større børn som kunne klare
sig selv. Sidst kom fru Nygård med et lille
barn på armen og et lidt større barn ved
hånden. Med ialt 8 bøm og 3 voksne i
Charabancen gik turen så til det nye hjem
i Herluflille skole. Senere fik lærerparret
6 børn mere.
Thomas Nygaard lærergerning i Herluf
lille Skole strakte sig fra 1914 til 1943.
Han er den første kirkesanger, jeg kan
huske. Lærer Nygaard afløste Jacob Harrekilde som kirkesanger. Denne var lærer
ved den gamle skole i Herlufmagle fra
1883-1916, og her blev han afløst af
Hovgaard Andreasen, der var skolens
lærer fra 1916 til 1929.
De var begge stærkt optaget af sangen,
Jacob Harrekilde blandt andet som digter.
På den sten der står ved centralskolen kan
man læse hans mest kendte digt:
At ville det er sagen,
i småt såvel som stort.
At ville frem med dagen
og få en gerning gjort.
Alle versene er ristet på mindestenen,
men desværre er stenen ikke vedligeholdt,
så det er næsten ikke til at læse, hvad der
står skrevet.

Herlufinagle kirke

Hovgaard Andreasen blev også kirke
sanger men kun en kort periode. Lærer
Th. Nygaard fik fra 1. nov. 1922 til 1. nov.
1923 orlov for at overtage en stilling ved
Johannes Elbæks uddannelsesskole på
Fyn og i dette år fungerede Hovgaard
Andreasen som kirkesanger. Han havde
stor interesse for sangen hvilket gav sig
udslag i, at han stiftede Herlufmagle sang
kor i 1918 og var korets dirigent, indtil
han i 1929 blev førstelærer ved Peders
borg skole ved Sorø.

Genoprettede sognebiblioteket
Til Hovgaard Andreasens fortjenester
hører også, at han genoprettede Herluf
magle sognebibliotek i 1919 og oprettede
Herlufmagle tekniske skole i 1929. I nog
le år var han formand for Herlufmagle
foredragsforening og udvalget til afhol

delse af folkemøder i Raunstrup skov.
Herlufmagle sangkor gav sognets bebo
ere mange gode oplevelser. Det var en tra
dition, at det gav en koncert på Herluf
magle kro engang om året og til traditio
nen hørte, at Hjalmer Koefods orkester,
som dengang var meget kendt, blandt
andet fra Tivoli, spillede ved disse kon
certer. Sangkoret blev opløst sidst i
1950’erne og korets sidste leder var
førstelærer Carl V. Jørgensen.
Efter lærer Nygaard blev det den nye
centralskole, der kom til at levere kirke
sangere. Først blev det lærer Ejnar Jensen.
Han startede dog som lærervikar ved
Gelsted skole i 1936, og da den blev ned
lagt i 1938 blev han fast lærer ved central
skolen. Efter 10 år her blev han i 1948
lærer i Bårse. Han blev som kirkesanger
afløst af lærer Erik Bruun ligeledes fra
centralskolen, men efter få år rejste han til
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Svend Gøngeskolen i Lundby. Hans af
løser blev Hagensten, der boede i Hjulebæk og som en kort tid var faglærer ved
centralskolen. Han virkede som kirkesan
ger i tre år og blev afløst af Carl Emil
Jongberg, som mange både kender og
husker. Jongberg blev lærer ved central
skolen i 1951, siden blev han førstelærer
og skoleinspektør i 1959, en stilling han
havde i 10 år. Den sidste i rækken er den
nuværende kirkesanger Jørgen Bentzen,
som er lærer og skolebibliotekar på cen
tralskolen. Hvis Jacob Harrekilde blev
kirkesanger, da han blev lærer ved den
gamle skole i Herlufmagle i 1883, hvad
meget tyder på, så har kirken kun haft otte
kirkesangere i dette lange tidsrum.

Organister
Jeg er ikke sikker på at have helt styr på
kirkens organister, men den første jeg
svagt kan huske var lærer Lars Christian
Pedersen fra Gelsted skole. Han tiltrådte
embedet ved Gelsted skole d. 1. maj 1930,
og blev i de 6 år, han var i Gelsted,
kirkens organist. Dengang stod orgelet i
kirkens nordside, der hvor præstestolen nu
står. Det nød lærer Pedersen. Han ville
ikke alene høres, men også gerne ses, så
han var stærkt imod da menighedsrådet
besluttede, at orglet skulle flyttes ned på
sin nuværende plads.
Næste organist, var lærer Carl V. Jør
gensen, der var lærer ved den gamle skole
i Herlufmagle fra 1930. Han flyttede til
centralskolen, da denne blev taget i brug i
1938. Her blev han førstelærer indtil han i
1958 tog sin afsked. Hans afløser som
organist blev en dame fra Toksværd.
Jongberg har givet mig denne oplysning,
men han husker ikke hendes navn.
Ny organist i rækken blev Elise Larsen.
Efter hende blev det Ellen Jensen fra Rejn44

strup. Ellen Jensens afløser blev Else
Hougård, Glumsø. Der var to af organi
sterne, der ofte sang med på salmesangen.
Det var lærer Jørgensen, og Else Hougård.
Den første havde en udmærket stemme
men sang meget høj. Den sidste havde en
pragtfuld stemme. De sidste organister var
Holm og nu Jesper Gammelgaard Nielsen.
Inden jeg kommer til kirkens præster,
vil jeg også nævne kirkens gravere. De
har mange gøremål, så ordet graver er
ikke helt dækkende for deres arbejde.
Den første graver jeg husker var sogne
foged Jens Jensen, og i samme åndedrag
må jeg nævne hans kone Anna, som han
var meget afhængig af. Jens Jensen var
ikke alene sognefoged og graver, men
også pantefoged og i den anledning har
jeg besøgt ham adskillige gange for afle
vere en rate skat for min far.
Selvom skatterne dengang var små så
var indtægterne det også, så pantefogeden
havde også dengang travlt.
Kom man en dag i hjemmet for at beta
le en rate skat og Anna ikke var hjemme,
var sognefogeden næsten hjælpeløs og så
lød det altid: Har du tid at vente lidt for så
kommer min kone, og hun er meget bedre
til at ordne det økonomiske end jeg er.
Jens Jensen var en velbegavet person,
der klarede både sognefoged- graver og
pantefogedstillingen flot, når bare han
havde Anna til at ordne det økonomiske
og administrative.

I kjole og hvidt
Som graver blev Jens Jensen afløst af
gartner Ernst Madsen, Raunstrup. Jeg
husker, at han ved gudstjenesterne til jul,
påske og pinse var iført kjole og hvidt, det
samme var lærer Brunn i den korte tid han
var kirkesanger.
For Ernst Madsen var det en naturlig
ting at optræde i kjole og hvidt da han var

Fra Herlufma gie kirke

musiker og dengang var orkester-medlem
mer næsten altid i kjole og hvidt eller
smoking.
Det at spille på kroen eller i forsam
lingshuset lørdag aften, og være graver i
kirken søndag formiddag, er der vel ingen
problemer i, men for en organist kan det
godt være farligt. Herom har amtsskole
konsulent Ingemann Pedersen ofte fortalt
en lille historie. Inden Ingemann Pedersen
blev amtskonsulent var han lærer ved
Tyvelse skole og kirkesanger ved Tyvelse
kirke:
En organist havde netop en lørdag aften
spillet i forsamlingshuset. Det havde truk
ket lidt længe ud, så han var ikke helt
frisk, da han søndag formiddag skulle
spille i kirken.

Under forspillet til „Fred hviler over by
og land“ blev han lidt døsig, og langsomt
gled han over i at spille en lancier. Da der
blev uro nede i kirken, vågnede han med
et sæt og standsede med at spille. Kirke
sangeren prikkede organisten på ryggen
og sagde: „Nej, nej fortsæt endelig, de er
begyndt at stille op“.
Det blev Knud Christiansen, bedre
kendt som „graver Knud“, der afløste
Ernst Madsen. Det blev et langt åremål
Knud og hans kone Johanne tjente Herlufmagle kirke.
Og nu har vi Tom Jørgensen som sam
men med Claus Bohmann gør et godt
arbejde i og omkring vor kirke.
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Kirkens præster
Præsterne kan vi se billeder af i menig
hedssalen. De tre sidste præster: Eigil
Frølich, Jørgen Tørsleff og Gustaf Arn
berg har jeg alle kendt: Eigil Frølich fra
det kommunale arbejde, inden han blev
vores præst, Jørgen Tørsleff gik jeg til
konfirmationsforberedelse hos og blev
konfirmeret af. Det var også pastor Tørs
leff som viede Agnes og mig den 17.
november 1962.
Senere døbte pastor Tørsleff vor datter
Charlotte, medens Troels blev døbt af
pastor Petersen, Fensmark. Begge blev
konfirmeret af pastor Eigil Frølich.
Pastor Gustaf Arnberg husker jeg bl.a.
fra de tidligere omtalte gudstjenester jule
dag. Han kom også jævnligt i mit hjem,
da min far en periode var i menighedsrå
det og samtidig var han flink til at besøge
min bedstefar, som boede hos os.
Det var pastor Amberg, der startede
menighedsbladet i 1929 og bladet nærmer
sig nu 75. års jubilæet.
Pastor Arnberg blev i 1936 præst ved
Roskilde Domkirke og senere ved Garni
sonskirken, og fra begge kirker var der
jævnligt radiogudstjenester med pastor
Arnberg som prædikant. Disse gudstjene
ster blev der altid lyttet til i mit hjem.
Pastor Bjerre (senere provst ) som var
sognets præst adskillige år, inden jeg blev
født, blev ofte omtalt i mine drengeår, og
som regel i forbindelse med at han havde
nogle kontroverser med den legendariske
dyrlæge Karl Rasmussen, Herlufmagle.
Årsagen hertil har jeg senere fundet ud af.

Dyrlægen
For nogle år siden fik jeg foræret en del
gamle avisudklip. Blandt dem fandt jeg et
læserindlæg i Næstved Tidende fra dyr
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læge Karl Rasmussen. Inden jeg fortæller
om dette læserindlæg, bør jeg nok beskri
ve den gamle dyrlæge. Han blev altid
kaldt den gamle dyrlæge for hans søn
Karl Bruun var også dyrlæge, i daglig tale
blev det så den gamle og den unge dyr
læge. Karl Rasmussen var en spændende
person, en dygtig dyrlæge og efter min
mening et hjælpsomt menneske, der vel
var værst ved sig selv. Et utal af historier
og anekdoter er der gennem årene fortalt
om ham.
Om dyrlægens hjælpsomhed har min
far ofte fortalt, hvordan han oplevede den.
Efter en brand i 1922, hvor mit hjem ned
brændte totalt, fik familien en streng tid.
En ildebrand er altid en katastrofe, også
økonomisk. Far var efter branden kommet
til at skylde dyrlæge Rasmussen en del
penge, og en dag, denne var på besøg på
den nye ejendom, sagde han til far, om de
ikke skulle ordne regnskabet. „Jo“, sagde
far, „men jeg har slet ikke så mange penge
som du skal have“. „Jamen, vi ser på det“
svarede dyrlægen og så gik de indenfor og
gjorde regnskabet op. Hvad beløbet blev
ved jeg ikke, men dyrlægen sluttede med
at sige; ved du hvad H.V. (Hans Vilhelm),
sådan kaldte han min far, nu kan du give
mig 50 kr. og så skylder du mig ikke
noget . Far havde netop 50 kr., og han var
lykkelig over den fine måde, dyrlægen
havde behandlet ham på.
Men den gamle dyrlæge havde en brist.
Han opholdt sig for ofte på den gamle kro
i Herlufmagle. Dengang drak man sjæl
dent i hjemmet eller i købmandens bagbu
tik, men på kroen. Her kunne man ikke
alene få slukket sin tørst, men man ople
vede også det, vi i vore dage kalder soci
alt samvær.
Men den gamle dyrlæge havde en stærk
fysik, selv på de dage han kunne betegnes
som indisponibel, kunne han fungere som
dyrlæge.

Interiør Herlufinagle kirke

Ejeren af „Birkevang“ (det nuværende
Aktivetets- og Sundhedscenter) gdr. Laur.
Nielsen har engang fortalt, at en aften
havde han en hest, der var syg. Han for
søgte at få fat i den unge dyrlæge, da han
vidste at den gamle dyrlæge opholdt sig
på kroen. Da det ikke lykkedes, måtte
Laur. Nielsen bevæge sig ned på kroen og
bede den gamle dyrlæge gå med ham
hjem og se på den syge hest, hvilket han
gerne gjorde.
Efter en meget grundig undersøgelse
erklærede den gamle dyrlæge at der var
ikke noget at gøre, Den går til Ryes Briga
de, sagde han, et udtryk fra krigen 184850 hvor den populære general Rye d. 6.
juli 1849 omkom sammen med en stor del
af sin brigade. En anden vending han ofte
brugte, om et håbløs sygt dyr var: Der er
ikke andet at gøre end slå det ned, men

denne bemærkning vendte engang tilbage
til ham som en „Boomerang“.
Laur. Nielsen var ikke tilfreds med den
gamle dyrlæges diagnose, så senere på
aftenen fik han fat i den unge dyrlæge.
Laur. Nielsen fortalte ham, at hans far
havde været der og undersøgt hesten og
konkluderet at den ville gå til „Ryes Bri
gade“.
Den unge dyrlæge undersøgte, som sin
far, hesten meget grundigt, og erklærede
at den hest efter hans mening burde kom
me sig, men tilføjede han, min far tager
sjældent fejl, så det kan gå galt. Men nu
behandler jeg den med medicin, og så
håber vi der bedste. Om morgenen var
hesten død.
Dyrlæge Rasmussen havde megen hu
mor og var god til at erkende sine egne
fejl. Han sagde ofte: „Selv om jeg bliver
100 år så vil folk sige, at jeg kunne været
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blevet en gammel mand, hvis jeg havde
levet et hæderligt liv“.

Møde mellem læge og dyrlæge
Fra mine drengeår erindrer jeg en morsom
historie om dyrlæge Rasmussen. I Glumsø
havde vi en læge Dr. Jensen der var lige
så bramfri som dyrlæge Rasmussen. De
fandt hurtigt hinanden, og havde mange
hyggelige stunder sammen. En ting de
drillede hinanden med var at diskutere,
hvem der havde det lettest med patienter
ne, en læge eller en dyrlæge, og hver
holdt på sit.
En dag ringede fru dyrlæge Rasmussen
til Dr. Jensen og bad ham komme på
sygebesøg da hendes mand havde det
dårligt. Hurtigt stillede Dr. Jensen i dyr
lægehjemmet, hvor han blev vist ind til
dyrlægen. Her blev han modtaget, af
noget der kunne minde om både et brøl
fra en ko og et øf fra en gris.
Dr. Jensen var straks klar over at nu
skulle han sættes på en prøve. Han gik i
gang med en grundig undersøgelse af
patienten, og når han spurgte, hvor det
gjorde ondt, kom der blot nogle mærkeli
ge lyde som svar. Efter endt undersøgelse
vendte Dr. Jensen sig mod fru Rasmussen
og sagde meget overbevisende: Der er
ikke andet at gøre end slå ham ned. Så
kunne dyrlægen ikke holde en hjertelig
latter tilbage!
Den gamles dyrlæges trang til de våde
varer, gav ham et dårligt omdømme hos
en del mennesker, blandt andet hos pastor
Bjerre, for han nægtede dyrlæge Rasmus
sen at være fadder ved en barnedåb i kir
ken, og det ramte den gamle dyrlæge så
hårdt, at han skrev et bittert læserbrev i
Næstved Tidende, og dette avisudklip er
jeg senere kommet i besiddelse af.
Denne afvisning af dyrlæge Rasmussen
som fadder ved en barnedåb i Herlufmag48

le kirke, gav store dønninger i sognet,
hvor dyrlægen var meget afholdt.
Sagen endte iøvrigt på biskoppens
bord, men afgørelsen kender jeg ikke.
Pastor Bjerre, senere provst, blev selvføl
gelig husket for mange positive ting som
præst i sognet, men denne sag glemte folk
sent

Skolestriden
Når jeg tænker på skiftet af vores præster
fra Jørgen Tørsleff til Eigil Frølich og der
efter fra Eigil Frølich til Birgit Bryld
Lorentzen så er det foregået fredeligt. Det
var ikke nær så fredeligt da Gustaf Arn
berg, og senere Jørgen Tørsleff tiltrådte.
Vi havde fra sidst i 1920 eme til længe
efter at centralskolen i 1938 var taget i
brug, en heftig skolestrid i vort sogn.
Inden Centralskolen havde vi tre hoved
skoler, en i Herlufmagle, en i Gelsted og
en i Herluflille samt forskoler i Herluf
magle og Gelsted men ikke i Herluflille.
Alle skolerne var i 1920’eme gamle og
utidssvarende og debatten stod nu om
hvorvidt man skulle bygge tre nye skoler
eller en centralskole i Herlufmagle.
Det delte sognet i en strid, hvor der var
særlig mange modstandere i Herluflille og
Gelsted mod at centralisere kommunens
skolevæsen. Det var jo i disse to områder,
man skulle afgive de lokale skoler.
Tilhængerne af centralskolen hævdede
at man ikke kunne klare fremtidens under
visning i de små skoler, og modstanderne
hævdede at tog man skolen fra landsbyer
ne så ville de langsomt miste deres betyd
ning som landsbyer. Begge partner havde
ret, men begge parter kunne jo ikke få
medhold. Med 5 stemmer mod 4 vedtog
det daværende sogneråd at bygge central
skolen.
Da pastor Arnberg tiltrådte i 1929 del
tog han kort tid efter i et stort møde på
den gamle kro i Herlufmagle. Mødet dre-

jede sig netop om, hvorvidt man skulle
bygge tre nye skoler eller en centralskole.
Baggrunden for pastor Arnbergs deltagel
se i mødet var blandt andet, at præsten
dengang var formand for skolekommissi
onen.
Desværre for pastor Arnberg havde han
ikke fået orienteret sig om den skolestrid,
der herskede i sognet, så han stod frejdig
op og anbefalede at bygge en centralsko
le. Det skulle han ikke havde gjort.
Adskillige af centralskolens modstandere
havde svært ved at tilgive ham denne
åbenmundhed. En af mødedeltagerne ud
talte fra talerstolen: „De er for grøn,
pastor Amberg, til at udtale Dem om
skolespørgsmål i Herlufmagle sogn.“
Da pastor Tørsleff tiltrådte i 1936, var
skolebyggeriet besluttet. Ved skolens ind
vielse i april 1938 talte Tørsleff som for
mand for skolekommissionen, hvor han
priste den nye skole, en lovprisning ikke
alle syntes om.
Herlufmagle kirke -ældre optagelse.

Senere har pastor Tørsleff i kirkebladet
for april 1988 i en artikel: „Skoleminder
og Skoletanker“ skrevet om andre proble
mer ved indvielsen af Centralskolen. Han
skriver følgende: Jeg fulgte arbejdets
gang fra grundstens-nedlæggelsen, og til
byggeriet var færdigt, og vi var nogle, der
syntes, at noget af det trak lidt længe ud,
og at arkitekt Tidemann Dal og hans med
hjælpere nok arbejdede i et noget sindige
re tempo, end vi havde ønsket os. Da jeg
holdt min tale ved indvielsen, sagde jeg,
at det havde været en glæde at følge arbej
det. Så kom jeg for skade at sige: Og så
var der nogle, der sørgede for, at det blev
en lang glæde. Den bemærkning blev
naturligvis fanget.
Videre skriver pastor Tørsleff om sin
tale, at han i slutningen af talen sagde
nogle ord om, at han ville ønske Guds
velsignelse over skolen og det arbejde,
der skulle gøres der. Og på denne afslut-

ning kom der også reaktioner. Det var
ganske tydeligt, at nogle, selv om de ikke
direkte sagde det, mente: „Sådan noget
kan du sige på prædikestolen, men ikke
her“. Men så var der også nogle, der tak
kede mig, for netop disse bemærkninger.
For begge præster betød det nogle
modstandere som det tog tid at komme på
talefod med. Nå, men begge præster kla
rede sig godt. De blev i høj grad værdsat i
sognet.

Landsbyernes Domkirke
I 1986 havde Slægtsgårdsforeningen års
møde i Herlufmagle, der om lørdagen
blev afholdt i hallen. Om søndagen skulle
man på udflugt bl.a. omkring TystrupBavelse søerne, men dagen startede med
en morgenandagt ved pastor Frølich i
Herlufmagle kirke.
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Årsmødet havde samlet deltagere fra
hele landet og det var interessant at høre
de mange rosende ord om vores smukke
gamle kirke. Flere af deltagerne brugte
betegnelsen „Landsbyernes Domkirke“.
Det var første gang jeg hørte denne ven
ding om vores kirke.
Kirkens indre har jo gennem årene
ændret sig flere gange. Jeg husker de
gamle stole med låger for. Den renove
ring, hvor disse stole blev fjernet, fandt
sted først i 1930’eme altså i pastor Arn
bergs tid. Man fik nu nogle moderne kir
kestole, som man betegnede som funkis
stole. Vi kan se dem på maleriet, som
hænger i menighedssalen. Stolene blev
efter opstillingen malet og lakeret, og det
arbejde var man uheldig med. Malerarbej
det blev, som det øvrige håndværkerarbej
de, udliciteret. Vi havde i Herlufmagle to
malermestre, begge dygtige håndværkere.
De gik altid under betegnelsen maler
Frederiksen og maler Wilt. Den sidste var
medlem af menighedsrådet og gjorde et
stort arbejde for Herlufmagle kirke, og
der er ingen tvivl om, at han havde regnet
med at få malerarbejdet ved kirkens reno
vering, men det gik til maler Frederiksen.
Desværre for både ham og kirken gik der
et eller andet galt.
Kirkegængernes tøj klæbede til stole
sæderne hvilket var meget ubehageligt, og
havde man siddet længe på sæderne, kun
ne man høre når folk rejste sig. Dette var
næppe maler Frederiksen skyld. Miseren
skyldes flere ting og andre kirker har op
levet noget tilsvarende.
Malermester Wilt var dog den, der kla
rede situationen bedst. Inden han satte sig,
tog han et stort hvidt klæde op af inder
lommen i jakken, bredte det ud, og holdt
det lidt frem, så de øvrige kirkegænger
kunne se det og lagde det så på sædet,
inden han satte sig.
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Jeg tror, at maler Wilt var lige så ked af
de klæbrige stole som alle andre, men han
ville ligesom sige, at det var ikke sket
hvis han havde malet stolene. Denne lille
demonstration gentog sig søndag efter
søndag og blev af de øvrige kirkegængere
imødeset med en vis moro.
Kirken er ikke et sted, hvor man skal
more sig, men et smil eller en stille latter
må der gerne være plads til!
Smilet har også fået plads i vores kirke.
Min bror har ofte fortalt, at ved min kon
firmation d. 4. april 1937 var kirken fyldt
op. Et forældrepar, som skulle havde
deres dreng konfirmeret, kom i allersidste
øjeblik inden gudstjeneste tog sin begyn
delse, så de fik siddepladser i de stole, der
dengang var lige under prædikestolen og
med ryggen til denne.
Manden havde været tidligt oppe for at
køre en mælketur, så lidt hen i gudstjene
sten blundede han hen.
Min bror Hartvig sad og iagttog man
den, som han kendte godt, og var lidt
bekymret for ham, når man skulle rejse
sig for at høre dagens evangelium, og
først da det skete, opdagede mandens
kone at han sov. Hun gav ham så et spark
over skinnebenet, hvilket fik ham til at
fare op med det resultat, at han ramte en
af apostlene med så stor kraft, at det vir
kelig må havde gjort ondt, så han satte sig
igen og blev siddende under resten af
gudstjenesten. Min bror fortalte, at de
nærmest siddende måtte lægge bånd på
sig selv for ikke at smile højt.
Selvom der er et fast ritual for kirkens
gudstjenester kan man godt opleve noget
spontant. Kort tid efter at Frølich var ble
vet præst skete der noget. Ved gudstjene
sten juledag skulle vi inden prædiken syn
ge „Velkommen igen guds engle små“ og
det kom til at foregå på det, jeg kalder den
nye melodi, men som reelt er den ældste.

Knapt havde Frølich sat sig på stolen
oppe ved altret, før han erfarede, at vor
kirkesanger Carl Emil Jongberg var ene
om at synge, og det registrerede han som
en stiltiende protest fra kirkegængerne,
hvad det jo også var.
Hurtigt rejste Frølich sig fra stolen, og
med en fart som jeg næppe tidligere har
set ham bevæge sig i, skridtede han ned til
kirkesanger og organist og standsede dem
og efter en kort ordveksling meddelte
Jongberg: Vi begynder forfra og så blev
salmen sunget som den vel aldrig er ble
vet sunget før i vores kirke. På den gamle
melodi !
Efter prædiken undskyldte præsten, at
man havde valgt en ny melodi, men da jeg
efter gudstjenesten hilste på Jongberg,
sagde han, at Frølich godt kunne havde
tilføjet, at det var ham, der havde foreslået
at synge salmen på denne melodi.

Kirkestævne
Jeg har været vidne til, at vi midt i
I960’erne havde et kirkestævne i Herlufmagle kirke.
Kirkestævnet foregik på den måde at
præsten efter prædiken meddelte, at det
ville ske udenfor kirkedøren efter gudstje
nesten.
Årsagen hertil var at grundejerne på
den private fællesvej Sletteskovvej ikke
kunne blive enige om vedligeholdelsen, så
man bad sognerådet om at medvirke ved
en partsfordeling.
Et udvalg bestående af sognerådsfor
mand Kr. Larsen, vejudvalgsformand
Peter Christensen, Tybjerglille, og kom
munekasserer Laur. Hansen, Spragelselille, fik til opgave at klare problemerne.
Udvalget holdt flere møder med lodsejer
ne, uden at nå til enighed om en ny parts
fordeling.
Der blev så berammet en åsted- og for
ligsforretning, og da sognerådet på for

hånd vidste, at sagen ville blive vanskelig,
bad man om bistand fra Præstø amtsråd.
Herfra deltog så kontorchef F.H. Høyrup og amtsvejinspektør Knud Poulsen.
Man prøvede at sikre sig på alle måder,
at indkaldelsen var i orden, inden den blev
udsendt til lodsejerne og annonceret.
Få dage efter denne udsendelse kom en
af lodsejerne, Rasmus Hansen, ned til
sognerådsformanden for at meddele, at
indkaldelsen ikke var lovlig. Han henviste
til en bestemmelse i vejloven fra 1876, og
ifølge denne skulle der indkaldes ved kir
kestævne.
Så holdt de vise mænd rådslagning, og
da man nødig ville risikere, at åstedsfor
retningen skulle gå om, valgte man at
udsætte den og beramme en ny åstedsfor
retning. Denne skulle så også bekendt
gøres ved et kirkestævne en søndag efter
gudstjenesten.
Dyrlæge gennem mange år Niels Lind
Andersen og hans kone Nanna, har fortalt,
at de var i kirke denne søndag.
Fra prædikestolen meddelte pastor
Tørsleff, at der efter gudstjenesten ville
blive givet en meddelelse ved kirkestæv
ne.
Udenfor kirken kunne kirkegængerne
så opleve, at kirkesanger Carl Emil Jong
berg oplæste meddelelsen om den pågæl
dende åsteds- og forligsforretning.

Afslutning
Jeg har forsøgt at give et lille bidrag til
sognets historie som både er rig og
spændende. I gartner Lars Christian Lar
sens bog om sognet, har jeg hentet et par
morsomme ting.
I 1904 fik Herlufmagle sogneråd en
ansøgning fra lægerne Jensen og Kabell i
Glumsø. Her søgte de om tilladelse til at
færdes på kommunens veje med deres
motorvogne til brug i deres praksis såvel
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dag som nat når de skulle besøge deres
patienter.
Sognerådet afslog med den begrundelse
at vejene var for smalle.
I 1914 kommer der en ansøgning fra
pastor Bjerre, hvor han søger om tilladel
se til at befordre ham og hans gæster i bil
fra præstegården til Herlufmagle kro. Til
ladelse blev givet.
Vi har jo også haft mange spændende
personer i sognet, bl.a. Tøffel Per, som
boede i et hus på Fr. Bajersvej, et hus som
nu er feriebolig for hans børnebørn og
oldebørn.
Tøffel Per var en dygtig håndværker,
selvom han helst ville kalde sig arbejder,
for han var en ivrig socialdemokrat for
hvem mottoet „Frihed, lighed og broder
skab“ betød n o g e t.
Han var en belæst mand, der ivrigt del
tog i tidens debat, og optrådte næsten altid
på vælgermøderne, som jo dengang sam
lede mange mennesker, og her stødte han
ofte sammen med godsejer Victor Hahn,
Raunstrup, som var konservativ.
Tøffel Pers rigtige navn var Peter Han
sen, men det blev i daglig tale til Per Han,
og på et vælgermøde på den gamle kro

hvor Per Han næsten altid tog ordet sagde
han bl.a. „Der er ikke forskel på os men
nesker eller burde ikke være det. Tag nu
godsejer Hahn, som sidder dernede på
første række, og mig. Den eneste forskel
er, at godsejeren kalder man Hr. Hahn og
mig kalder man Per Han“. Denne be
mærkning fik latteren til skylle gennem
salen.
Men selvom godsejer Hahn og Per Han
var meget forskellige og politiske mod
standere, var de på mange måder gode
venner, der respekterede hinanden.
Blandt andet hjalp Per Han’s kone ofte
til på Raunstrup, når der blev holdt fester.
En dag kom godsejer Hahn op til Per Han,
som han traf ude i haven. Efter at have
hilst spurgte godsejeren Per Han, om hans
kone kunne komme og hjælpe hans Frue
til en fest, de skulle have den kommende
lørdag. Per Han var i dårligt lune den
pågældende dag så det kom omgående fra
ham: „De kan hilse Deres kone og sige, at
min Frue ikke kan komme på lørdag“.
Efter denne salut bød Per Han farvel til
godsejer Hahn. Men det varede ikke læn
ge inden Per Han’s kone igen hjalp til på
Raunstrup og på næste vælgermøde tørne
de de to duellanter igen sammen.

Verner Larsen
Gårdejer, Herluflille
Uddannet ved landbrug. Sydsjællands Landbrugsskole. Medlem af
sognerådet i Herlufmagle 1954, af Præstø amtsråd 1958, senere af
Storstrøms amtsråd og borgmester i Suså kommune. Medlem af
bestyrelse og repræsentantskab i bl.a. Aim. Brand og Bikuben.
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Thorvald Staunings
yngre år i
Østsjælland

Stauning kunne dårligt få ro
til at tale i Kongsted Forsamlingshus.
Men fra Fakse tog 70 arbejdere med til
valgmøde i Kongsted - og skaffede ro.

A f Søren Linde høj Jensen, Fakse
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Da Faksekredsens gamle folketingsmand
Th. Stauning døde i 1942, deltog faner fra
hele landet ved begravelsen. Også fra
Østsjælland drog man til København for
at hylde en gammel kammerat.
Danmark måtte sige farvel til et ikon, et
symbol på stabilitet og konsensus. Netop i
en tid hvor Verden var i krig, og Danmark
besat.
Man sendte fanebæreren til Køben
havn, for at kvittere for et langt livs slid
for arbejdersagen. Hvem der skyldte
hvad, er et åbent spørgsmål.
Kom Stauning til den gamle Faksekreds og i et snuptag sikrede arbejderbe
vægelsen et folketingsmandat?
Eller blev den fåmælte Thorvald båret
af velorganiserede, målbevidste arbejdere
og husmænd?

Stauning og de nye muligheder
Thorvald Stauning, 1873-1942. Født i
København. Udlært cigarsorterer. Var
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aktiv i sin fagforening og blev senere
sekretær i Socialdemokratiet, med bijob i
sin gamle fagforening og i sin sygekasse.
Han blev opstillet i 1901, og valgt til fol
ketinget i den gamle faksekreds i 1906.
Stauning blev formand for Socialdemo
kratiet i 1910. Kontrolminister i 1916 og
landets første socialdemokratiske statsmi
nister i 1924. Statsminister igen fra 1929
og til sin død.
Der var grøde i luften for arbejderbe
vægelsen i de turbulente år omkring år
hundredskiftet. Antallet af fagforeninger
og partiforeninger var i stærk vækst, om
end ikke nær klimaks. Man var ved at
komme til kræfter efter den landsdækken
de storlockout i 1899, hvor også mange
østsjællandske arbejdere havde været ude
lukket fra deres arbejde.
Socialdemokratiets ledelse havde vur
deret, at stillingen var således, at Social
demokratiet burde kunne få valgt en kan
didat i Faksekredsen. Dels var den sid
dende folketingsmand, Anton Jensen, Ven
stre, syg og ville ikke genopstille, dels var
arbejdernes antal og organisation så til
fredsstillende, at forsøget måtte gøres.
Desuden opstillede både Venstre og deres
radikale søsterparti en kandidat, så spred
ningen ville blive så stor, at en socialde
mokrat måske kunne samle flertal.

Stauning og Faksekredsen
Socialdemokratisk kredsorganisation for
Faksekredsen oprettedes af partiforenin
gen i Fakse og Gjørslev samt af arbejdsmændenes fagforening i Fakse d. 19. maj
1898. Hurtigt enedes man om, at man bur
de finde en kandidat, man gjorde det bare
ikke. Sommeren 1900 opfordrede man
Socialdemokratens redaktør i Næstved,
Josef Hansen, til at opstille, hvilket han
afslog. Partiets forretningsudvalg foreslog
kredsen at opstille Th. Stauning, hvilket
man dog afviste. Næstveds senere borg

mester A.M.
opstilling.

Kristensen,

afslog

også

Det blev Stauning
Første gang man ser avisomtale af den
senere folketingsmand Stauning i den
gamle Faksekreds, var ved et møde arran
geret af Socialdemokratisk Arbejderfore
ning for Alslev og Omegn i marts 1899.

Man havde en sund sans for at forene det
agitatoriske med underholdning, idet man
startede det politiske møde kl. 16 og gik
efter afslutningen af debatten over til
dans. Th. Stauning var dengang redaktør
på Socialdemokraten i København.
På egnen hørte man ikke mere til Stau
ning, før han i februar 1901 talte om syge
kasseforhold på et møde i Fakse.

Stauning ved en agitation på Kirketorvet i Fakse.
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Valghandling på Kirketorvet, Stauning taler.

Det afgørende opstillingsmøde fandt
sted 2 marts 1901
Stauning og partiorganisationen lagde
stor energi for dagen og fik et pænt stem
metal til folketingsvalget i 1901.
Valgets resultat blev Anton Jensen, V.
894 st. Stauning, S. 699 st. H. C. Peder
sen, Rad. 539 st. Forpagter Ulrich, Højre.
396 st.
Alligevel ønskede man en lokal kandi
dat året efter, i 1902. Man foreslog ildsjæ
len Jens Mortensen, Fakse, men uden at
Stauning lod sig vælte. Det gjorde han hel
ler ikke i 1903, da kredsen ønskede sig
redaktør I. P. Sundbo.
Ved folketingsvalget i 1903, var der
sket væsentlige ændringer. Konseilspræsi
dent Estrup og hans højreregering var gået
af og havde overladt regeringsmagten til
Venstre.
Det såkaldte systemskifte havde fundet
sted. Venstre havde i striden om Landstin
gets indflydelse altid hævdet, at det
almindeligt valgte Folketing skulle bære
regeringsmagten, og det så længe regerin
gen ikke havde et flertal imod sig. Dette
princip, parlamentarismens grundsten så
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at sige, gælder den dag i dag.
Valgresultatet blev en samling af de
borgerlige kræfter omkring Anton Jensen
med 1334 st. mod Staunings 748 st.
Ved næste valg i 1906 havde agitatio
nen for Stauning båret frugt. Stauning
valgtes med 1062 stemmer mod venstres
788, radikales 591 og Højres 288.
I maj 1910 var der igen folketingsvalg.
Socialdemokraterne og de radikale stod
sammen mod øgede militærbevillinger og
mod Landstingets indflydelse. Genvalg til
Stauning.
Herefter, og indtil 1914 var der ingen
slinger i valsen. Ved det sidste valg i den
gamle kredsopdeling blev Stauning gen
valgt, dog efter nogen modstand fra visse
kredse i de lokale socialdemokratiske
partiforeninger.

Stauning og vælgerne
Hans første vælgermøde fandt sted få
dage efter hans opstilling, i Fakse Lade
plads.
Han fremstillede sig som en mand af
folket, selv udgået fra arbejderklassen.

„Vi vil ikke omstyrte det bestående sam
fund i den forstand, at vi vil ødelægge
hvad godt er, vi vil arbejde på en gradvis
overgang til det socialdemokratiske sam
fund ved hjælp af reformer. Der skal ske
en skatteomlægning, der nedsætter arbej
dernes skattebyrde ved at nedbringe de
toldsatser, der hviler på livsfomødenheder. Vi vil bedre sygepleje og alderdoms
forsorg. Vi vil spare på de uproduktive
udgifter, militær og kongehus. Dette
koster i underhold ligeså meget som 3500
af statens lavestlønnede arbejdere. Der
anvendes langt mere på uddannelse af
riges børn end på børn af fattige foræl
dre.“
Der fulgte møder i Kongsted og Fakse,
hvor de andre partiers kandidater var til
stede. Mødet i Kongsted, Anton Jensens
højborg, var præget af meget larm og bal
lade, hvorimod mødet i Fakse, der besøg
tes af over 600 mennesker, afvikledes i ro
og orden.
Der var kræfter, der i 1914 kraftigt
modarbejdede Staunings kandidatur. Faksekredsens bestyrelse holdt d. 5 juli 1914
et møde på Hotel Fakse for nogle få parti
fæller om Staunings kandidatur. Der
manglede en mængde af hans stillere og
foreningsrepræsentanter, hvorfor Fakse
partiforening sender en protestskrivelse til
kredsbestyrelsen over det passerede.
Nogle socialdemokratiske partifæller
var utilfreds med Stauning som kandidat.
Man havde kunnet læse i aviserne om en
skandale, hvor Stauning, efter en tur til
Sverige, var kommet tilbage til et møde i
Folketinget, hvis formand han var. Nogle
fandt dog, at hans rejsetid på færgen kun
ne være brugt andre steder end i restaura
tionen. I hvert fald hævdede mange, at
Stauning havde været meget indisponeret.
Selv sagde han, at han var træt og ønske
de at komme på nerveklinik.

Jeg har en endnu ikke bekræftet mis
tanke til kredsens afholdsfolk, om at de
pønsede på at vælte Stauning, der jo ikke
var afholdsmand.
I årene efter århundredskiftet var
afholdsbevægelsen i stærk vækst. Det var
et irritationsmoment for de højt motivere
de socilademokratiske fæller, at alkoholen
svækkede arbejderklassens rygrad. Afholdslogerne afløste smugkroerne i det
nye århundredes Fakse.
Den ændrede kredsopdeling der fulgte
med grundlovsændringen i 1915, medfør
te at Th. Stauning skiftede til en sikker
kreds.
Det kompromis, der fik det borgerlige
Danmark til at acceptere kvindelig valg
ret, var at valgkredsene skulle nyopdeles
så de socialdemokratiske vælgerpotentia
ler, i hvert fald for en tid, blev svækket.
Den nye Præstøkreds, den vi kender i dag,
har da heller aldrig givet valg til en social
demokrat.

J. C. Christensen

Et øjenvidne beretter
J. C. Christensen fortalte som gammel
mand til socialdemokratiets jubilæums
skrift, om partiets første tid. Han var 24 år,
da han meldte sig ind i partiet, ved stiftel
sen af foreningen i 1896:
„Det var jo hårde vilkår, vi dengang
virkede under. Foreningens bestyrelses
medlemmer måtte til enhver tid være for
beredt på økonomisk forfølgelse fra reak
tionens side, men det var dog først, da vi
dristede os til at opstille Stauning som fol
ketingskandidat, og da det første valg,
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hvor Stauning fik 699 stemmer, viste, at
der var en nærliggende mulighed for, at
socialisterne ville erobre kredsen, at gal
den rigtigt kom frem hos vore modstande
re. Der var dog ingen steder, bønderne var
mere hadefulde end i Kongsted, og her
var det ofte sådan, at Stauning dårligt
kunne få lov til at tale i ro. Vi tog ofte
med Stauning ud til vælgermøderne og
kom derved til at overvære hvordan de
Kongsted bønder kunne optræde,
de ikke alene afbrød Stauning,
men de trampede i gulvet,
skramlede med stole og bæn
ke og lavede i det hele taget
så meget støj, at det næppe
var Stauning muligt at tale.
Engang satte vi os for, at nu
skulle det være forbi, og vi tog
omkring 70 arbejdere fra Fakse med
til vælgermøde i Kongsted.
I salen sørgede vi så vidt muligt for at
komme til at sidde skiftevis med bønder
ne, og da Stauning fik ordet, og spektaklet
skulle begynde, kunne vi hver især slå en

Det gav kræfter at slæbe sten i bruddet.

hånd i sidemanden og alvorligt formane
ham til at være rolig. I de enkelte tilfælde,
hvor vi ikke straks fik tilsagn om ordent
lig opførsel, blev synderen slæbt udenfor,
og så var der intet i vejen for, at der straks
blev afgivet løfte om ro. Det kom heldig
vis ikke til håndgribeligheder, men der var
ellers optræk til en alvorlig batalje den
aften.“
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Fejemanden

„Inden Stauning forlod Faksekredsen
fandt han også anledning til at tage et
alvorligt opgør med Kongsted bønderne,
der både privat og offentligt havde be
skyldt ham for druk. På et af de store
møder derude, tog Stauning spørgsmålet
op og erkendte, at han ikke var afholds
mand, han tilføjede, at han nok også ville
have lov til selv at bestemme over et så
privat forhold, når han var i stand til at
passe det, han skulle passe, og så kan det
nok være Stauning lagde fra land i sin
karakteristiske alvorstone. Jeg husker, han
spurgte bønderne derude, hvad det egent
ligt var for noget skabagtigt hykleri at
klandre ham, når „der dog ikke var en
eneste af jer, der drikker mindre end jeg.“
Da kan det nok være, de dukkede hoved
erne derude i Kongsted forsamlingshus,
og alle vi arbejdere, der var med derude
og hørte på opgøret, vi jublede, for vi
elskede jo Stauning, men mest når han

blev aftvunget løfte om føjelighed af sog
nefoged og politiassistenten.
Samtidig hermed var den socialdemo
kratiske bevægelse begyndt at vokse ud
over bysamfundene. Der var naturlig gro
bund for arbejderbevægelse i Fakse Kalk
brud, der beskæftigede flere hundrede
lokale arbejdere og husmænd. Der var da
heller ikke skarpe skel mellem arbejder
foreningen og socialdemokratisk sindede
arbejdere. Ved stiftelsen af Fakse Arbej
derforening, fastslog man da også, at fore
ningen var socialdemokratisk.

1 maj-optog i Fakse

rigtigt svang krabasken over ryggen på
egnens reaktionære bønder som ved den
ne lejlighed.“

Ægget eller hønen, hvad kom først
Det er mit synspunkt at Stauning kom til
at ride på en bølge, der ikke lod sig stop
pe. Han skabte den ikke.
Da han kom til Østsjælland var der
allerede dyrt betalte erfaringer at trække
på. Allerede i 1883 stiftede arbejdere og
husmænd Præstø Amts arbejderforening
. Kendetegnet for denne paraplyorganisa
tion var, at både arbejdere og arbejdsgive
re kunne blive medlemmer. Denne ideolo
gi voksede stærkt på Østsjælland i tiden
frem til 1886, hvor foreningens lokale tillidsmænd var involveret i et strejkeforsøg
i Fakse Kalkbrud. Den pågældende strejke
mod urimelige arbejdsforhold brød sam
men, da initiativtagerne blev smidt ud fra
deres arbejdsplads og de øvrige arbejdere

Efter strejkenederlaget i 1885 sygnede
samarbejdsideologien noget hen, uden
dog at forsvinde helt. Arbejderforeninger
ne svingede i højere grad over til partiet
Venstre
Fremme i tiden var også vedholdende
påstande om at arbejdsgiverne udøvede
valgtryk. Datidens afstemninger var of
fentlige, og det var let for en højremand at
afskedige en arbejder eller husmand, han
havde set stemme på Venstre eller social
demokratiet. Både egnens godser og kalkbruddet kan vist næppe sige sig fri for
anklagerne.
I 1892 og -93 rejste den unge journalist
på Socialdemokraten, Frederik Borgbjerg,
rundt på Østsjælland og talte på møder i
husmands- og arbejderforeninger. Hans
virke medførte at disse landarbejderfore
ninger gradvist svingede over til Socialde
mokratiet.
Samarbejdsideologien var endeligt ud
tæret, og tjenlig til at blive erstattet af
socialdemokratiske
foreningsdannelser,
fagforeninger som vi kender dem i dag.
I de resterende år af 1890’erne voksede
fagforeningsbevægelsen. Splittelsesfore
ningerne var ryddet af vejen, mest af
deres egen mangel på resultater.
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Mange fag organiserede sig, både lokalt
og på landsplan, kulminationen i slutnin
gen af århundredet var dannelsen af de
samvirkende fagforbund i 1898, datidens
LO.
En afgørende styrkeprøve udsattes den
ny dannede Arbejdsmændenes Fagfore
ning i Fakse for. Kort efter stiftelsen, gan
ske som 10 år tidligere, blev bestyrelsen
afskediget fra deres pladser i bruddet.

Stauning fandt ingen nære venner
blandt arbejderne og husmændene på
Østsjælland. Når han var i kredsen, passe
de han sit arbejde som folketingsmand.
Uden for møderne plejede han omgang
med skolelærere og præst, som havde til
sluttet sig til Socialdemokratiet.
På egnen var arbejdernes frigørelse
deres eget værk.
(Fotos og grafik i ABA samt i privateje.)

Denne gang knækkede det ikke organi
sationen. Man udholdt fire måneders strej
ke for retten til at organisere sig, hvor
man ville.
I lyset af denne udvikling, er det min
påstand, at Thorvald Stauning blev båret
af en bølge der allerede havde vokset sig
stærk. Styrken var de erfaringer man hav
de høstet. Arbejdernes foreninger skulle
være arbejdernes egne, og skulle ledes af
dem selv.

Søren Lindehøj
Søren Lindehøj Jensen, Fakse, 47 år gi. Jord- & betonarbejder,
opmålerkonsulent. Samlede i arbejdsløshedsperioder i 1980’erne
materiale hos ældre arbejdsfolk, politisk aktive og beboere i Fakse
kommune. Læste gamle aviser på lokalhistorisk arkiv.
Udgav i 1997 bogen „Den Røde Fane i Fakse“, med uddrag af
arbejderbevægelsens historie i Fakse kommune.
Andre publicerede værker: Kjeldgaard krøniken. Erling Kjeldgaard
aner. Slægtsforskning fra Mors.
Helt ny sjakbajs eller kun lidt brugt. Undervisningsmateriale for
sjakbajser i byggeriet.
Historisk interesseret i mange år. Slægtsforskning og lokalhistorie.
Brugte de første penge, der tjentes på at gå med aviser, til at købe et
abonnement på Skalk.
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En hel jernbane engang
- udgiften på 888.400 kr.

Langsom optakt til
Næstved-Præstø banen.
- med fortsættelsen til Mern.
Kun godt 60 års drift,
der var med til at muliggøre
overgang til industrisamfund.
- En uvidenskabelig beretning.

A f Keld Nørreslet, Præstø
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Præstø station ca. 1920. Jungshovedbussen holder på sin faste plads.

I begyndelsen af 1800-tallet var Danmark
stadig et udpræget landbrugsland. Den
største del af arbejdsstyrken og dermed
produktion foregik indenfor landbruget.
Derfor boede der på dette tidspunkt sta
dig flest på landet i større eller mindre
bysamfund, hvortil landbrugsproduktio
nen blev afsat og for en stor del omsat.
Men i løbet af 1800-tallet var landbru
get blevet så effektivt, at man kunne eks
portere korn, bl.a. til England.
Samtidig var industrialiseringen godt i
gang. Folk flyttede fra landet og mod
byen.
Landbrugsvarerne skulle flyttes over
større afstande. Helt til udlandet!
Transport af varer og personer over
større afstande foregik med skib, hvilket
krævede havne. Transporten til havnene
foregik med vogn og var besværlig og
langsommelig. Persontransport foregik
også med skib eller med postvæsenets
dagvogne, men det var bekosteligt og be
sværligt, da vejene ikke var alt for gode.
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Der var således et stigende behov for
en bedre infrastruktur, som det hedder i
dag.
Præstø havn var ganske vist udvidet
betydeligt i begyndelsen af 1800-tallet og
hørte til kategori 4 ud af 6 mulige, hvor
kategori 1 var den bedste, men det kunne
jo være lige fedt, når adgangsvejene var
elendige.
I Præstø var det især købmand H.C.
Grønvold, der stod for eksport af egnens
landbrugsprodukter, men også egentlige
industrivirksomheder begyndte at opstå
og få behov for transport. Lokalt var der
bl.a. teglværket i Snesere, dampmøllen i
Tappernøje og omkring århundrede skiftet
sukkerfabrikken i Stege og saftstationen i
Mern.
Behov for bedre transport af personer
og især varer var således udtalt for hele
landet.
Det var derfor kærkomment, at damp
maskinen var opfundet, og at man forstod

at sætte den på hjulet, som jo forlængst
var opfundet, således at jernbanens histo
rie så småt kunne begynde.
Den første koncession til at anlægge en
jernbane blev i 1844 givet til Det Sjæl
landske Jernbaneselskab med anlæggelse
af Roskildebanen.

Banebevillinger
Jernbaner blev bevilliget ved anlægslove
af Foketing og Landsting. Allerede i 1844
fik Det Sjællandske Jernbaneselskab til
sagn om koncession til en jernbane fra
Roskilde over Rønnede til en havn på den
sydsjællandske kyst, men man udnyttede
den ikke. Tilsagnet bortfaldt.
I 1867 fremsatte ingeniørfirmaet Eng
lish og Hansen forslag til en jernbane fra
København til Valby sydover til Køge og
blandt andet Præstø og til Kalvehave.
Samme år kom et forslag fra et andet
ingeniørfirma om en bane sydover, men
med linieføring mere over mod Næstved.
Disse tiltag fik Det Sjællandske Jernbane
selskab til i al hast og trods modvilje til at
påtage sig nye forpligtelser til at søge om
koncession til en bane sydover til Madsnedsund.
Der var politisk usikkerhed om, hvor
vidt banen skulle gå over Ringsted og
Næstved eller mere østover. Man vedtog
derfor i 1867 en lov, hvorefter regeringen
bemyndigedes til at bevilge en bane over
Ringsted og Næstved og samtidig flere
andre baner, herunder en over Køge og
Vordingborg til en havn eller over Køge
og Præstø til en havn.
Denne mulighed i 1867 for at få jernba
ne til Præstø har ikke gjort særlig meget
indtryk hos borgere og bystyre i Præstø.
Man foretog sig i hvert fald ikke noget.

I 1874 blev en kreds af borgere
opmærksom på, at der kunne ventes at bli
ve givet C.F. Tietgen bevilling til
anlæggelse af en sydøstsjællandsk bane
fra Køge til Fakse. Disse borgere syntes,
at nu måtte man forsøge at være med og
få en jernbane til Præstø. Der holdtes der
for møde på Allerslev kro den 29.-10.
1874, hvor der nedsattes en komité. Der
blev arbejdet med flere forskellige baner.
Den 1. juli 1875 offentliggjorde komiteen
et opråb, der var underskrevet af Præstø
og Steges borgmestre, og hvori man
opfordrede byernes borgere til med iver
og liv at støtte op om forslaget, idet man
så en jernbane som afgørende for udvik
lingen af en større produktion og virksom
hed på egnen. I øvrigt et tiltag man ser ca.
125 år senere, da en gruppe Præstøborgere
lancerer Præstø & Co. A/S. Heller ikke
dengang lykkedes det. Man fandt ud af,
hvor dyr en jernbane var at anlægge og
interessen kølnedes.
I 1886 kom på ny liv i planerne om en
bane til Præstø. Ingeniør P.V. Berg frem
kommer med tanker om en bane bl.a. fra
Fakse over Præstø til Mern, og en fra
Madsnedsund over Mern til Kalvehave.
Der indkaldes til møde den 11. oktober
1886 på Præstø Rådhus, hvor der mødte
en del af de inviterede omegnskommuners
sogneråd og Vordingborg byråd. Man
nedsatte et forretningsudvalg. Næstved
var mod planerne ligesom de nordlige
sogneråd, Snesere og Everdrup var imod.
Interessen for at få en jernbane til Præstø
forsvandt tilsyneladende igen. Der skete i
hvert fald ikke mere i den anledning.
P.V. Berg forsøgte igen i 1890, men
uden held.
I 1891-92 var en bane Næstved-PræstøKalvehave igen på tale i rigsdagssamlin
gen, men daværende indenrigsminister
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Ingerslev og folketingsmedlemmer fra
Vordingborg og Møn var stærkt imod. Det
var klart at man fandt sig sat ud på et
„sidespor“ i Vordingborg og Møn, hvis en
sådan bane blev vedtaget. Indenrigsmini
steren besværede sig over, at lige meget
hvilken løsning man fandt på, var der
nogle, der følte sig forbigået.

Aktivitet i Præstø for alvor
I foråret 1892 fremsattes forslag om en
bane mellem Kalvehave og Vordingborg.
Man inddrog fortræderne for Præstøbanen
i forhandlingerne og man fandt en
løsning, hvor der både var en bane Kalvehave-Præstø-Næstved med afstikker fra
Viemose til Madsnedsund over Vording
borg. Altså et rigtigt typisk politisk forlig,
hvor alle får en del i „kagen“. Men nu
blandede den folkevalgte fra St. Heddinge
kredsen, forhenværende kulturminister
Jacob Scavenius sig og talte for en bane
fra Fakse og til Præstø. Der blev nedsat et
udvalg i Landstinget til behandling af for
slaget, der ændrede forslaget til en bane
fra Kalvehave over Vordingborg til Mads
nedsund og en bane fra Præstø til Lundby,
hvor statsbanen allerede gik igennem.
Forslaget blev vedtaget i Landstinget og
Folketinget, uden at det påkaldte sig
opmærksomhed i Præstø.
Den opmærksomhed, der igennem alle
disse år havde været blandt detailhandler
ne i Præstø, var ikke udelt begejstring.
Man var simpelt hen bange for at oplandet
ville begynde at handle i Næstved i stedet
for Præstø.
Det fik de desværre ganske ret i. Nu
150 år efter bruger man i Præstø stadig
megen opmærksomhed på at besvære sig
over Næstveds evne til at trække handlen
de til - den såkaldte Bilkaeffekt. Tanke
vækkende hvor lidt tingene egentlig ænd
rer sig.
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I Vordingborg og Stege var man ander
ledes opmærksom på loven og gik straks i
gang med at få loven ført ud i livet. Den
24. juni 1895 fik dette udvalg eneretsbe
villing til at anlægge en jernbane mellem
Kalvehave og Vordingborg/Madsnedsund.
Man udstak en nordlig linie, der gik igen
nem Viemose omkring mejeriet.
Nu fik Præstø travlt. Viemose var den
gang en del af Præstø’s handelsopland, og
man så nu i ånden, at handlen ville gå til
Vordingborg. Mern var også i farezonen.
Præstø byråd sendte en protest over linie
føringen. Man fik den flyttet 300 meter
mere syd på i Viemose. Linieføringen
blev i det hele taget mere sydlig end
oprindeligt planlagt, og man kan umiddel
bart undres over, at Mern ikke kom med.
Men det har formentlig været et for Præ
stø kærkomment politisk kompromis.
I Præstø var man klar over, at der nu
skulle gøres noget. Det blev dog først den
24. februar 1896, at man fik indkaldt til et
borgermøde for at lodde stemningen for
en jernbane, og der var overvældende til
slutning hertil.
Der var herefter forhandlinger de berør
te kommuner imellem om banens linie
føring og den enkelte kommunes bidrag
til anlæggelsen.
Den 11. februar 1897 var valgt forret
ningsudvalg og repræsentantskab og den
4. juni 1897 blev ansøgningen om ene
retsbevilling til banen meddelt.

Anlægget i gang
Anlægsudgiften anddrog kr. 888.400,
hvoraf staten betalte halvdelen, kr.
444.200. Private gav et tilskud på kr.
33.500 og kr. 410.700 skaffedes fra de
berørte kommuner.
Af private betalte kammerherre Vind på
Bækkeskov kr. 8.000, dampmølleejer

Olsen, Tappemøje, betalte kr. 5.000.
Godsejeren var meget i mod banens
anlæggelse, dels da den gennemskår hans
allé, der gik helt op til Vesterbro, dels da
han ikke brød sig om at have et futtog
bagest i sin have. Hans betaling var derfor
en kompensation for den merudgift, som
banen blev påført ved, at man lagde linien
mere sydligt og derved skulle gennem
skære bakken, hvor den er højest. Denne
gennemskæring er den dybeste, helt op til
5 meter. Jorden fra gennemskæringen
brugte man til opfyld, hvor stationen i
Præstø skulle ligge.
Udstikning af linien mellem Everdrup
og Snesere voldte også problemer, men
det var problemer af politisk art. Everdrup
kommune ville oprindeligt slet ikke betale
til anlæggelsen. Man kunne ikke se, hvad
man havde af gavn af banen, sålænge den
ikke gik til Everdrup. Everdrup var den
gang en rimelig betydelig by for oplandet.
Man lagde derfor linieføringen så tilpas
nordligt for Snesere, at linien lige skar sig
igennem et lille hjørne af Everdrup sogn,
nemlig i Bøgesø.
Det mildnede stemningen i Everdrup,
der nu om end stadig noget vrangvilligt,
betalte sin del. Det betød desværre, at lini
en nu lå lige dårligt for beboerne i Snesere
som for beboerne i Everdrup, nemlig midt
ude i den øde mark mellem byerne. Og
der ligger den stadig ganske for sig selv.
Efter licitationen påbegyndtes anlægs
arbejderne i løbet af sommeren 1898.
Man forventede oprindeligt at kunne åbne
banen i oktober 1899, men da stations
bygningerne ikke var færdige, udskød
man åbningen til den 20. marts 1900.
Der var indgået aftale med Statsbaner
ne om anlæggelse af et spor og perron på
Næstved station til Præstø-banens tog og
således - mod betaling - at statsbanens
personel skulle betjene Præstø-banens
kunder.

Endvidere byggedes en remise i Næst
ved til Præstøbanens materiel. Denne
remise blev siden revet ned for at give
plads til udvidelse af Næstved baneterræn,
men man opførte en ny remise til Præstø
banens materiel.
Remisen eksisterer endnu og ligger lige
neden for Rampen i Næstved.

Linieføring
Næstved-Præstø-Membanen
Banelinien var:
Stigende fra Næstved til Rønnebæk trinbrædt. Rønnebæk trinbrædt til Næstelsø
trinbrædt. Næstelsø trinbrædt til Brande
lev station. Brandelev station til Bøgesø
station. Herfra og til Præstø faldt niveau
et. Bøgesø til Askov Huse trinbrædt.
Askov Huse til Snesere station. Snesere
station til LI. Røttinge trinbrædt. LI. Røttinge trinbrædt til Tappemøje station.
Senere kom Faksinge trinbrædt til brug
for Tuberkulosesanatoriet. Præstø station.
Oprindeligt var køretiden 52-67 min.
med en gennemsnitshastighed helt op til
27 km/t, hvilket var ganske pænt for en
privatbane.
På føromtalte borgermøde den 24.
februar 1896 var der stærk stemning for at
forlænge Præstøbanen til Mem. Man var
bange for at miste handlen i de sydlige
områder til Vordingborg - hvilket man i
øvrigt også gjorde. Der var ikke stemning
for en forlængelse, hverken lokalt eller
hos Mernboeme eller blandt flertallet i
Rigsdagen.
Planerne dukker op igen i 1906, idet
man i Præstø nu har konstateret, at de
bange anelser var berettiget. Handlen var
gået til Vordingborg. Der holdtes møde
den 24. september 1906 på Allerslev kro
med deltagere fra de interesserede kom65

Viadukten i Præstø over de nyanlagte spor til Mern. Elementerne fra viadukten har siden hanenedlæggelse
tjent som bølgebrydere på baneterænnets østligste del, og holder stadig.

muner. Der blev nedsat et udvalg, der før
te forhandlinger med kommunerne og De
Danske Sukkerfabrikker, der i 1907 ville
åbne saftstation i Mern. I sidste øjeblik får
udvalget banen med på anlægsloven af
27. maj 1908. Efter en del yderligere poli
tiske forhandlinger om banen, herunder
om den skulle gå helt til Viemose, bliver
man enige om en bane til Mern og den 26.
marts 1912 meddeles eneretsbevilling til
tre af Præstø banens direktionsmedlem
mer.
Jordarbejdet påbegyndtes i september
1912 og var færdig til åbningen den 15.
november 1913. Banen var på 9,5 km. og
kostede 609.000 kr.
Ved åbningen udtalte kammerherre
Lerche usminket, at han håbede, at banen
måtte blive til erstatning for rovbanen,
med slet skjult hentydning til Kalvehave
banen, der havde taget Præstø’s sydlige
opland og ført det til Vordingborg.
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Banelinien til Mern: Fra Præstø til Skibinge trinbrædt. Skibinge trinbrædt til
Allerslev station. Allerslev station til
Mern station med afstikker til saftstatio
nens område.
Banen blev nu omdøbt fra PræstøNæstved banen til Næstved-Præstø-Mem
banen.
Turen fra Præstø til Mern tog til at
begynde med ca. 20 min.

Materiellet
Fra banens start og næsten lige til dens
lukning havde banen tre damplokomoti
ver. Man skulle have eet til dagens brug,
eet der var fyret op til reserve, og eet der
kunne være taget ud af driften f.eks. p.g.a.
reparation eller som ekstra reserve. De tre
oprindelige suppleredes med yderligere to
hhv. i 1913 ved Mernbanens åbning og eet
i 1917. De to nye var lidt større og stærke
re. Man havde begge lokomotiver ved

banens lukning, og man havde hele tiden
sørget for at det ene, nr. 4, altid var i køre
klar stand. Det blev benyttet især til sne
rydning og store godstog. Da det sidste af
de oprindelige damplokomotiver blev
taget ud af driften i 1938, købte man end
nu et damplokomotiv, der først henstille
des igen i 1955, og blev solgt sammen
med de to andre til ophugning ved banens
lukning i 1961.
I 1927 anskaffedes et diesellokomotiv
(M6) som supplement til de tre damplo
komotiver. Det anvendtes i den daglige
drift til de daglige person- og godstog ind
til man i 1932, anskaffede en benzinmo
torvogn. Dog var det dieselelektriske
lokomotiv for let til at trække roetogene.
Her måtte damplokomotiverne træde til.
Man havde dette lokomotiv lige til banens
lukning.
Benzinmotorvognen (M7) anvendtes
fra købet i 1932 primært som enkeltvogn

eller med nogle få vogne til persontrans
port. Efter krigen var bezinmotoren slidt
op og udskiftedes med en dieselmotor
hvorefter lokomotivet anvendtes til gods
transport i det daglige - dvs. med to-tre
vogne på slæb.
Efter krigen købte man af statsbanerne
et MC lokomotiv, men det solgtes, efter
nogle få år igen, da det ikke var særlig
anvendeligt på baneanlægget.
I 1945 købtes den første skinnebus og i
1947 endnu et skinnebussæt.
Af vognmateriel havde man både per
sonvogne og godsvogne til den daglige
drift. I roesæsonen lejede man herudover
op mod 50 åbne godsvogne af statsbaner
ne til supplement til de ca. 45 åbne vogne
man selv havde.

Banens drift
I de første år frem til 1906 (og inden
Membanen) var der ca. 100.000 rejsende.

Et godstog fra Præstø mod Næstved lige efter den dybe gennemskæring på Nysø 's mark.

67

Fra banens anlæggelse. Udgravning a f gennemskæringen syd fo r Nysø Gods. Jorden blev brugt som opfyld,
hvor Præstø banegård blev anlagt.

2/3 heraf var til eller fra Næstved. Bilkaeffekten var der således allerede dengang
belæg for. Kun fra Tappernøje var der fle
re til Præstø end til Næstved.
Fra 1906 og frem til Mernbanen i 1913
steg persontallet til ca. 127.000.
Godstrafikken udgjorde det første år .
13.734 t., noget mindre end beregnet. De
vigtigste produkter var fra teglværket i
Snesere, herefter kul, korn og foderstoffer.
Fra 1906 og frem til 1913 var godsmæng
den steget til 28.000 t.
Fra 1913 (Mernbanens ibrugtagning)
steg antal rejsende til ca. 160.000 om året.
Under 1. verdenskrig steg antal rejsende
til 200.000, men faldt i efterkrigsårene,
bl.a. på grund af manglende kul og derfor
færre daglige ture til 150.000. I tyverne
og op i trediverne faldt antallet yderligere
til ca. 85.000. Under 2. verdenskrig steg
antallet til op mod 229.000. Banen levede
altså godt af krigen.
Efter Mernbanens åbning steg gods
mængden til 58.000 t. pr. år, hvilket pri
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mært skyldes roekørsel til saftstationen.
Under 2. verdenskrig steg godsmængden
til 75.000-90.000 t. pr. år, hvilket bl.a.
skyldtes tørvetransport fra Mern, Allerslev, Snesere og Brandelev stationer.
Den daglige administration og ekspedi
tion under banedriften var styret med
preussisk pertentlighed. Der var regler for
stort set alt. Ligefra hvorledes man skulle
læsse hø og halm eller smørfustager til
pensionsbestemmelser for personalet.
Banen havde i 1914 udgivet en bog, hvor
alle reglerne var samlet.

Nedlæggelsen
Ved 2. verdenskrigs slutning var materiel
let - bortset fra damplokomotiverne nedslidt. Inden krigen havde den
daværende direktør for banen, WedellWedellsborg studeret de nye skinnebusser,
som bl.a. de svenske statsbaner havde
anskaffet. I september 1945 tog direktøren
og nogle bestyrelsesmedlemmer til Sveri

ge for at leje en skinnebus. Efter en uges
forhandlinger lykkedes det at leje et skin
nebussæt for 4 måneder. Skinnebussen var
den første i Danmark og vakte stor
opmærksomhed helt ind i jembaneetaten i
København, hvor repræsentanter for eta
ten beså skinnebussættet på Hovedbanen,
da det ankom fra Sverige. Man var i Præ
støbanen klar over skinnebussens betyd
ning for den fremtidige jernbanedrift og
skyndte sig at få forhandlet sig frem til et
køb af skinnebussen, hvilket skete i
foråret 1946. Senere købte man yderligere
et sæt fra Scania, Randers, da man derfra
kort efter optog en produktion af skinne
busser. Skinnebusserne overtog stort set
persontransporten lige frem til lukningen
af banen.
Men anskaffelsen af skinnebusser kun
ne ikke forhindre den stigende konkurren
ce fra rutebilerne, der fra 1945 og frem til
1955 tog halvdelen af banens persontrans
port.
Godstrafikken faldt i samme periode
fra ca. 87.000 t. i 1945-46 til 10.000 t. i
1959-60.
Tørvetransporten
forsvandt
straks efter krigens ophør, og teglværket i
Snesere gik efterhånden over til lastbil
transport af sine produkter. Sukkerfabrik
ken meddelte i 1954, at fra 1955 ville roetransporten til Mern foregå med lastbil og

traktor, idet man dette år ville tage et nyt
læsseanlæg i brug, beregnet for lastbiler
og traktortræk.
Banens økonomi led i efterkrigstiden
mere og mere af disse nedgange i trans
portindtægterne. Hertil kom at der fore
stod en del investeringer i nyanlæg til
skinner og materiel. Endvidere måtte man
forudse et krav om en viadukt over
hovedlandevejen i Tappemøje, idet den
stigende biltrafik var generet af jernbane
trafikken, der reguleredes med bomme på
hovedvejen og som havde medført flere
alvorlige færdselsuheld.
Kommunerne måtte i stigende grad gri
be til pengepungen for at betale under
skuddet på banedriften, hvilket gav vok
sende utilfredshed og ulyst til at holde
banen i live i specielt landkommunerne.
De skulle dengang have vidst, at det ikke
blev bedre ved valget af bustrafik, i hvert
fald ikke i amtskommunalt regie, såsom
STS.
På repræsentantsskabsmøde den 29.
januar 1960 oplyste formanden for et af
kommunerne nedsat udvalg, sogneråds
formand Gundersen, at man agtede at
søge koncession på en busrute over
banens opland, der kunne betjene kunder-

Mern station med skinnebus.
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ne derfra, når banen var nedlagt. Lrs. Jør
gen Nørreslet, Præstø, ville give banen 5
år endnu.
Selvom købstadskommunerne Næstved
og Præstø ville betale 75% af driftsunder
skuddet ville landkommunerne ikke være
med mere, og man vedtog, at banen
ophørte med drift den 31. marts 1961 og
derefter trådte i likvidation. Samtidig blev
busruten over landet mod Næstved opret
tet, og den kører stadig som rute nr. 78.
Den direkte busrute fra Præstø til Næst
ved var allerede oprettet inden nedlæggel
sen af jernbanen, og kører stadig som rute
nr. 79.

Monumentet
Trods det at det nu er 100 år siden, at
banen gik i drift og nu har været nedlagt i
næsten 40 år, er der stadig monumentale
vidnesbyrd om jernbanen.
Bygningerne kan nævnes:
Remisen i Næstved.
Viadukten i Næstved, der med nogen fal
den for brystet hos en jernbaneentusiast er
anført som opført i 1998. Den har været
begravet siden banens nedlæggelse og
dog fungeret som vejdæmning for i 1998
at blive gravet fri og brugt som viadukt

igen. Den burde suppleres med sit oprin
delige byggeår; vist nok 1955.
Alle stationsbygningerne ligger der
endnu, på nær stationen i Tappemøje, der
efter mange år som udsalgsted for benzin
anlægget blev revet ned.
Stationsbygningen i Præstø er der netop
i disse år megen blæst om, og selv om der
er forskellig opfattelse af, hvad den skal
bruges til, er næsten alle enige om, at den
bør bevares. Og at det skal være snart, at
der sker noget, da den i de senere år har
stået tom og er under forfald.
Selve baneanlægget med sine gennem
skæringer og dæmninger findes stadig for
en stor del. Selv igennem Faksingeskoven
kan man ane linieføringen, dels ved lidt
grøfter langs banelinien men også da træ
vegetationen på selve baneanlægget er
lavere end den øvrige skov. Det var fak
tisk meget sjovt - og nostalgisk - at køre
ad sognevejene og efterforske, hvor
banelinien gik. Selv konturerne på mange
marker viser, hvor banen gik.
På Mern-banen har stationsbygningen i
Mern været til salg. Syd for stationsbyg
ningen ligger pakhuset, der på helt sædanlig vis er opført i sortmalede træbjælker.
Remisen i Mern med sit karakteristiske
vandtårn ovenpå bygningen beliggende
helt mod syd, hvor banen sluttede, ligger

Skibinge trinbrædt. Skuret var som de
øvrige skure på trinbrætter langs
banen. Skuret står idag hos en jern
baneentusiast i hans have i Odsher
red. Han var i sin tid selv ansat ved
NPM-banen.
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der også endnu og anvendes som beboel
se.
Det lille sporskiftehus på baneterrænet
på saftstationen lå der for nogle få år
siden, da jeg kiggede lidt ind over gærdet.
I øvrigt er det meget sjovt at læse tidli
gere beretninger om opførelsen af Mernbanen, om at åbningen måtte udsættes, da
byggeriet af Allerslev stationsbygning
havde voldt bygmesteren problemer p.g.a.
blød bund. Man priser byggeriet som godt
håndværksarbejde, idet det i 1975 stadig
stod uden at være sunket eller have sat
sig. Som kuriosum kan jeg tilføje, at det
gjorde det få år senere med den følge, at
det var usælgeligt i fri handel og måtte
over en tvangsauktion. Der blev lavet et
projekt for at stabilisere bygningen, men
jeg ved ikke, om det er sket.

Ja, det var det værd!
35 års tilløb, tusinder mandeår og så kun
godt 60 års virksomhedsdrift. Var det det
værd?
Ja!, det var det. Selv om det jo egentlig
var en meget kort periode, at jernbanedrift
i lokalområderne eksisterede, nemlig kun
ca. to generationer, har jernbanedriften
haft enorm betydning for udvikling af det

velfærdssamfund, vi har i dag. Jernbane
driften var årsagen til, at vareudveksling
kunne ske, og at den stigende velstand
kunne komme hele landets befolkning til
gavn. I dag kan vi klare os uden jernbane
driften, men den var med til at gøre det
muligt, at samfundet gik fra selvforsynen
de landbrugsland til at være et moderne
industrisamfund med større bevægelses
frihed for varer og borgere.
Som illustration af hvor kort, men
betydningsfuld periode jernbanedriften i
landet varede, kan man jo sammenligne
med, hvis Storebæltsbroen rives ned om
55 år. Kan man forestille sig det?

Kilder:
Næstved-Præstø-Mem banen,
v/Birger Wilcke, Dansk Jernbane-klub.
Jubilæumsskrift
Næstved-Præstø-Mern
Jernbanen 1900-1925.
Jubilæumsskrift
Næstved-Præstø-Mern
Jernbanen 1900-1950.
„Ordrer“ af 1914 for Næstved-PræstøMern Banen.
Trafikken til Møn, af Jens Bruun-Petersen
og Birger Wilcke, Bane Bøger.
„Banebørsten“ nr. 4, december 1995.
„Banebørsten“ nr. 1, marts 1999.

Keld Nørreslet
Adelgade 70, 4720 Præstø
48 år. Advokat. Født og opvokset i Præstø og bor i dag i Præstø.
Medlem af styrelsen for Præstø Lokalhistorisk Arkiv. Interessen for
lokalhistorie er kommet med årene, er måske blot et tegn på min
efterhånden voksne alder og måske også en måde at koble af fra den
stressede dagligdag og fordybe sig i, hvordan man tidligere levede i
den - måske naive overbevisning - at dengang var det hele meget
nemmere.
Interessen for NPM-banen er nok herudover på grund af, at jeg har
levet med banen og dens nedlæggelse, hvor banegennemskæringerne
ind til Præstø var et eldorado for knægte at lege i. Også fordi det
politiske spil og detailhandlens tilbageholdenhed op til banens etable
ring jo viser sig at være fuldstændig som i dag.

71

Den katolske
menighed omkring
Holmegaards glasværk
og Fensmark
De første katolikker kom til
Holmegaards glasværk ca. 1833
- og der var katolsk barnedåb
den 12. august 1833.
Om menighed og kapel berettes her.

A f Ole Pilegaard Hansen
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Den 28. oktober 1835 anses af mange som
den katolske menigheds startdato i Fens
mark. På denne dag blev 5 par - alle med
tilknytning til Holmegaards Glasværk viet i den nylig opførte driftsbestyrerbolig
af en tilkaldt katolsk præst fra Køben
havn.

startet i det små ligesom den lille menig
hed ved Holmegaards Glasværk, og de er
derfor ikke omtalt i de tilgængelige stati
stikker.

Det at være katolik i Danmark i begyn
delsen af 1800-tallet var nærmest at
betragte som en kriminel handling, og det
medførte i hvert fald, at man var afskåret
fra at søge et statsembede eller kongelig
stilling. Hvis man allerede var i et konge
ligt embede og konverterede til den katol
ske tro var det ensbetydende med lands
forvisning og tab af arveret.

De første (officielle) menigheder i det
nye religionsfrie Danmark blev etableret i
1867 i Odense og Randers, og i 1880 var
antallet af katolikker steget til ca 3.000.
Nu var den katolske kirke virkelig slået
igennem, og som følge af bl.a. en stor ind
vandring af polske landarbejdere steg den
katolske menighed i begyndelsen af 1900tallet til 25.000. Antallet af sogne var ste
get til 28, deriblandt Vor Frue Sogn i
Næstved (oprettet 1926).

Reformationen
Efter reformationens gennemførelse i
Danmark i 1536 bestemte Kong Chr. d. 2.
i samråd med landets biskopper at den
lutherske trosretning skulle indføres som
statsreligion i Danmark.

Man regner med. at der i 1850 var
omkring 1.000 katolikker i Danmark.

Starten i Fensmark
De første katolikker ankom til Holme
gaards Glasværk ca. 1833, hvor en mand
ved navn Joseph Zollfranck blev ansat

Ifølge Danske Lov af 1683 var det her
efter kun tilladt de fremmede staters
ambassadører m.v. at arrangere katolske
messer og gudstjenester. Vel at mærke
såfremt de fandt sted i et „lukket forum“
og kun med adgang for ambassadøren
selv og hans husstand. I København og
Fredericia fandtes der i den forbindelse
mindre katolske menigheder oprettet hhv.
1640 og 1674.

Nye tider efter Grundloven i
1849
Med Grundloven af 5. juni 1849 fik dan
skerne således ikke alene et folkestyre men også religionsfrihed. Det tog dog en
del år, før der rundt om i landet blev eta
bleret egentlige katolske menigheder. De
allerførste katolske menigheder er måske

Driftsbestyrer, justitsraad Frieling, ca. 1830.
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som indbærer ved glasværket. Han kom
fra Bøhmen, hvor der på daværende tids
punkt lå mange glasværker. Med sig til
Fensmark bragte han sin kæreste, der hed
Marie Barbara Petzolt.
Den 12. august 1833 fik de deres
førstefødte - en lille pige der fik navnet
Rosine Serine Josephinn, og året efter
endnu et barn, der blev døbt Joseph
Richter Zollfranck. I kirkebogen for Fens
mark sogn blev moderen anført som ugift,
idet Joseph Zollfranck samtidig er anført
som udlagt barnefader. Det lille samfund
har sikkert haft svært ved at acceptere
situationen, for ved folketællingen i 1834
er parret registreret således:
Familie nr 16
Joseph Zollfranck 26 år, indbærer
Barbara Petzolt 32 år, tjenestepige
Rosine Zollfranck 1 år, deres barn
Man kan se, at parret bor sammen og at
de har et barn sammen. Barbara’s titel af
„tjenestepige“ antyder måske mere end
noget omgivelsernes opfattelse af parrets
forhold. Problemet blev dog løst året
efter, hvor der ankom yderligere 4 katol
ske glasarbejdere til glasværket.
Der går flere anekdoter om, hvordan
disse glasarbejdere blev hentet til Holmegaards Glasværk.
Glasværket havde netop i 1835 bygget
den første hvidtglasovn, og til at bemande
den havde man brug for eksperter udefra.
Assessor Hilfling, der havde været ansat
som administrator fra værkets start, påtog
sig opgaven med at rejse til Bøhmen for at
finde den nødvendige ekspertice. Ifølge
derværende love, var det ulovligt for
uddannede
glasmagere
at
forlade
Bøhmen. Efter sigende fik han smuglet 2
glasmagere, 1 smelter og 1 sliber ud af
landet og med hjem til Danmark.
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De fire personer var glasmagerne Johan
Reiter og Johan Waldhausen, smelter
Joseph Rein og glassliber Benjamin Wentzel. Alle fire medbragte deres kærester, og
nu så man sig nødsaget til at få bragt par
renes ægteskabelige status „i orden“. Det
te sørgede den nyansatte inspektør
Friehling for.
Inspektør Bernhard Friehling var ansat
året før, hvor han afløste assessor Hilfling
og samtidig var flyttet ind i den nyopførte
inspektørbolig ved glasværket i 1835. Han
sendte bud efter en katolsk præst fra
København, og stillede samtidig inspek
tørboligen til rådighed for dette „bunke
bryllup“. Vielserne fandt sted den 28.
oktober 1835, og i den katolske kirkebog
finder vi følgende noteret:
„Praemissis
tribus proclamationibus
matrimoric junch sunt 28 octobris.
Josephus Zollfranck et Barbara Petzold
Johannes Reiter et Barbara Amann
Josephus Rein et Anna Oberhafer
Benjamin Wentzel et Barbara Täter
Johannes Waldhausen et Barbara Garhard
Diese fü n f Paare sind a u f der Holmegaard Glasfabrik in Inspektionssaale in
der Nähe von Fensmark in Seeland in
Gegenwart der Herren Friehling, Inspec
teur, Kragh, Vervalter, og J. Bittner vom
Unterzeichneten capituliert. Siehe die
sechs beiliegende Documente.
Adolph Zimmermann“
Rein og Wentzel forlod glasværket året
efter, men der kom senere nye katolske
familier til Holmegaards Glasværk. Det
drejer sig bl.a. om navne som Tiege,
Becker, Jockmann, Lange, lserhorst og
Zänker.

Antallet af katolikker ved Holmegaards
Glasværk steg fra 14 i 1840 til 37 per
soner ti år senere i 1850.

Børnene blev døbt i Fensmark
og København
Den store stigning i antallet af katolikker
skyldes ikke kun tilgangen udefra, men
også at de katolske familier fik børn, efter
at de var flyttet til glasværket. Alle disse
børn kan man følge via kirkebogen for
Fensmark sogn. I Danmark er det nemlig
lovpligtigt for alle uanset religion at lade
deres børn registrere i kirkebogen for det
sogn de tilhører.
Af kirkebogens noteringer kan vi se, at
en stor del af de katolske familier fik
deres børn døbt af katolske præster i
København. Mest standhaftig er familien
Waldhausen, der i perioden 1836-1858
rejste til København for at få børnene
døbt ved den derværende katolske menig
hed. Den eneste undtagelse er den yngste

Mogens Schlüter, Holmegaard-direktør i en lang
årrække.

datter Josephine Marie Waldhausen, der
blev hjemmedøbt den 24. marts 1853 og
senere fremstillet i Fensmark kirke.
Den modsatte situation så vi hos famili
en Zollfranck, hvis 3 børn alle blev døbt i
Fensmark kirke uanset at vi i efterfølgen
de folketællinger kan se dem registreret
som katolikker.
Som en mellemting mellem disse 2 fin
der vi den tredje af de ældste familier,
som forblev tilknyttet Holmegaards Glas
værk - nemlig familien Reiter. I nævnte
periode blev 5 af børnene døbt i Fensmark
kirke, mens resten blev døbt i København.

Det første katolske kapel
Glassliber Villy Waldhausen.

Som tidligere nævnt medførte religionsfri
heden ved Grundloven af 1849, at der
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etableredes katolske menigheder rundt
omkring i landet, men at dette ifølge de
officielle statistikker først er sket i de
større byer mange år senere.
Den historisk interesserede tidligere
driftsbestyrer ved Holmegaards Glasværk
Mogens Schlüter har dog i sine notater
beskrevet tilstedeværelsen af et meget tid
ligt katolsk kapel i tilknytning til en af
glasværkets arbejderboliger. Kapellet er
sandsynligvis etableret i bygning nr. 6 (se
skitse), der i 1850 fik bygget et ekstra fag
til i den nordlige ende af bygningen
(oprindelig opført i 1833). Stedets nu
værende adresse er Svinget 16, Fensmark,
og har i mange år været omtalt som
„gæsteboligen“.
Indretningen af det lille kapel medførte,
at de katolske familier i Fensmark kunne
få foretaget kirkelige handlinger, herunder
bl.a. at overvære det hellige messeoffer og
modtage de højhellige sakramenter to
gange om året. Dette skete ved at en af de
gejstlige fra St. Ansgars Kirke i Køben
havn kom på besøg i påsken og om efter
året.
Der er som nævnt ingen sikre oplysnin
ger om tidspunktet for ibrugtagningen af
det lille katolske kapel i bygning nr. 6,
men noteringer i kirkebogen for Fensmark
sogn afslører, at der efter familien Rehermann’s ankomst til glasværket i midten af
1860’eme foretages katolsk barnedåb på
Holmegaards Glasværk. Således blev det
ældste barn Vilhelm Hermen Engelhardt
Rehermann i august 1867 døbt i hjemmet
af den katolske præst Hr. Griider, ligesom
søsteren Eleonora Ernstine Ferdinandine
Rehermann iflg. samme kirkebog blev
døbt på Holmegaards Glasværk den 26.
november 1871 af Hr. Griider, præst ved
Set Ansgarii Kirke i København.
Efter disse oplysninger at dømme er de
nævnte børn tilsyneladende de første
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katolikker, der er blevet døbt af en katolsk
præst på Holmegaards Glasværk.
I de følgende 60-70 år stabiliserede
antallet af katolikker sig på 35-40 perso
ner.

50 års jubilæum
Holmegaards Glasværk har tradition for at
beholde sine medarbejdere i mange år.
Dette var også tilfældet med nogle af de
første katolske glasmagere. Således kan vi
læse følgende i „Nordisk Ugeblad for
katolske kristne“ den 7. juni 1885:
Holmegaard pr. Næstved. Den 28.f.M. fe j
rede en a f de katholske Arbejdere paa
Holmegaard Glasværk sit 50-aarige Jubi
læum, idet det den Dag var 50 Aar siden,
at Glasmager Waldhausen kom til Værket.
Jubilaren og hans Hustru modtoge i
Dagens Anledning en Mængde Gaver og
Lykønskninger. Ejeren a f Glasværket, Hs.
Excell. Lensgreve Danneskjold-Samsø
tilstillede det alderstegne Ægtepar en
større Pengegave og hædrede dem tillige
ved en vellykket Fest, en Fællesspisning
fo r alle Funktionærerne og Arbejderne
med Hustruer og voxne Børn. Jubilæumsparret afhentedes i Procession med Fabri
kens Musikkorps i Spidsen...
Samme år kunne ægteparret Waldhausen ligeledes fejre deres guldbryllup.
Ved tolketællingen i 1890 boede der
923 personer i Fensmark, og heraf var de
35 katolikker.
Blandt katolikkerne finder vi dette år
tre ældre enker, der alle var blevet viet i
driftsbestyrerens dagligstue i 1835, nem
lig Anna Marie Waldhausen (Johan Waldhausen var død få år forinden), Barbara
Reiter (Johan Reiter døde ca. 1867) og
Marie Barbara Zollfranck. (Joseph Zollfranck døde 1873).

Bygninger og huse ved Holmegaard Glasværk (ca. 1900)

GI. vej
til Fensmark

1. Første glashytte bygget 1825
2. Første arbejderboliger på
glasværkets område bygget 1827
3. Arbejderboliger bygget 1828
4. do
5. Arbejderboliger bygget 1833 do
6. do
7. do (1835)
8. Driftsbestyrerbolig bygget 1835
9. Marketenderi/kro/høker/bageri
10. Bolig til fabrikkens kører
11. do

Ny vej
til Fensmark
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

do
Skolen
Glashytte bygget 1874
Arbejderbolig
2-etages arbejderbolig
("kasernen") bygget 1875
Arbejderboliger m/katolsk
kapel bygget 1895
Arbejderboliger bygget 1895
Sliberi og smedie
Tørvelade
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andre rummer museum og et mindre
udstillingslokale.
På grund af de vanskelige produktions
forhold var det nødvendigt at arbejderne
boede nær ved fabrikken, således at de
kunne tilkaldes, når glasmassen var klar
til at blive bearbejdet.
Efter at fabrikken udvidede produktio
nen i 1833-35 opførtes yderligere nogle
arbejderboliger langs med vejen til Fens
mark, og i sidste halvdel af 1800-tallet
blev der bygget en ny glashytte, hvilket
gav anledning til opførelsen af den ene af
de store „kaserner“ nær ved indkørselen
til det nuværende fabriksområde.

St. Franciskus kapel
Johan Waldhausen og frue - den ene a f de tre første
bøhmere, der kom til Holmegaard 1835. Billede fra
parrets guldbryllupsdag.

Blandt de øvrige katolske familier fin
der vi på dette tidspunkt blandt andre
familierne Rehermann, Lennartz og Weidinger.

Glasværkets boliger
De første boliger ved Holmegaards Glas
værk blev opført få år efter værkets etab
lering i 1825 på pladsen umiddelbart syd
for den første glashytte. De blev færdig
bygget i 1828 og sammen med glashytten
havde hele bebyggelsen form som en fir
længet bondegård.
Den første glashytte blev revet ned i
1942, mens de 3 boliger stadig ligger på
deres oprindelige pladser ved porten ind
til fabriksområdet. I den ældste bygning
fra 1827 er der i dag glasbutik, mens de
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I slutningen af 1800-tallet anlagde fabrik
ken en ny vej til Fensmark, og i nærheden
af det sted, hvor „Fensmark-vejen“ kryd
sede vejen til Sipperup opførte glasværket
i 1895 to ens huse - hver beregnet til 3
familier, I det ene af disse huse blev 2
værelser overladt til brug for den katolske
menighed med henblik på indretning af et
nyt kapel.
Efter biskoppens tilladelse blev kapel
let benediceret (velsignet) den 6. oktober
1895 af dr. theol. B. Hansen, som de sene
re år havde besøgt glasværkets katolikker
i anledning af de kirkelige handlinger.
Kapellet blev opkaldt efter den hellige
Frans af Assisi og fik navnet St. Francis
kus Kapel.
I det følgende halve års tid skete der
meget i det lille kapel. Der blev anskaffet
et nyt alter, som var tegnet og udført af
snedkermester C. Kolleve. Malingen og
forgyldningen blev udført af firmaet
Weber & Ververs. Senere blev tilføjet de
smukke glasmalerier, der stadig kan ses
fra vejen, når man passerer Svinget 21.

Driftsbestyrer Karl Schlüter, Ilona Weiselmann og en medarbejder fra Berlingske Tidende.
Optagelse i det katolske kapel

Kapellet blev indviet ved en smuk og
højtidelig gudstjeneste søndag den 26. juli
1896. Prædikant var dr. theol. B. Hansen.
Efter indvielsen var kapellet samlings
punktet for den lille katolske menighed i
Fensmark og nærmeste omegn. I starten
kom der med mellemrum en katolsk præst
fra menigheden i København og forrette
de kirkelige handlinger, men ved etable
ringen af den katolske menighed i Næst
ved blev det en præst herfra, der kom til
Holmegaards Glasværk en gang om
måneden.
Glasværket arrangerede det således, at
der altid boede en katolsk familie som
nabo til kapellet, og at disse personer sør
gede for rengøring og vask af linned m.v.
Det var også denne familie, der sørgede

for bespisning af den tilrejsende præst.
Den sidste katolske familie ved kapellet
var Ginga og Peter Jensen, der fraflyttede
lejligheden i 1984.
De senere år blev kapellet næsten ikke
benyttet, idet de katolske familier søgte til

Ejendommen Svinget 21 i Fensmark (ved glasvær
ket), hvor det katolske kapel findes.
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menigheden omkring Vor Frue kirke i
Næstved.
Glasværkets ledelse fik derfor et møde
i stand med bispekontoret i Bredgade,
København.
Den 27. juni 1985 mødte tre mand med
biskoppens stedfortræder, pater Ib Ander
sen, i spidsen. De fremmødte fik forevist
det lille kapel og var meget tilfredse med,
at det var så velbevaret, og at det næsten
stod uændret, som da det blev indviet for
90 år siden. Alle inventargenstande til
hører Ansgarstiftelsen (Den romersk
katolske Kirke i Danmark), men det blev
besluttet at lade det hele blive i lokalerne,
så længe Holmegaards Glasværk vil sørge
for vedligeholdelse og tilsyn.
Efter ovennævnte beslutning har glas
byen omkring Holmegaards Glasværk
gennemgået en større renovering i forbin
delse med et stort byfornyelsesprojekt, og
St. Franciskus Kapellet indgår i dag som
en del af glasbyens kulturelle seværdighe
der.
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Førstelærer fra Lundby
samlede sine kolleger
ved sin pensionering
Tog fat på en „samlings-opgave“,
der gav tidligere folkeskolelærere
„opmuntring, berigelse og
styrket samhørighed.“

A f Henning Jessen
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C. E Michélsen - initi
ativrig tidligere første
lærer i Lundby,
(Carl Thorvald Foss
Michélsen).

Tidligere førstelærer i Lundby, C. F.
Michélsen, flyttede som pensionist - efter
en lang, aktiv årrække i Lundby, til Næst
ved. Helt præcist: Appenæs Bygade 28.
Med sig til Appenæs havde Michélsen
ideen om sammen med andre lærerpensio
nister at oprette en pensionistforening for
tidligere lærere i Næstved-området. Ideen
blev i 1960'érne drøftet med andre, tidli
gere lærere, og for den tidligere Lundbylærer var det naturligt at sætte handling
bag ideerne, så i efteråret 1967 indrykke
de han en meddelelse i lærernes fagblad,
„Folkeskolen“, med en indbydelse til
(som det hed) „pens. lærere og lærerinder
i Næstved og omegn til at møde i Set.
Mortens Sogns menighedslokaler, Apo
stelgården, kl. 14“. Tiden var 20. novem
ber 1967.
I et indledende referat i forhandlings
protokollen for Næstved og Omegns
Lærerpensionistforening skriver initiativ
tageren: „Der mødte kun 7, og vi drøftede
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da muligheden for oprettelsen af en pensi
onistforening. Det besluttedes at gøre et
nyt forsøg.“
Lidt skuffende, men ideen om at stifte
en forening holdt sig - også længe nok til,
at man efterhånden oplevede voksende og
stabil tilslutning fra en medlemskreds.
Til et stiftende møde, der var forberedt
gennem personlige kontakter blandt de
tidligere lærere, blev der udsendt 70 invi
tationer. Der mødte 18 - og den 29. maj
1968 blev foreningen en realitet. Stiftel
sesmødet fandt sted i KFUM 's lokaler i
Næstved. Første bestyrelse så sådan ud:
Svend Hansen, P. Larsen, Aksel Hansen,
Doris Mortensen og C.F. Michélsen (for
mand).

På plads i Kreds 61-vedtægter
Ved generalforsamlingen i Lærerkredsen
for Næstved og omegn, Danmarks Lærer
forening kreds 61, blev der vedtaget ret-

teiser til vedtægterne i november 1981.
Her hedder det i paragraf 13, Pensionister,
at „Medlemmer i lærerkredsen, som hører
til fraktionen: pensionister, har dannet en
underafdeling af kreds 61. Afdelingen
kaldes „Næstved og omegns lærerpensio
nistforening - 61. kreds“, og dens formål
er at samle pensionerede lærerinder og
lærere med eventuelle ægtefæller samt
lærerenker og lærerinders efterlevende
mænd til møder, underholdning og
udflugter for dermed at opmuntre den
enkelte i dagliglivet, berige tilværelsen og
styrke samhørigheden.“
Videre hedder det: „Pensionistforenin
gen optræder som selvstændig forening
med egne vedtægter, egen bestyrelse og
særskilt kontingent, men da den varetager
de særlige problemer, som vedrører pensi
onistgruppen i kredsen, modtager forenin
gen fra kredsen et tilskud, hvis størrrelse
afhænger af antallet af foreningens med
lemmer, som tillige er medlemmer af
lærerkredsen. Tilskuddets størrelse fast
sættes af generalforsamlingen.“
Man bemærker ændret udtryksform fra
1967 til 1981 (med pensionist-paragraffen
i vedtægterne). I 1967 hed det i Folkesko
le-invitationen: „Pensionerede lærere og
lærerinder i Næstved og omegn“, mens
det i 1981-vedtægten hedder: Pensionere
de lærerinder og lærere.“
Fjorten år - og en gradsforskel!
Eller mere.

Mødesteder
Mødestederne har vekslet. KFUM "s og
KFUK's lokaler og Apostelgården har
skiftet med „Holstedhus“ og Herlufsholms sognegård i henholdsvis Ny Hol
sted og Lille Næstved - med afstikkere til
bl.a. Kildemarksskolen. Uanset hvor man
har holdt til, har målet været at skabe en
god baggrund for oplevelser, underhold
ning og samvær.

Formænd for lærerpensionistforeningen
for Næstved og omegn - nok en af de
første af sin art i landet - har været fra
1968 til 2001: C.F. Michélsen, som ved
10 års-jubilæet i 1977 blev udnævnt til
æresmedlem, Ejnar Rasmussen, Ingemann
Petersen, Knud Hansen, Helge Tejsen
Lykke, Bent Lund og Folmer Sneftrup.
C. F. Michélsen havde som pensionist i
Appenæs flere aktiviteter. Han fungerede
en årrække som meddeler til Næstved
Tidendes Næstved-redaktion med opgø
relse over månedlige nedbørsmængder
over den tidligere gamle fiskerby Appe
næs. Ikke mindst kan man i de første sider
af forhandlingsprotokollen også følge
Michélsens klima-interesser. Efter et mø
de i februar 1969 måtte deltagerne f.eks.
„ud i den kolde sne og det glatte føre eni
ge om at man havde haft en ualmindelig
dejlig dag“. Forhandlingsprotokollen føl
ger vejrliget opmærksomt i Michélsens tid
som referent. Han noterer, at februar
mødet i 1972 måtte aflyses, årsag: sne
storm og talersygdom.

Lidt fagligt
Det blev ingen succes, da de tidligere
lærere i februar 1970 skulle have haft lej
lighed til at mødes med Danmarks Lærer
forenings markante formand i en årrække,
Stinus Nielsen, Vordingborg.
C. F. Michélsen noterer:
„Der var mødt 31, hvoraf nogle få fra
andre kredse. Som taler var lovet Stinus
Nielsen med redegørelse for vore pensi
onsforhold efter 1. april, når den fulde fol
kepension træder i kraft. Stinus Nielsen
var forhindret af vigtigt møde, hvorfor
medlem af hovedbestyrelsen, overlærer
Thomsen Nielsen, mødte og talte længe
historisk om pension, men næppe nogen
af de mødte fik reelle oplysninger om det,
der var ventet. Kort sagt: foredraget var
een stor skuffelse.“
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Positivt var det til gængæld, at lokalet
var „rart“, at „kaffebordene var smukt
dækkede og pyntet med lyd og blomster“,
og at „caffen kostede 3.50 kr“, hvilket var
fornuftig lavpris. I 1982 12-13 år senere,
var kaffen steget til 10 kr...
Det egentlig fagpolitiske har ført en
mere tilbagetrukken rolle i foreningelivet,
mens det samlende i årenes løb har været
dels en oplysende og underholdende
mødevirksomhed, dels udflugter til for
skellige egne af landet.
I dette har et stigende antal medlemmer
været deltagere.

Men engang
Men engang var lærerpensionistemes for
ening ved at opgive virksomheden. Det
ville nok have været umiddelbart generen
de for den stiftende ildsjæl, C. F. Michélsen, men i 1989 (generalforsamling 6.
april) blev der stemt om foreningens
fremtid - og 31 stemte for videreførelse,
mens 1 (een) var imod.

I efterfølgende måned påtog formand
og næstformand: Knud Hansen og Aase
Tejsen Lykke sig at repræsentere forenin
gen ved et Nyborg Strand-møde i juni
1989 i Landsforeningen til afskaffelse af
samordningsfradraget - og det var jo nær
ved at være det modsatte af at nedlægge
foreningen, for der var jo virkelig en akti
vitet.
Det bør bemærkes, at generalforsamlin
gen i april 1992 forkastede en indstilling
om fortsat støtte til LAS, (Landsforenin
gen til afskaffelse af samordningefradraget).
Nyt i de pensionerede læreres kreds er
til gængæld EDB-kurser. Om det hedder
det i referat (oktober 1996): „EDB-kursus
har haft så god tilslutning, at der eventuelt
kan fortsættes med videregående kursus
eller eventuelt oprettes et nyt hold, hvis
der er interesse for det“.
Medlemstal pr. november 2000 var
106. Siden 1989-afstemningen om fore
ningens fremtid har antallet af medlem
mer været støt stigende.

Henning Jessen
Havbakken 285, Enø, 4736 Karrebæksminde
Student fra Horsens Statsskole 1948. Journalist. Redaktør Næstved
Tidende, Næstved 1955-1988. Medlem af bestyrelsen for Historisk
Samfund for Præstø Amt. Forfatter til historiske og politiske artikler
og bøger.
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„Vestpå“ med
Historisk Samfund

Besøg bl.a. i Stadil, Vedersø,
ved herregården Nørre Vosborg,
-ved klosterruinen i Øm
- og Ejer Bavnehøj.

A f Bent Hansen
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Vejret - når det er bedst i Danmark - var
med, da 23 deltagere i årets forårstur star
tede fra Sydsjælland.
Turen gennem det grønklædte Sjælland
og Fyn til Kolding forløb efter forventnin
gerne. Koldinghus var første punkt på
turen, hvor vi skulle se noget - og det
gjorde vi så efter smag og behag, idet der
ikke var udfærdiget en fast „ruteplan“, så
vi oplevede både en særudstilling om
Patchwork og et stort lågkrus i drevet sølv
af en Næstvedsmester.
Langt vesterud skulle vi - helt ud til
Holmslands klit - før vi standsede ved
„Abelines Gård“, en velbevaret typisk 4længet stråtækket klitgård, der i dag fun
gerer som museum. Her får man et
udmærket indblik i de hårde vilkår, der
mødte bønderne i deres kamp for at over
leve, hvor „Gudsfrygt og nøjsomhed“
prægede hverdagen. Istandsættelsen er
gjort meget nænsomt, hvilket jo kun er et
gode for den besøgende. En kop kaffe
senere fortsatte vi til Ringkøbing, hvor det
fortrinlige hotel „Fjordgården“ skulle
være vor base de kommende to nætter.
Lørdag skinnede solen fra den klareste
blå himmel, da vi begav os ud på dagens
etape, der kom til at stå i kirkernes tegn.

Vi havde en lokal guide - i øvrigt med
efternavnet Bro - til at give os en masse
informationer på turen. Første stop var
ved Stadil kirke, der er meget rigt
udsmykket, men med det gyldne alter som
den absolut største attraktion; disse altre
som tidligere var ret udbredte, er nu
meget sjældne. Nordpå gik det til digter
præsten Kaj Munks kirke i Vedersø, hvor
vi så, at Lise Munk nu hviler ved sin
mands side umiddelbart udenfor kirken,
ligesom vi betragtede den meget livagtige
buste af Kaj Munk, der står udenfor kirke
gården. Videre gik det ad tangen, der
adskiller Vesterhavet og Nissum fjord.
Desværre var Strandingsmuseet lukket på
grund af ombygning, så vi måtte nøjes
med at få historien om de to engelske
orlogsfartøjers forlis 1811 ved mindeste
nen for de 1391 omkomne på toppen af
„Dødemandsbjergene“. Stedet fik dette
navn, fordi de omkomne blev begravet i
klitterne her.
Ikke alt skulle være kirker på dagens
rundrejse. Museer skulle også tilgodeses,
og det blev de i form af et besøg på Jens
Søndergård museet i Ferring med et lille
udvalg af hans produktion, der fortrinsvis
knytter sig til havet i oprør, klitterne og
menneskene herude med den vide udsigt.
Et
besøg
ved
Bovbjerg fyr stod
også på program
met, ligesom kirken
og den særprægede
kirkegård med de
indhegnede gravste
der blev tilgodeset.
Efter en længere
køretur kom vi til
den gamle herregård

Lektorieprædikestolen i
Ulfborg kirke.
Foto: Margit Albrechtsen
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Nørre Vosborg, der i dag er en form for
herregårdsmuseum, hvor besøgende kan
vandre rundt i lokalerne og bl.a. se et
værelse, hvor H.C. Andersen overnatte
de. Men på hvilket gods har han ikke det?
Hele komplekset er opført over fire århun
dreder -1500, 1600, 1700, og sluttelig
1800 århundrede.

Dødemandsbjerge

Foto: Margit Albrechtsen

Oprindelig lå gården nærmere havet,
men det blev for grisk, så man valgte at
flytte længere ind i landet. Af Næstvedslokalhistorisk interesse kan nævnes, at her
findes såvel en tegning som et maleri af
vort bysbarn K. Hansen Rejstrup, Hen
holdsvis et hestehoved og et „Bataillemaleri“ af soldater til hest i kamp.
Næste stop var Ulfborg kirke med en
meget særpræget prædikestol - en såkaldt
„Lektorieprædikestol“. Herudover findes
et storslået gravmæle over Gyldenstjer
neslægten, der har ejet Nørre Vosborg.
Turen tilbage til Ringkøbing blev lagt
over et særpræget landskab, et såkaldt
indlandsklitområde, der ligger her langt
væk fra havet. Det siges, at man har fun
det indtil 6000 år gamle klitter langt inde i
landet.
Søndagen oprandt med typisk vesterhavsvejr, idet havgusen lå tæt over hele
landskabet. Heldigvis lettede den, efter

hånden som vi bevægede os østpå. Efter
en lang køretur, hvor vi blandt andet pas
serede Herning og Ikast, kom vi frem til
Silkeborg og fandt en parkeringsplads
umiddelbart ud for den kendte hjuldamper
„Hjejlen“, der sejler Silkeborgsøerne tyn
de gennem hele sommerhalvåret - men
den var ikke målet, derimod to museums
besøg. Museet på Silkeborg Hovedgård
rummer jo de jordiske rester af Tollundmanden og Ellingpigen - og det må man
se, når man er på disse kanter. Et helt
anderledes og mere nutidigt museum er
byens kunstmuseum, der lægger hus til
flere moderne kunstneres produktioner,
men med vægt på Asger Jorns produktion.
En times gennemgang yder vel ikke
museet fuld retfærdighed, men der var
ikke tid til mere af hensyn til det resteren
de program, der som slutstenen på turen
omfattede et besøg ved Øm klosterruin.
Her kunne vi forene det materielle med
det åndelige, idet vi indtog det lækre
smørrebrød, som vi havde fået med fra
„Fjordgården“, inden vi begav os ind i
ruinterrænet. Vi var vel heldigere end de
fleste, idet vi havde en meget vidende gui
de, som introducerede os i klosterlivet,
som det havde udfoldet sig her for 500 år
siden. Klosteret har været et af de mest
betydningsfulde i området og virkede
som hospital for omegnens beboere, hvil
ket de mange misdannede knoglefund bar
vidnesbyrd om. I 1560 forsvandt de sidste
bygninger som følge af reformationen, der
indledtes i 1536.
Ejer Bavnehøj, som ligger tæt ved på
vor vej mod Sjælland, måtte vi da lige
aflægge et kort besøg, inden vi forlod
„hovedlandet“ og kørte over Fyn til diver
se aflæsningssteder. Endnu engang kan
Historisk Samfund for det gamle Præstø
amt indkassere en succes, dels takket
være vejret - men ikke mindst den gode
planlægning, der er Alfa og Omega ved et
sådant arrangement.
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Historisk Samfund for Præstø amt 2001
Generalforsamlingen, som blev afholdt i
Danmarks ældste rådhus, Næstved, ind
ledtes med foredrag af Keld Nørreslet,
Præstø, der fortalte en jernbanes historie.
Hvad foredraget indeholdt, kan læses i en
af årbogens artikler. Til styrelsen nyvalg
tes Olav Foged Olsen, Mern og Keld M øl
ler Hansen, Sydsjællands museum. Ny
valgt suppleant er Helge Kudahl, Vording
borg.
Forårs turen til Vestjylland er beskrevet af
Bent Hansen. Sommerturen til Skåne med
Svend Dahl som guide forløb udmærket.
Vi så Malmøs gamle bydel og kørte derfra
til Falsterbo. På vej tilbage mod Øre
sundsbroen gjorde vi ophold ved vikingecentret i Fodevik. Det var spændende, og
heldigvis slap vi godt fra det „overfald“,
der pludselig fandt sted.

Godt 50 deltagere mødte frem til høstmø
det på Møn. Godsejer Jens Haubro, Nord
feld, fortalte om godsets bygninger og
park samt om de glæder og problemer, der
er forbundet med at være ejer af et stort
og bevaringsværdigt anlæg.
Vi er i styrelsen glade for, at alle arrange
menter har kunnet gennemføres, men kun
ne selvfølgelig ønske os større tilslutning
vel vidende, at vi har konkurrence fra
mange sider. En måde at skaffe flere med
lemmer på kunne være at bruge et med
lemsskab som gave og således gøre
opmærksom på, at der for historisk inter
esserede er en forening, der hedder Histo
risk Samfund for Præstø amt.
Allis Bro

Slaget ved Fodevik 2001
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(foto: Sonja Jensen)

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 2000
Amtets historie i almindelighed

Kulturhistoriske Studier 2000
Sydsjællands Museums årsskrift er som
sædvanligt redigeret af Lars Buus Eriksen
og indeholder 9 artikler (119 s.).
Føljetonen om udgravninger ved Kon
geborgen i Vordingborg omtaler i år en
antropologisk skeletanalyse af 28 perso
ner, gravlagt mellem 1048 og 1290 (gen
nemsnitshøjde for voksne: 161/169 cm). Jægerstenalderen på Sydsjælland er der
også skrevet om tidligere. Nu behandles
flinthugning og flækkefremstilling i Maglemosetid, der nærmest karakteriseres
som en industri - samt jagt og kult. Det er
igen moserne ved Barmosen og Lundby,
der bringer nyt, og historien om elgjæger
ne ved Lundby Mose, der rituelt knuste
nogle af knoglerne for 12.000 år siden og
lod hundene gnave på andre, er da spænd
ende.
Dernæst omhandler artikler Arkæologi
ske planterester som kulturhistorisk kilde. Fra Stege omhandler det ikke borgen ved
havnen, men fund af middelalderbrønde
ved torvet i forbindelse med nybyggeri.
Der var „selvfølgelig“ spændende ting i
brøndene. - Fra nyere tid omtales Ostefa
brikken Buko, der nu er lukket, men forin
den (1999) nåede at lave en fornem doku
mentation af virksomheden. - Fogedgården
i Vestenbæk ved Stensby har leveret en
lang række tekstiler til Nationalmuseet,
men også Sydsjællands Museum har mod
taget noget. En række dragtstykker beskri
ves. - Historien om Bilfærgen Møn fra
1923 og dens videre „liv“ gennemgås
grundigt; der arbejdes på at bevare den for
eftertiden. - Endelig berettes om Hotel og
Pavillon Store Klint gennem et århundrede.

Danmarks Kirker
Politikens Forlag har sat Niels Peter Stil
ling på opgaven om at få beskrevet en del
af landets ca. 2500 kirker, hvoraf de ca.
1700 er fra middelalderen. Det er blevet
til 344 kirker i alt, og en tredjedel er mere
indgående undersøgt. Hver region har ind
ledning med oversigtskort, og bagest er
der ordforklaringer, litteraturliste og regi
ster.
Fra vores region er der 10 grundige
omtaler (Herlufsholm, Næstved Skt. Pe
der og Morten, Karise og Kongsted, St.
Heddinge og Udby, Fanefjord, Keldby og
Stege) - samt et dusin mindre beskrivel
ser.

Danmarks Købstæder
Søren Olsen har skrevet en anden af Poli
tikens Forlags mange indbydende Dan
marksbøger. Der er udvalgt 144 byer lan
det over fordelt på landsdele, og hver del
indledes med beskrivelserne om landskab,
bebyggelse, erhverv samt kort over by og
seværdigheder og praktiske oplysninger.
Lokalt beskrives i større omfang Næst
ved, Præstø, Vordingborg og Stege (alle
med bykort), mens 7 andre har fået en
kortere omtale. Og her passer bogens titel
om købstæder slet ikke på småbyer som
Holme-Olstrup og Bogø By.
De enkelte kommuner

Fladså

Der var engang ... Stumper af Fladså
Lokalhistorie
Fladså Arkivs medlemstryk 2000 (sælges
derfra) handler denne gang om Fattig, syg
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og gammel - fra tiggerstav til fattiggård
og alderdomshjem. Teksten er skrevet af
tidl. arkivleder Anne-Lise Pallesen (30 s.).
Forfatteren tager naturligvis udgangs
punkt i de lokale forhold når den lange
historie om fattigforsorgens udvikling
skal fortælles. Udover almene beskrivel
ser er der omtaler fra fattiggårdene i Snesere, Hammer, Everdrup og Vejlø/V.
Egesborg, der alle blev drevet som land
brug. Konkrete personskæbner indgår i
beskrivelsen sammen med eksempler på
regnskaber, spisereglement o.l. samt lister
over bestyrere gennem tiden.

Everdrup-Stafetten
ved redaktør Leif Elmann Pedersen
fortsætter Søren Petersens ( 1834-1911)
erindringer fra sidste år; nu er han forel
sket og fortæller om genvordighederne
med at sætte bo, og udvandringen til
Amerika, hvortil hans elskede siden kom.

Skalk 2000:5
Mytens Ornament hedder en mindre arti
kel om udgravningerne ved jernalder
anløbspladsen ved V. Egesborg, 19972000. Specielt omtaler Birgitta Gärtner og
Jens Ulriksen et enestående forgyldt bron
zesmykke, der måske forestiller Daniel i
Løvekulen.

Holmegaard Kommune

Røjlen 1999
Årsskriftet fra 2000 hedder 1999, Ole
Pilegaard Hansen er forfatter til det meste
og udgiver (47 s.); sælges fra Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv.
Der er oversigt måned for måned over
begivenheder i kommunen. - En personalhistorisk beretning om smed Jørgen
Jensen i Fensmark (1884-1967), ansat ved
glasværket og far til 12 børn indleder hæf
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tet. - En artikel om gårdene i Gødstrup er
tænkt som den først i en række beskrivel
ser af landsbyer i kommunen. - „Glas
værksbanen“ handler om den stump jern
bane, der 1925-42 forbandt Holmegaard
Glasværk med Holme-Olstrup Station. Et
kortbilag angiver, hvor man kan finde
spor efter banen. - Der afsluttes med en
kildeoversigt.

Næstved By & Omegn

Dansk Papirindustri - Mennesker, tek
nologi og produktion 1829-1999
Keld Dalsgaard Larsen har skrevet og
redigeret denne store og flotte bog (272
s.), som Silkeborg Museum udgiver, et
museum, der i årevis har indsamlet stof
om papirindustrien.
Der har været adskillige papirfabrikker
i Danmark, og Silkeborg har stadig deres.
Hovedparten af stoffet har kun indirekte
lokal interesse selv om papirindustriens
udvikling er relevant nok som baggrund.
Men selvfølgelig omtales DFP, De forene
de Papirfabrikkers tidligere papirfabrik
Maglemølle i Næstved grundigt. Maglemølle var af væsentlig betydning for
beskæftigelsen (1200 ansatte 1967) og
økonomien i Næstved efter 1875, og var
en overgang Danmark største.
Bogen beretter om både Gamle Magle
mølle ved den nuværende Administrati
onsbygning og Ny Maglemølle ved den
nye havn i 1930’eme. Bogen bringer epis
oder fra fabrikslivet og en lang række
gode og store fotos, hvoraf flere ikke har
været trykt før. Der er vist flere fotos fra
Næstved end andetsteds. Bogen sluttes
med en række erindringer fra ansatte,
hvor iblandt der er flere lokale tidligere
papirarbejdere. Maglemølle blev 1990
solgt til Stora Papyrus, der afviklede den
to år senere. Fyldig liste over materiale og
litteratur, men mangler register.

Kiv og Krig - Næstvedegnen 1939-1945
Allan Huglstad har skrevet denne masto
dont på 522 sider om besættelsestiden på
Næstvedegnen (eget forlag). Det er en
imponerende mængde nye og originale
oplysninger, der er lykkedes forfatteren at
samle sammen om emnet. Han har brugt
en lang række arkiver og interviewet end
nu flere, der har noget at fortælle om
tiden. Og da siderne er meget informati
onstætte, vil dette i mange år fremover
være den lokale „Besættelses-Bibel.“
Huglstad har tidligere skrevet noget til
svarende fra Møn, og han har planer om
at bearbejde Vordingborgområdet.
Bogen kommer godt rundt om hele
tidsrummet fra 1939-45, umuligt at
opremse alle emnerne. De nødvendige
almene inden- og udenrigspolitiske bag
grunde forklares - hele tiden dog med
lokale eksempler til illustration. Huglstad
skjuler ikke navnene ved beskrivelser af
tyskervenlige personer og stikkerlikvide
ringer som så ofte før „af hensyn til efter
ladte." På trods af omfanget er der ikke
mange billeder i bogen, og der afsluttes
med litteratur, kilder og personregister.

ves (ikke blot det ugentlige byridt og
turismeudnyttelsen). Konklusionen er, at
regiment og Næstved faktisk var blevet så
godt integreret, at det var en del af byens
identitet, der forsvandt. Noter, litteratur
og kilder afslutter hæftet.

Skalk 2000:4
Jens Henrik Koudal har skrevet kronikken
(Bødlens Messe), der handler om skar
pretteren fra Næstved, som selv endte på
skafottet i 1640. Mester Søren boede ved
Helligåndshuset fra 1620’eme, men ejede
også et hus i Slagelse og var en ret holden
mand. Han blev dog anholdt i 1639,
anklaget for hor, skyderier - og værst af
alt: han havde holdt falske messer, uddelt
rugbrød og mjød som oblater og altervin,
hvorefter deltagerne spyttede det ud igen i
rumpen på ham efter han havde trukket
bukserne ned! Gudsbespottelse var der
kun én straf for: tungen blev skåret ud,
derefter „avlelemmet" skåret af (hor),
hjertet udtaget og til sidst blev resterne
opsat på hjul og stejle.

Skalk 2000:5
Liv og Levn 2000
Næstved Museums årsskrift er redigeret
af Palle Birk Hansen, men hele hæftet er
skrevet af Margit Baad Pedersen (28
sider).
Temaet er det så sørgelig aktuelle: Gar
dehusarregimentet og Næstved. Som led i
forsvarsforliget maj 1999 blev det beslut
tet at flytte regimentet til Slagelse, og
undersøgelsen bag hæftet skal ses i den
forbindelse. Forfatteren har undersøgt
samspillet mellem byen og gardehusarer
ne, om der virkelig var den samhørighed,
som flytningsmodstanderne hævdede der
var. Det er der blevet en grundig og
spændende undersøgelse ud af, hvor en
lang række forhold, kontakter, aktiviteter
og berøringsflader gennem tiden beskri

har også en artikel om Næstved. Denne
gang gælder det udgravningerne 1998/99
af fundamenterne til borgmester Mogens
Tuesens Badstue. Thomas Roland og
Lene Høst Madsen gennemgår badstuens
historie fra ca. 1484 (hvor den foræres til
Skt. Peders Kirke) til 1700-tallet. Det er
Danmarks eneste kendte rester af og
beliggenhed for en badstue, så under
søgelsen har stor betydning.

Susåen - fra kilde til havstok
Verner L. Carlsen har skrevet en bog om
Susålandet, og det er meget naturligt
Susålandets Initiativråd og Suså-Komiteen, der står bag som forlag (212 s.). Det
er en flot bog, hvilket også er Mads Sta
ges fortjeneste, da han har leveret en lang
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række tegninger. Der er dog også nye og
gamle fotos med, tekniske planer m.m.
Bogen er et festskrift i anledning af
Susåens frilæggelse i Næstved By og sel
ve projektbeskrivelsen gengives grundigt.
Indholdet følger stort set Susåens løb,
fra kilde til havstok, som titlen fortæller.
Undervejs får man viden om natur- og
landskab, geologi, flora og fauna, kano
sejlads og lystfiskeri, vandmiljøplaner,
grødeslåning og fiskebestand i Tystrup Sø,
broer over Susåen, stendysser og grav
høje, herregårde og kirker langs den - men
også sagn og gode historier (som Hagbard
og Signe) og kulturhistoriske tilbageblik
som tørvegravning i Holmegaard Mose og
gravningen af både Torpe - og Næstved
Kanal. Næstveds nye og gi. havn får
naturlig en del omtale. Dertil er der refera
ter af samtaler med folk, forfatteren har
mødt ved Susåen i forbindelse med bog
ens tilblivelse. Dvs. en bredt favnende
topografisk skildring, somme steder
strengt faglig, andre steder causerende og
fabulerende. Der afsluttes med litteraturli
ste, men register mangler.
Næstved Landdistrikt

deres vornedpligt - om en krybskyttesag
(Saltø-Vordingborg) - om en fejde i Før
slev mellem skoleholder og præst m.fl.

Stednavne i Vestsjællands Amt
Institut for Navneforskning har (primo
2001) endelig udgivet bogen om stednav
ne i Vestsjællands Amt. Bent Jørgensen
har samlet oplysningerne, redigeret og
skrevet (251 s.). Tidligere brugte man de
gi. amtsbetegnelser fra før 1970, og den
tilsvarende bog for Præstø Amt udkom i
1975 (Lis Weise).
Egentlig er det kun en del af amtet, der
er med - nemlig de to Flakkebjerg herre
der samt byerne dér. Men just Øster Flak
kebjerg Herred er relevant, idet alle 6 sog
ne i Næstved Kommune vest for Susåen
hører til det herred (Herlufsholm, Karre
bæk, Fodby, Vallensved, Marvede og Hyl
linge). Skal man finde oplysninger om et
stednavn i dette område, så er Danmarks
Stednavne nr. 24. den grundlæggende bog
i mange årtier fremover (men ikke særlig
let tilgængelig).

Stevns Kommune

Krigen i Førslev
På Forlaget i Fuglebjerg har Erling Peter
sen udgivet en samling lokalhistoriske
artikler i bogform (112 s.). De har alle
været trykt tidligere, i aviser og julehæfter
o.l. gennem et halvt århundrede, men „de
tager sig bedre ud i bogform", som forfat
teren skriver.
Artiklerne bygger på konkrete histori
ske begivenheder, men der fabuleres over
emnerne på en levende måde som ved
såkaldte historiske romaner. Der er histo
rier fra svenskekrigenes tid (Sparresholmegnen) - om en troldkarl i Næstved - om
en ny præst i Fodby, der i stedet for at
overtage enken fik datteren - om prins
Jørgens ridefoged i Vordingborg, der „ind
samlede" karle, som havde unddraget sig

92

Stevns før og Nu, bd. II
I Stevns Lokalhistoriske Arkivs gode
årbogsrække (112 s., solidt indbundet)
under redaktion af Troels Grønnebæk m.fl.
er der denne gang en halv snes artikler.
Der startes med en beretning om
udgravningen af en jættestue, Fuglebækbanken, ved Strøby, der bragte gode
ting for dagen. - Digterpræsten Jørgen
Sorterup (1662-1723) fra Frøslev-Lyderslev førte også kamp mod en lokal herre
mand, der mishandlede sine fæstere. De
sidste 10 år var provst for hele Stevns
Herred. - Stevns har et lokalt og usædvan
ligt drama fra englandskrigene 1807-14
om Eskild Fisker, der er beskrevet som

„et digt i tretten sange" (139 vers) i bedste
folkevisestil: „Der står ej langt fra klin
tens bred / en faldefærdig hytte, / Den tru
er med at styrte ned / og blive stormens
bytte. // Dens rygning er så krum og skæv
I Dens skorstenspibe revnet, I og selve
taget er et væv I som mos og græs har jev
net".
Ud fra artiklen Episoder af en bondes
lægts historie fremgår det med al tydelig
hed, hvor besværligt det var at ophæve en
trolovelse i 1700-tallet. En 17-18 årig
pige ville ikke giftes med en 60 årig mand
i et arrangeret ægteskab(i). - Dertil får
både St. Heddinge, Hellested og Gevnø
brikker til deres historie gennem de sidste
par hundrede år beskrevet.

Suså Kommune

Erindringer - fra malkeskammel til
borgmesterstol til malkestald
Den fhv. borgmester i Suså Verner Larsen
(f. 1923) har udgivet sine erindringer hos
KJ Historisk Bogproduktion (128 s.).
Bogen er delvis en fortælling om hans
eget liv som landmand og familiens histo
rie med forældre og bedsteforældres
historie, barndom med beskrivelse af Her
luflille by og skole, livet på en gård, sol
datertid etc.
Verner Larsen var aktiv inden for parti
et Venstre og fra 1954 indvalgt i Herlufmagle Sogneråd, og derefter fulgte 36 år i
kommunalpolitik, heraf de 16 som borg
mester i storkommunen Suså. Dertil har
han været med i Amtsrådet i 20 år, og
været med i Næstved Tidendes bestyrelse
i 25 år. Så det må siges, at Verner Larsen
har rigeligt stof at øse af, og den sidste
halvdel af bogen handler om denne tid og
indeholder virkelig meget af lokalhisto
risk (blivende) værdi.

Jul i Susaa-Landet - 2000
Susaa Egnshistorisk Forenings årsskrift er
i år på 56 sider og redigeret af Knud Erik
Antonsen, men denne gang har han fået
flere medforfattere til artiklerne end før.
Mere end halvdelen af hæftet er et
uddrag af Frederik Bajers (1837-1922)
erindringer. Bajer var politiker og engage
ret i internationalt fredsarbejde (Nobel
fredspris 1908), og levede en del af sit liv
i Herlufmagle, hvor faren blev præst i
1849. Han fandt også sin kone i Herlu
fmagle (på Fredrikseg), den senere så
kendte
kvindesagspolitiker
Mathilde
Bajer, Stifter af Dansk Kvindesamfund.
Der er også beretning fra rekruttiden i
Næstved.
To små artikler beretter om livet på et
landbrug for et halvt århundrede siden. Herluflille Boldklub får derefter en omta
le (stiftet 1950 og ophørt 1974), - og væk
kelsestiden i 1930’erne med møder og
udflugter får de sidste ord i hæftet.
Vallø Kommune

Amtsskriveren i Strøby
Vallø Lokalhistorisk Arkiv og Jytte
Sørensen har udgivet en bog (110 s.) om
amtsskriverne og deres gård i Strøby på
Nordstevns, der i århundreder har været
en vigtig og stor landsby. Det hed fx om
nogle præsters prædiken: „Den var lang
som Strøby Gade“. Amtsskriveren var
kgl. skatteopkræver og skulle derfor have
en stor lade, når bønderne afleverede
deres skat i form af korn. Det var egentlig
kun i perioden 1677-1740 (Tryggevælde
Amt) han boede i Strøby, men gården har
siden beholdt sit navn: Amtsskrivergård
en.
Bogen følger de 6 amtsskrivere på
gården, deres gerning, liv og skæbne samt
om tiden frem til 1998, hvor gårdbruget
blev nedlagt. Der fortælles om tiden under
den enevældige konge med lensmænd/amtmænd og øvrige administrative op
bygning, kongens indtægter i form af
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skatter og afgifter, soldaterudskrivning
m.m. Senere fulgte oprettelsen af rytterdi
strikter, hvori ryttergodset på Stevns ind
gik.
Der ligger et stort arbejde med arkivaliestudier bag bogen, der afsluttes med lit
teratur- og kildehenvisninger og bilag
over amtsmænd, amtsskrivere, ejere af
Gjorslev og Søholm, konger og ordliste.

Scheels og Vallø Hospital 1641-1981
Dan Pedersen har for Lokalhistorisk
Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne (salgs
sted) udgivet en lille indholdsrig jubi
læumsbog (81 s.) for de forgangne 340 år
(både Vallø og Herfølge-Sædder var en
del af Præstø Amt).
Der berettes om Christen Scheel og
hans oprettelse af en tidlig skole og hospi
tal i Herfølge 1641. Fra 1729 fulgte Vallø
Hospital (alderdomshjem/fattighus), der
også blev placeret i Herfølge og indrettet
til 30 lemmer, halvt af hvert køn. Hospita
lets indretning, løsøre og fundats bliver
grundigt gennemgået sammen med for
skellige (i dag) morsomme eksempler og
økonomi og forstandere indtil lukningen
1816. Fattige blev derefter hjulpet i hjem
mene, mens Scheels Hospital fortsatte i
flere udgaver frem til 1981, og bestyrer
par i nyere tid omtales. Litteratur- og nav
nelister.

Skalk 2000:2
Kronikken af Ulla Lund Hansen handler
om hundens rolle i samfundet i oldtiden,
bl.a. med udgangspunkt i en grav fra jer
nalderens Himlingøje, hvor en stor hund
(skulderhøjde 68 cm) blev begravet sam
men med sin herre, en kun 20-årig mand.
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Vordingborg Kommune

Hjulene drejer - Vordingborg 1950-1970
Verner Jensen har fortsat sin krønike om
Vordingborgs historie, hvor den første
omhandlede tiden 1920-50 og hed Toppe
de Brosten (1995). Bogen er udkommet
på forlaget Attika (160s.) og har et fyldigt
navneregister.
Forfatteren er fhv. redaktør på Vording
borg Dagblad og har derfor haft fingeren
på pulsen i byens liv. Desuden har han
været medlem af byrådet for partiet Ven
stre i en årrække. Stoffet til bogen er for
trinsvis hentet fra gi. udgaver af avisen,
og der er små spredte historier om diverse
virksomheder, boligbyggerier, kasernen,
vand, varme og el, skolebyggerier og
seminarium, centrum omkring Algade,
sport og kultur, Masnedø, kommunesam
menlægningen og naturligvis beretninger
fra Byrådet.

KUML 2000
Årbogen for Jysk Arkæologisk Selskab
har en større artikel om udgravningerne
ved vikinge-handelspladsen ved Næs,
undersøgt 1997-99. Keld Møller Hansen
og Henrik Høier beretter om den omfat
tende og enestående hørbearbejdning på
stedet, der også omtaltes sidste år. Selv
om det er en videnskabelig rapport, er den
let læselig for alle interesserede, og der er
gode illustrationer og forklaringer - samt
et afsnit om hørrens internationale anven
delseshistorie og det danske materiale.
I Skalk 2000:1 har Keld Møller Hansen
en tilsvarende, kortere artikel om Næs,
betitlet Hørgården.
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