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Lille vejledning for forfattere
Forfatterne opfordres til at aftale omfang
samt publiceringstidspunkt af artikler med
redaktionen forud for udarbejdelsen.
Artiklernes tekst leveres som digitale filer
på diskette eller med e-mail.
Der fremsendes desuden altid - for kon
trollens skyld - en udskrift af artiklen.
Fotografier/illustrationer leveres som dias
eller papirbilleder (originale) i farve eller
sort/hvid (ikke print eller kopier).
Anvendelse af digitale illustrationer afta
les med redaktionen.
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I sikre hænder

De lokalhistoriske arkiver og
afleveringen af arkivalier.

A f Heidi Pfeffer
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De lokalhistoriske arkivers læsesale, som her på Møns Museum og Lokalarkiv, bliver flittigt brugt a f slægts
forskere og lokalhistorikere. Foto: Jens R ef strup.

En tirsdag aften trådte hr og fru Hansen
ind a f døren på det lokalhistoriske arkiv.
De havde længe ønsket at aflevere hr.
Hansens fars gamle papirer til arkivet,
men de havde været i tvivl om, hvorvidt
det nu også var noget at gemme på. Deres
naboer, hr. og fru Petersen, havde til
gengæld slet ikke været i tvivl, dengang
fru Petersen skulle rydde op i sin gamle
mors papirer, da hun skulle flyttes på
plejehjem: Ud med det hele! Der kunne
ikke være nogen som helst i hele verden,
som kunne have glæde af det gamle bras,
mente fru Petersen. Hr. og fru Hansen var
dog i tvivl om det kunne have sin rigtig
hed, og derfor stod de nu på lokalarkivet
med papirerne i to plasticposer.

Situationen er tænkt, men er så tæt på
virkeligheden, at alle arkivfolk vil kunne
nikke genkendende til den.
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I Danmark findes langt over 500 lokal
historiske arkiver, hvor af de 450 er med
lemmer af landsforeningen Sammenslut
ningen af Lokalhistoriske Arkiver.
Fælles for de mange lokalhistoriske
arkiver er, at de indsamler og opbevarer
arkivalier, der ikke hører til på de offentli
ge arkiver, som landsarkiverne og Rigsar
kivet. Her samles arkivalier fra offentlige
myndigheder, mens der på lokalarkiverne
er tale om materiale af mere privat karak
ter fra personer, foreninger, forretninger
og virksomheder.
Arkivalierne fra offentlige myndighe
der er omfattede af arkivloven, mens arki
valierne på de lokalhistoriske arkiver ikke
er omfattede af nogen lov. Det er altså op
til lokalarkiverne at beskytte og opbevare
samlingerne på en forsvarlig måde. Dette

Magasin på Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv. Alle arkivalier er pakket i syrefri arkivæsker, fo r at
beskytte dem bedst muligt. Foto: Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv.

gøres ved at følge de regler for tilgænge
lighed m.m., som findes i arkivloven.

samlingerne, der typisk kommer fra en
eller flere kommuner.

De lokalhistoriske arkiver i Danmark
består af flere forskellige typer arkiver: de
foreningsdrevne arkiver, de selvejende
arkiver, de biblioteks- og museumstilknyt
tede arkiver og stadsarkiverne, som drives
af kommunerne.

Stadsarkiverne er de største, men der er
endnu ikke så mange af dem. Her findes
fastansatte arkivledere og -medarbejdere,
og samlingerne består, ud over det private
arkivmateriale, også af de kommunale
forvaltningers arkivalier.

Langt de fleste arkiver er forenings
drevne eller selvejende institutioner,
præget af de mange frivillige arkivledere
og medarbejdere, som lægger et stort
engagement i arkivet og besidder et
meget stort lokalkendskab. Ofte dækker
disse typer arkiver et mindre område,
f.eks. et eller flere sogne. For de biblio
teks- og museumstilknyttede arkiver gæl
der det, at der findes en bibliotekar eller
en ansat arkivleder, som har ansvaret for

De lokalhistoriske arkiver rummer sto
re og interessante samlinger af arkivalier
og andet med lokal interesse. Det drejer
sig først og fremmest om arkivalier fra
personer, foreninger, forretninger og virk
somheder.
De personlige papirer, som bl.a. dåbsog vielsesattester, lærebreve, skudsmåls
bøger, private regnskabsbøger, erindringer
og breve, fortæller jo alle en historie om
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Lokalarkiverne bugner a f materiale a f interesse for slægts- og lokalhistorikere. Her er det en gæst på Præstø
Lokalhistoriske Arkiv, der studerer en gammel avis. Foto: Præstø Lokalhistoriske Arkiv.

deres ejermand. En hverdagshistorie, som
kan være til gavn og glæde for både
slægtsforskere og forskere med et bredere
lokalhistorisk perspektiv.
På samme måde kan foreningens for
handlingsprotokoller, medlemslister og
regnskabsprotokoller tegne et billede af
det liv, som netop denne foreningens
medlemmer deltog i. En virksomheds
eller forretnings arkivalier er på samme
måde fyldt med informationer, som kan
komme alle typer af forskere til gavn. Hr.
og fru Hansens poser med arkivalier ér
altså af interesse for andre end lige den
nærmeste familie.
En af de mest anvendte samlinger på
lokalarkiveme er de store foto- og nega
tivsamlinger. Samlingerne består af alle
typer af fotografier, med hovedvægt på de
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topografiske billeder af byer og veje, huse
og dagliglivet, men der findes også mange
fotografier af personer, begivenheder og
pressebilleder. Er man interesseret i film,
finder man på arkiverne mange spænden
de gamle film med lokalhistorisk indhold,
ligesom lydbånd med interviews fortæller
spændende historier om mennesker og
lokalområder. Arkiverne rummer desuden
store samlinger af kort fra lokalområdet.
De fleste arkiver har også store avis
samlinger, samt registre til billeder og
arkivalier, og mikrofilm af kirkebøger,
folketællinger m.m.
De offentlige myndigheders arkivalier
er som nævnt omfattede af arkivloven,
mens alle private arkivalier kun er beskyt
tede af den interesse, som lokalhistorisk
interesserede viser dem. Der er altså

alvorlig fare for, at historisk værdifulde
arkivalier kasseres, uden at de nogensinde
kommer til det lokalhistoriske arkivs
kendskab. På trods af dette er de lokalhi
storiske arkiver skatkamre af oplysninger
om lokalområdet og de mange, mange
mennesker, som har boet der igennem
århundreder.
Især de sidste 150 år er rigtig godt
repræsenteret i samlingerne, men der kan
også findes langt ældre materiale på ar
kiverne. Mange af arkiverne benytter et
fælles edb-registreringssystem som gør, at
det er let at finde materialet, og mulighe
den for en samkøring af data er allerede
afprøvet i Danmarks Nationale Privat
arkivdatabase (DANPA), hvor alle frit kan
søge i de store samlinger via en hjemme
computer.
Når hr. og fru Hansen vælger at gå på
arkivet og aflevere deres poser med gamle
papirer, attester, breve og fotografier, er
de med til at sikre mindet om hr. Hansens
gamle far og det liv, som han har levet.
De åbner muligheden for, at børnebørn og
oldebørn en dag kan dykke ned i materia
let og på den måde finde viden om deres
egen slægt, som giver uvurderlige oplys
ninger om livet dengang.
Hr. og fru Hansen er også med til at
bevare oplysninger, som kan tegne et bil
lede af danskerne gennem tiderne, og her
er det ligegyldigt, om hr. Hansens far var
arbejdsmand eller professor - alle liv er
interessante.
Hvis der afleveres foreningsmaterialer
eller arkivalier fra virksomheder og for
retninger, er de på samme vis med til at
tegne et billede af foreningen, forretnin
gen eller virksomheden, men lige så vig
tigt af det samfund og den tid de eksiste
rede i.

Utallige foreninger og virksomheder
opsøger i disse år de lokalhistoriske arki
ver på jagt efter materiale til deres jubi
læumsskrift, og heldigvis er arkiverne ofte
i stand til at hjælpe. Det bedste resultat fås
naturligvis, hvis foreningen eller virksom
heden gennem tiden har tænkt på at afle
vere materiale til arkivet, eller hvis forret
ningen, ofte ved ophør, sørger for at kon
takte det lokalhistoriske arkiv.
Da de lokalhistoriske arkiver følger
arkivloven for de offentlige arkiver, er der
visse begrænsninger i det materiale, som
brugere på arkivet kan få lov til at se. Den
normale tilgængelighedsfrist er nu ændret
til 20 år. Det betyder, at man frit kan se
materialet 20 år efter det er skabt, eller
den sidste indførsel i en protokol er fore
taget. Er der tale om materiale af særlig
følsom karakter, som f.eks. private breve
eller omtale af økonomiske og kriminelle
forhold, er tilgængelighedsgrænsen 75 år.
Alle, som afleverer materiale til de
lokalhistoriske arkiver, har desuden mu
lighed for at forlænge en tilgængeligheds
frist, hvis de ønsker det.
De fleste lokalhistoriske arkiver har
desværre ikke ressourcer til aktivt at ind
samle arkivalier, men er afhængige af at
folk tænker på arkiverne, når de står i
samme situation som familien Hansen
eller Petersen.
Tag gerne arkivalierne med på det
lokalhistoriske arkiv, så man der får lejlig
hed til at gennemse dem og sortere det
fra, som ikke er interessante for arkivet.
Det er nemlig ikke alle sager, som afleve
res på arkiverne, der har interesse. Gamle
ugeblade, strikkeopskrifter eller busbillet
ter er typisk uden den helt store personli
ge eller lokale relevans, ligesom genstan
de bør afleveres på det lokale museum.
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Arkiverne modtager ikke bare gamle
papirer og fotografier, men er lige så
interesseret i at modtage arkivalier fra
nulevende personer og eksisterende virk
somheder og foreninger, f.eks. medlems
eller klubblade, fotografier, erindringer,
scrapbøger m.m.

Nyttige links:

Den gamle fru Petersens liv er så godt
som udokumenteret, fordi hendes familie
selv kasserede arkivalierne, mens gamle
hr. Hansens arkivalier ved en omhyggelig
registrering og opbevaring på arkivet
fremover vil være i sikre hænder til glæde
for eftertiden.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
www.danpa.dk

Lokalhistoriske Arkiver i Storstrøms Amt
www.lasa.dk
Sammenslutningen af Lokalarkiver
www.lokalarkiver.dk

Statens Arkiver
www.sa.dk

Heidi Pfeffer
Uddannet folklorist, og arbejder som leder af Nakskov Lokalhistoriske
Arkiv. Er desuden ansat af Lokalhistoriske Arkiver i Storstrøms Amt
som arkivkonsulent for de 31 lokalhistoriske arkiver i amtet.
Kan kontaktes via lasa@email.dk
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- men den, som leder,
skal finde ...
En personlig beretning om forfatterens egne og møde
med andres fund på Stevns fra ældre og nyere tid.

A f Henning Poulsen

ii

Tingene fortæller
også lokalhistorie
Gennem fyrretyve års virke som dyrlæge i
det samme område opnåede jeg mange
menneskers fortrolighed. Jeg tog del i
manges sorger og glæder og kendte deres
interesser, ligesom de også vidste, hvor
dan min kone og mine børn havde det, og
hvad jeg beskæftigede mig med i min fri
tid. Jeg blev formand for Stevns Museum
i 23 år og for Historisk Samfund for Præ
stø Amt i 11 år. Jeg var med til at stifte
Stevns lokalhistoriske Arkiv og er stadig
efter 25 år næstformand her.
Så der var ikke mange, der ikke vidste,
hvor mine fritidsinteresser lå. De lå nem
lig i minderne fra fortiden og i den histo
rie, de meddelte.

Når nogle fandt usædvanlige ting i
deres gemmer, eller de gjorde fund på
marken, blev jeg ofte tilkaldt som deres
fortrolige, men ikke så få gange måtte jeg
alligevel bedrøve dem med, at tingene var
danefæ og skulle afleveres til National
museet.
Jeg vil i det følgende fortælle lidt om
nogle af de mere interessante genstande,
som jeg har "fundet" og modtaget til
museer og arkiv, men også om usædvanli
ge ting, som ejeren har "elsket" og endnu
ikke har villet skille sig af med. Men når
alle disse småting bliver samlet i rette
sammenhæng, er de med til at fortælle og
komplettere lokalhistorien.

Kobberrandøkse
fra yngre stenalder

Minderne kunne lige så godt være mu
seumsgenstande og deres fundomstændig
heder som arkivernes billeder og gamle,
originale skrifter. Både museumsgenstan
de og arkivalier fortæller noget om vore
forfædres liv og færden. De første kræver
ofte stor ekspertise, for at man kan få alle
ønskede svar, men de sidste kan selv for
tælle historien.

En af de første sjove ting, jeg fandt, lå hos
en antikvitetshandler. Jeg syntes, at gen
standen var usædvanlig, så jeg købte den
omgående. Det drejede sig om en økse,
som jeg troede var af bronze, men ved at
granske i faglitteraturen blev jeg klar
over, at det var en kobberrandøkse fra
yngre stenalder, og at der ikke var fundet
så mange af dem her i landet.

I den tid, jeg virkede, skete der store
forandringer på landet og i landsbyerne.
Landbrugene blev nedlagt eller sammen
lagt, og landsbyhåndværkere og småhand
lende lukkede deres virksomheder. Meka
niseringen bevirkede, at en utrolig mæng
de genstande ikke mere kunne bruges. De
blev pludselig til estimerede antikviteter
og museumsgenstande. Når mennesker fra
landet blev tvunget bort fra deres hjem
gennem generationer, skulle der nødven
digvis ryddes op, og det faldt derfor i min
lod at tage imod en mængde genstande til
både museum og arkiv. Ofte genstande
som flere generationer havde opbevaret
og værnet om med stor pietetsfølelse.

Økserne er ofte fundet parvis nedgra
vet, formentlig som en slags offergave til
guderne. A f antikvitetshandleren fik jeg
oplyst, at øksen skulle være fundet ved
udgravning på en af industrigrundene
nord for Køge.
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Ved et besøg på Nationalmuseet traf jeg
inspektør Vebæk og omtalte min økse for
ham. Han ville meget gerne se den og
meldte sin ankomst få dage efter. Da
museet kun ejede et fåtal af denne type,
ville man gerne erhverve den. Det drejede
sig nemlig om en smedet kobberøkse fra
yngre stenalder. De ophøjede rande, som
øksen havde, er banket op, således at den

havde fået de indsvungne sider, som den
ne periodes flintøkser havde. Kobberrandøkser har været sjældenheder i stenal
deren, og de er ofte fundet parvis sammen
som offerfund.
En eventuel makker til denne økse er
sandsynligvis aldrig fundet. Hvor kobbe
ret stammer fra, vides ikke, men måske
fra Cypern eller Mellemeuropa.
Men jeg var selvfølgelig villig til at af
stå øksen til Nationalmuseet og modtog til
gengæld et par pæne stenøkser fra muse
ets byttesamling.

Tre flintdolke fundet på samme område. De to
største har haft en bemærkelsværdig længde.

Store flintdolke
fra yngre stenalder
En dag viste en gårdmand mig tre flint
dolke fra yngre stenalder. Den længste
målte imidlertid ikke mindre end 40 cm i
længden. Den anden var desværre bræk
ket, da den blev fundet, men den kunne se
ud som om, den havde været lige så lang.
Dolkene var fundet på omtrent samme
sted på marken, så det drejer sig måske
om et offerfund, men ejeren ville ikke af
med sit fund for alt i verden, og det skulle
forblive på gården til efter hans død, for
der hørte de til - mente han, men jeg fik
da lov til at tage et billede af dolkene.

Trefliget bronzesmykke fra vikingetiden.

Bronzesmykke fra vikingetiden
En anden gang fortalte en gårdmand mig,
at han havde et trefliget bronzesmykke fra
vikingetiden liggende i sin chatolskuffe.
Han havde fundet det, da han gravede
grund ud til et havebassin. Jeg måtte be
drøve ham med, at hans fund sikkert var
danefæ og skulle afleveres til National
museet. Og det blev det også. Forinden
fik jeg dog lov til at fotografere det og at
udtegne de indviklede og sammenslynge
de figurer.

Basaltøkse.

Basaltøkse fra yngre bronzealder
Et usædvanligt fund, som ligeledes for
blev i ejerens varetægt, fortjener også at
nævnes. Det var en sort, slebet basaltøkse
med cylindrisk skafthul, men den udmær
kede sig ved at være så glat og smukt
udformet, at man næppe kunne tro, at den
stammede fra bronzealderen.
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Fundstedet forklarede imidlertid øksens
eminente bevaringstilstand. Den var nem
lig fundet under opmudring af Stevnsåen i
det opgravede materiale. Om den var ofret
eller tabt, er ikke godt at vide, men da den
ikke var skarpslebet, kan den måske have
været et processionsvåben, der ved et
uheld er røget over bord.
Processionsøkser af bronze kan være
yderst smukt udformede, men da disse
som oftest er hule inden i, har de kun
egnet sig til optog og pynt.

Hængesmykke 2 x forst.

Møntlignende hængesmykke
fra Svend Estridsens tid

Køllehoved.

Køllehoved fra yngre stenalder
Et meget smukt fund blev gjort under
stenfiskeri af ral og grus i 1970’eme. En
af medhjælperne på skibet opdagede plud
selig en kuglerund, sort sten af bjergart i
lasten, men stenen var gennemboret med
et cylindrisk hul. Han fik fat i den, og
viste den til mig. Det var et meget velbe
varet køllehoved fra Yngre Stenalder, men
også denne genstand ønskede finderen at
beholde.
Hvordan den er havnet i havet, kan
man jo kun gætte på, men dette slagvåben
kan jo i hvert fald have været brugt under
kamp til søs og så være røget over bord
- med eller uden skaft.
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En anden sjælden ting blev forevist for
mig for ca. 30 år siden. Genstanden var
fundet i en have i Store Heddinge, og den
lignede en mønt og havde et pånittet
øsken til ophængning som halssmykke.
Da den mindede en del om Svend Estrid
sens mønter (1047-74), antog jeg straks,
at den måtte stamme fra Vikingetiden.
Forsiden af smykket viser et primitivt por
træt - måske af kongen - og bagsiden har et
dobbeltkors med indskription langs randen.
Jeg påpegede over for finderen, at det
drejede sig om danefæ, idet genstanden
var af sølv, og at genstanden derfor ret
færdigvis skulle afleveres, selv om den
var fundet i vedkommendes have. Men
nej, finderen ville ikke aflevere genstan
den til nogen.
Han blev imidlertid ældre og pensione
ret og flyttede fra byen. Jeg havde ikke
glemt hans fund, og en snes år derefter
ringede jeg til ham og spurgte, om det nu
ikke var på tide at aflevere det spændende
fund, og det var han nu helt enig med mig

i, for ingen af hans børn eller andre i
familien var interesseret i genstanden, og
den lå bare og kedede sig i en chatolskuf
fe.
Nå, jeg hentede genstanden og kørte
ind på Nationalmuseet med den. Her fik
jeg at vide, at det drejede sig om er slags
sølvmedalje, der en noget større end de
sædvanlige sølvmønter fra den tid. De har
en diameter på ca. 18 mm, den fundne
måler ca. 23 mm.

Finderen med det udrettede armbånd.

Et guldarmbånd
fra bronzealderen

Rentegning a f for- og bagside.

Det møntlignende smykke var som
nævnt forsynet med en tekst, der sagde, at
møntmester ULVKILD ON LUND havde
fremstillet det. Stykket var fremstillet
omkring 1070, og er et af de ældste,
nogenlunde daterbare fund fra Store Hed
dinge.

En husmand ude ved Stevns Klint ved
Harvig viste mig en dag en genstand, han
havde fundet, da han harvede sin mark.
Det var en gylden stang, der var fladban
ket i begge ender. Umiddelbart var det
ikke nemt at se, hvad den havde været
brugt til, men materialet, den var lavet af,
var der ikke tvivl om. Det var det pureste
guld. Atter måtte jeg hjem og granske i
litteraturen. Genstanden viste sig at være
et guldarmbånd, der var blevet rettet ud.
Guldet var stadig blødt, og muligvis
havde markredskabers påvirkning rettet
det ud. Finderen havde allerede underret
tet Nationalmuseet, der afhentede det
smukke fund og senere tilsendte ham dane
fægodtgørelsen.

Det er altså fra en periode, hvor byg
ningen af den nuværende kirke sikkert
ikke var påbegyndt. Hvordan smykket kan
være havnet i en have, kan måske let for
klares. Det må simpelt hen være blevet
tabt af ejeren.
Denne har måske været kongens nid
kære skatteopkræver og foged i Store
Heddinge, og han har derfor modtaget en
påskønnelse af Svend Estridsen, der under
sine rundrejser i landet har overnattet på
Kongsgården eller i fogedens gård. Finde
ren modtog senere sin danefægodtgørelse.

Et lignende armbånd afbildet i P.V. Glob: Danske
oldsager, yngre Stenalder, fog. 298.
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Kanonkugler og knipler fra linie
skibet "Prins Christian Frederik"
Under byggeriet af et supermarked i en
have, der havde tilhørt det gamle Apotek,
blev der ved gravearbejdet fundet nogle
mærkelige jemgenstande, nemlig et antal
jemkugler med en diameter på ca. 13-14
cm og tre-fire stk. nærmest timeglasforme
de støbejems-figurer. Det stod hurtigt klart
for mig, at det drejede sig om gamle 24
punds kanonkugler og såkaldte jemknipler. De sidste blev under søslag brugt til at
beskyde de fjendtlige skibes takkelage og
sejl med, således at skibene vanskeligt
kunne manøvreres. Men hvordan kunne de
være havnet i en have i Store Heddinge?
Jo, det viste sig at en af de for længst
afdøde apotekere havde været interesseret
i marinehistorie, og han havde hørt om, at
der vist nok i 1930’eme var blevet foreta
get dykkerundersøgelser ud for Sjællands
Odde ved vraget af linieskibet ”Prins
Christian Frederik", der blev nedkæmpet
af fem engelske orlogsskibe og sank efter
et drabeligt søslag den 22. marts 1808.
Dykkerne fandt ved deres undersøgelse
af vraget blandt andet en mængde kanon
kugler, der meget naturligt blev anbragt
på Odden Kirkegård i to pyramider på
gravstedet for de faldne danske marinere.
N.F.S. Grundtvig skrev et smukt vers,
som man kan læse på gravmindesmærket:
De Snekker mødtes om Kvæld på Hav
og Luften begyndte at gløde.
De leged alt over den åbne Grav,
og Bølgerne gjordes så røde.
Her er jeg sat som en Bautasten
at vidne for Slægter i Norden,
at Danske de vare, hvis møre Ben
under mig smuldrer i Jorden.
Danske a f Tunge, a f Æt og a f Id,
thi skal de nævnes i løbende Tid:
Fædrenes værdige Sønner.
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Postkort fra Odden Kirkegård med gravmonumen
tetfor de faldne.

De resterende kanonkugler blev udbudt
til salg for interesserede, og her iblandt
var altså den gamle apoteker fra Store
Heddinge, der ikke alene købte nogle
kanonkugler, men også et antal knipler.
Hvordan apotekeren havde tænkt at
placere disse tunge, rustne støbejemsgenstande i lejligheden er uvist, men det kan
jo tænkes, at apotekerfruen en skønne dag
har forlangt dem fjernet fra vindueskarme
og møbler, og at apotekeren så ikke har
set anden udvej end at måtte grave dem
ned i sin have. Efter hvad jeg har erfaret,
er kanonkugleme og kniplerne nu solgt
som antikviteter på en kunstauktion.

Fedtstensstøbeform
fra yngre bronzealder
For næsten 25 år siden var jeg ude på en
mark for at tilse en syg spædkalv. Ved
siden af markvejen lå en dynge sten og en

af dem lignede en mursten, men farven
var usædvanlig. Ejeren og jeg tog den op,
og jeg mente, den måtte være lavet af
grønlig fedtsten, der i oldtiden blev brugt
til støbeforme, lamper og skåle. Stenen så
dog ikke ud til at have været brugt til
noget, men jeg tog den alligevel med
hjem og lagde den i min kælder. Det kun
ne jo v æ re ...

ningshul for den flydende bronze, og som
førte metallet ned i de tre seglforme.
Da komplette forme fra bronzealderen
er fundet uhyre sjældent, henvendte jeg
mig til Nationalmuseet, der var meget
interesseret i fundet og erklærede det for
danefæ.
Der blev foretaget en større udgravning
på findestedet, men det resulterede kun i
fund af mindre fragmenter af støbeforme
og bronzerester. Fundet blev af National
museet deponeret på Stevns Museum.

Heste- og oksekranier
under stuegulve

Støbeform til bronzeskær til segl. Et færdigt skær er
vedlagt.

Fire-fem gange har jeg modtaget eller hørt
beretninger om fund af kranier af store
husdyr under stuegulve på gamle gårde. I
Historisk Samfund for Præstø Amts
Årbog 1975 er tre sådanne fund i Skrosbjerg og Kæderup omtalt i en artikel af
Harald Pedersen. I tilslutning til artiklen
findes en god litteraturliste om emnet.

Stenen lå der imidlertid i 8 år, så ringe
de den samme ejer til mig og fortalte, at
han havde fundet en sten magen til den, vi
havde fundet i hans stendynge, men på
den, han havde fundet nu, var der nogle
mærkelige indristninger.
Indristningeme forestillede nærmest tre
halvmåner med fire-fem takker på den
konvekse side. De to sten blev nu sam
menlignet og de passede så godt sammen,
at der ikke kunne være tvivl om, at det
drejede sig om en støbeform til fremstil
ling af tre bronzeskær til komsegle. Tak
kerne var beregnet til at klemme ind i et
let buet stykke træ, der endte i et håndtag.
Ved samling af de to halvdele af formen
kunne man se to udskæringer, der tilsam
men dannede en kegle, der var indhæld

To hestekranier fundet under gammel gårdbygning
i Store Torøje.

Nu var trægulve lagt på strøer ikke
almindelige i stuehuse på landet før 1800.
Der var nemlig oftest stampede lergulve.
Og derfor kan kranierne ikke være lagt
under trægulvene førend efter den tid. En
mulighed er der dog for, at skikken med et
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hestehoved anbragt under stuegulvet kan
være ældre, og derfor har kraniet måske
været nedgravet under lerlaget, hvor det
ofte er helt bortsmuldret og sjældent ble
vet fundet og registreret. Hestekranier
synes foretrukket frem for oksehoveder,
idet fire af de fem fund, som jeg har regi
streret, er hestehoveder, men alle har de
manglet underkæber.

nieme, der stammer fra Varpelev, er
anbragt på Stevns Museum. Et andet skul
le befinde sig på Køge Museum. Men sik
kert er det, at der findes forholdsvis få
samtidige optegnelser om nedlægning af
hestekranieme under gulve. Disse opteg
nelser kan måske være med til at løse
mystreriet om, hvorfor hesteskaller har
været anbragt under gulvene.

Men hvorfor er disse kranier nedgra
vet? Sikkert på grund af en overtro.
Måske for at holde ulykke og sygdom
borte fra huset. Det stærkeste dyr, man
kendte dengang, har man tillagt overna
turlige egenskaber, som levede videre i
hestekranieme.

Egetræsudskæringer
med religiøse motiver

Andre har foreslået, at gulvet rigtig
kunne gjaldre, når der var gilder, og når
ungdommen dansede på det. Men om dis
se knogler gav nogen forskel i lydkvalite
ten, må man vist betvivle. Et af hestekra

Det var fire relieffer i egetræ udskårne
med forskellige motiver fra Bibelen. Alle
fire kunstværker var indfattet i en fælles
egetræsramme. Motiverne var "Maria
bebudelse", "Jesu fødsel med hyrdernes

For omkring 30 år siden inviterede en
gårdmand mig ind i sin stue for at se
noget, han havde overtaget med sin ejen
dom, hvor det var blevet ophængt på et
skillerum i et svinehus.

Egetrcesskxringer med motiver fra Jesu fødsel.
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Egetræsskæringer med motiver fra Jesu fødsel.

tilbedelse", "De hellige tre konger", og
"Jesu omskærelse".
Hvert billede var forsynet med en plat
tysk tekst. Ejeren ville imidlertid ikke af
med sit kunstværk, men jeg fik da lov til
at fotografere det. Da ejeren døde, spurg
te jeg enken, der nu var flyttet fra gården,
om hun ville skille sig af med det. Det
ville hun godt, men kun for så stor en
sum, som jeg ikke havde mulighed for at
rejse.

samme fire motiver som de omtalte. Dette
skab har inspektør Niels-Knud Liebgott i
en udgivelse fra 1975 dateret som frem
stillet af roskildesnedkeren Brix Michgell
i 1620.

Sandsynligvis blev det solgt til en
antikvitetshandler. Den mest sandsynlige
anvendelse af billedskæringeme er vel
nok, at de har været anbragt i forpladen
eller i skabsdøre på et renæssanceskab,
der måske har været så råddent, at det
ikke har kunnet betale sig at reparere det.
Et sådant skab, kaldet Roskildeskabet,
findes på Nationalmuseet med nøjagtig de

Roskildeskabet med de fire ganske tilsvarende
motiver.
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Skæversalven
Under et besøg hos en mere end 80 år
gammel gårdmandsenke, Karen, sad jeg
og fik en kop kaffe, mens vi ordnede ver
denssituationen. I stuen var der et indbyg
get tobaksskab, som hun åbnede og viste
mig indholdet. Det var mest gamle papi
rer, breve og billeder, men i et hjørne stod
der en lille stentøjs salvekrukke med per
gamentpapirslåg og en snor omkring.

Billede a f den lille hjulbenede Karen og salvekruk
ken.

"Det er såmænd min skæversalve, fra
da jeg var lille barn", begyndte hun, "Jeg
var så hjulbenet, at en kat kunne løbe mel
lem mine ben, når jeg samlede dem. Jeg
var så ømbenet, at jeg næsten ikke kunne
gå, og doktoren vidste dengang ingen råd,
der hjalp på sådan noget.
Nå, men min mor var ikke rådvild, hun
havde hørt om den kloge kone i Grubberholm-skoven, og der skulle vi altså gå
over og høre, om hun havde et godt råd
for mine små, skæve ben. Mor og jeg
spadserede hele vejen derover. Der var to
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mil. Vi kom ind til den kloge kone, og
hun var ikke længe om at konstatere, at
jeg havde skæver, og at jeg bare skulle
smøres på benene med noget af den her
salve, som nu står der på bordet.
Nå, vi kom da godt hjem, selv om
vejen nok syntes mig noget lang, og så
skulle mor til at smøre mine pæne, hvide
ben med den grimme, sorte salve. Og da
protesterede jeg altså. Ikke tale om jeg
ville være med til det. Jeg hylede og skreg
helt hysterisk, så mor opgav det. Og det
endte med, at salven blev stillet ind i ska
bet der, hvor du opdagede den. Og der har
den så stået lige til i dag, og nu kan du jo
tage den med ud på museet, hvis du tror, I
kan bruge den derude. Nå, men mine ben
de kom sig da efterhånden af sig selv
uden salven, og de har da båret mig indtil
nu, selv om jeg er over 80."
Og efter den historie Karen havde for
talt, syntes jeg nok, at den 80 år gamle
salve var interessant, og salvekrukken
med indhold og et billede af lille Karen
kom selvfølgelig på museet. Forinden
havde jeg dog sendt en prøve af salven
ind til Steins Laboratorium, og her fandt
de hurtig ud af, at det drejede sig om
kviksølvsalve, der nu anses for yderst far
lig at bruge, og som er helt forbudt. Det
var vist godt, at lille Karen 'var hysterisk
og ikke blev smurt med den grimme sal
ve. Ellers var hun nok ikke blevet 86!

Men vi fandt da guld, mor ...
I 1965 var min søn, Bjøm, 10 år og allere
de da meget interesseret i forhistorien.
Desuden samlede han på oldsager og
alskens gammelt. Han havde en stor sam
ling af defekte stenøkser og flækker, som
han havde fået rundt på gårdene af bønderkoneme, som han besøgte i køkkenerne og snakkede godt med - alt imens jeg
var ude i staldene for at kurere syge dyr.

En dag syntes han imidlertid, at han
havde fået rigeligt af brudstykker, og da
han forfærdeligt gerne selv ville finde
en hel økse, spurgte han mig: "Skal vi
ikke grave en kæmpehøj ud?" Jeg måtte
desværre skuffe ham og fortælle, at det
ikke var tilladt. Kort tid efter var jeg ude
på Strandfogedgården. Her havde ejeren
været ude at pløje og var noget ked af det,
fordi han havde fået ødelagt et plovskær
mod nogle store sten, der lå oppe på en
lille forhøjning,
Jeg bemærkede: "Det er nok rester af
en kæmpehøj". "Det har jeg nu aldrig hørt
om", svarede Charles, "Men du kan jo
tage ud og se efter!" Jeg huskede på
Bjørns brændende ønske om at udgrave
en kæmpehøj og svarede: "Ja, men vi
kommer på lørdag eftermiddag".
Bjørn var med på den og forberedte
ekspeditionen med at samle redskaber,
æsker til fundene, tegneblok, notespapir
m.m. Min kone spurgte noget skeptisk:
"Hvad skal du med alle de æsker?" "De er
til det guld, vi finder", kom det prompte
fra Bjørn. Nå, men vi kom af sted, slæbte
redskaberne hen til det udpegede sted, der
måske ikke så så lovende ud, som vi hav
de forestillet os.

indrømme vort svidende nederlag. Mens
vi sad og mediterede lidt, og lod hvilen
falde på os, sad Bjørn i sin ærgrelse og
pillede i jorden ved sin side, og pludselig
trillede der ud af en mørk jordklump to
bittesmå guldringe eller spiraler og diver
se bronze- og flintgenstande. Nu vendte
stemningen, og vi kom på mærkerne.
Der blev brug for mange af de små
medbragte æsker med vat i bunden. Fin
destedet blev markeret, og vi pakkede
pænt sammen og drog triumferende hjem
til mor, der udbrød: "Så fandt I alligevel
guld! Det er der vist ikke mange, der har
gjort før her i landet: Sagt at de skulle ud
at grave guld og så har fundet det!"
Nationalmuseet blev underrettet, og om
tirsdagen stillede inspektør Henrik Trane
hos os for at tage fundet i øjesyn, og vi
fulgtes ad ud til højen, hvor Trane efter et
kort, professionelt overblik pegede og
erklærede: "Der skal ligge en mand der,
og han plejer at have et våben i højre
hånd". Med murske, spatler og pensler
fremdrog han nu hurtigt de mørnede, gul
lige skeletdele og et forholdsvis godt be
varet tandsæt.

Vi gik i gang med gravearbejdet på en
stille og varm høstdag. Vi blev hurtigt
varme og opdagede, at under et tyndt
pløjelag var jorden hård som cement og
fuld af sten. Vi knoklede et par timer, men
resultatet var sølle. Bjørn havde nok håbet
på at finde et gravkammer med diverse
gravgods, men det var kun blevet til en
enkelt brækket flække. Mismod, træthed,
tørst og varme plagede os, og pludselig
knækkede spaden.

Noget brunlig jord var rester af en
kohud og af mandens egetræskiste, som
liget var begravet i for 3000 år siden. Den
mørke klump jord, som Bjørn havde pillet
i, var resterne af en læderpung, han havde
haft i venstre side i sit bælte. Pungens ind
hold var en dobbeltknap, en tatovernål,
samt en pincet af bronze, en minutiøst
udformet ildslagningssten af flint og
endelig de to små guldringe, der sikkert
kun kan have haft magisk betydning. Ved
bronzealdermandens højre hånd lå hans
stridsøkse, en såkaldt pålstav.

Vi satte os opgivende med benene nede
i det beskedne hul, Vi var klar til at

Det var en facinerende oplevelse plud
selig at stå og betragte resterne af en af
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vore forfædre, måske en høvding eller en
medicinmand liggende der, hvor han var
gravlagt 3000 år tidligere med sit våben
og sin tryllepose, hvori han gemte remedi
er, med hvilke han kunne gøre ild, trække
tome ud, tatovere og behandle alskens
sygdomme med især det magiske, ufor
gængelige og sjældne guld og måske med
diverse forsvundne lægeurter.
Dette var kun begyndelsen. I de næste
to års gravesæsoner viste der sig i alt 13
grave med større eller mindre gravgods.
Både Bjørn og jeg - og for øvrigt hele
egnen - fulgte via pressen arkæologernes
arbejde tæt, og vi høstede begge en masse

viden om bronzealderen og om udgrav
ningsteknik. Takket være pressen blev den
almindelige interesse for arkæologi og
Stevns Museum øget, og jeg blev valgt
ind i museets bestyrelse til varetagelse af
de arkæologiske opgaver, og efter få års
forløb blev jeg formand. Denne post be
stred jeg til 1997.
For Bjørn betød det, at han gik stadig
højere op i sin interesse for historie, og i
2001 blev han udnævnt til professor i mid
delalderhistorie ved Århus Universitet.
Man kan læse mere om udgravningen i
SKALK, årgang 1967, hæfte 2, side 13.

Henning Poulsen
Født d. 8/2-1924 i Viborg. Studentereksamen 1944. Dyrlægeeksa
men 1950. Købte praksis i 1954 på Stevns og har praktiseret der ind
til 1/1-1995.
I bestyrelsen for Stevns Museum i 1967, formand fra 1974-1994 og
formand for Østsjællands Museum fra 1994-1997.
Var medstifter af Stevns lokalhistoriske Arkiv i 1980, og har været
næstformand her siden. Var medstifter af og i bestyrelsen for Stevns
Bevaringsforening i flere perioder.
Har været redaktør af og forfatter til adskellige af Stevns Museums
skrifter, samt i redaktionsgruppe på Stevns lokalhistoriske Arkiv ved
udgivelsen af ”Store Heddinge før og nu”.
Blev valgt ind i bestyrelsen i Historisk Samfund for Præstø Amt i
1972 og var formand her fra 1981 til 1993 og hovedredaktør for
årbogen i en periode.
Var i 1982 medstifter af og stadig formand for Stevns Kunstforening.
Har startet og deltaget i adskellige arkæologiske udgravninger på
Stevns og fulgt flere kirkerestaureringer og bygningsundersøgelser
på nærmeste hold.
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Den lærde Dr. Hammer
i Herlufmagle
Grev Danneskjolds ledsager til universiteterne
i Leipzig og Göttingen.
Dr. theol, og sognepræst i Herlufmagle
og Tybjerg sogne.
Den drivende kraft ved gennemførelsen af
reformerne af fattigforsorg og skolevæsen.
Godsejer og foregangsmand inden for landbrug.

A f Bernhard Mortensen
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Ved sydsiden af Herlufmagle Kirke står to
enkle sandstensstøtter som gravminder
over sognepræsten doktor theolog Edvard
Sneedorf Hammer og dennes hustru Chri
stiane Sophie Hammer, født von Kleist.
Dr. Hammer var præst i Herlufmagle
og Tybjerg sogne fra 1795 til 1829.
På hans gravsten omtales hans virke
således: "I 34 år var han disse Menighe
ders nidkære og omhyggelige Lærer, Bon
dens Rådgiver og Ven, de fattiges Fader
og Forsørger, derfor rejstes ham dette
Minde af hans sørgende Menigheder".
Han kaldtes "den lærde Dr. Hammer"
(Nedergård, s. 675), og vil i denne artikel
blive omtalt som Dr. Hammer.

Gravminder over dr. theol. Edvard Sneedorf
Hammer og hustru ved Herlufmagle Kirke.

Dr. Hammer har været en spændende
og meget betydningsfuld person, hvis ind
sats ikke er kendt af ret mange. Jeg vil i
det følgende forsøge at trække ham frem
af glemslen.
Det har været nødvendigt at finde kil
derne om ham mange forskellige steder.
Der findes ingen dagbøger eller samlede
beskrivelser af hans virke, men han betro
ede sig indimellem til fattigkommissions
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protokollen, og der foreligger en række
indberetninger til Det kongelige danske
Landhusholdningsselskab fra hans hånd,
og i biskoppernes visitatsbøger omtales
hans virke som præst og som leder af
skolevæsenet.
Hammer var af præstefamilie. Han blev
født i Helsinge den 24. november 1767
som søn af sognepræst i Helsinge og
Valdby, Morten Hammer og Sara Ham
mer, datter af sognepræst Hans Hammer,
hvis kald Morten Hammer havde overta
get ved dennes død i 1773. Morten Ham
mer var poet og skrev salmer og digte.
Han var ven med Sorøprofessoren Jens
Schielderup Sneedorf og skrev digte til
dennes skrift "Den patriotiske Tilskuer"
(Ehrencron-M. 1926, s. 384). Mon ikke
Edvard Sneedorf Hammer er blevet
opkaldt efter vennen? Det ser imidlertid
ikke ud til, at Dr. Hammer har slægtet sin
fader på med poesien. Ud over doktoraf
handlingen var det, som det vil fremgå af
det følgende, mere jordnære emner, han
holdt sig til.
I 1784 blev han student i Helsingør.
Han tog examen artium med udmærkelse,
og i 1788 tog han teologisk embedseksa
men (Erslew 1840, s. 560).
Han blev dr.theol. fra universitetet i
Göttingen. Som sognepræst blev han den
drivende kraft ved gennemførelsen af
reformerne for fattigforsorg og skolevæ
sen. Samtidig med præstegerningen var
han godsejer og foregangsmand inden for
landbrugsvirksomhed. I det følgende vil
jeg søge at belyse hans virke i de to sog
ne.

Dannelsesrejsen
I 1793 og 94 fik han mulighed for at stu
dere ved universiteterne i Leipzig og Göt
tingen. Han ledsagede den 19-årige Chri
stian Sophus Greve af Danneskjold-Sam-

Præst i Helsinge og Valdby
Morten Hammer (1739-1809)
Sara Hammer (1739-1771)
Præst i Herlufmagle og Tybjerg
Edvard S. Hammer (1767-1829)
Christiane S. Kleist (1771-1862)

Borgmester og hospitals
forstander i Nykøbing F.
Niels Hammer (7-1739)
Anna Hvalsøe (7-1756)
Præst i Helsinge og Valdby
Hans Hammer (1695-1773)
Else Cathr. Bartholin (1700-1769)

Kammerherre, oberst
Chistian F. v. Kleist (1743-1799)
AnnaM v. Schubarth (1753-1842)
Anetavle fo r Edvard Sneedorf Hammer

søe som hovmester på dennes toårige dan
nelsesrejse (Wiberg 1959, s. 603). Greven
var søn af grev Frederik Christian Danneskjold-Samsøe og Frederikke Louise Kleist.
Faderen døde i 1778, da grev Christian
Sophus kun var 3'A år gammel, og som
18-årig overtog den unge greve i 1792
bestyrelsen af Gisselfeld Kloster.
Det havde siden reformationen været
normen, at de lidt mere velhavende af
adelens sønner gennemførte en dannelsesog uddannelsesrejse, der strakte sig over
flere år og omfattede studier ved flere
udenlandske universiteter. De blev så
fulgt af en lidt ældre person, som tog sig
af de praktiske opgaver og hjalp den unge
adelsmand med at få størst muligt udbytte
af rejsen. En sådan uddannelse skulle den
unge grev Danneskjold også have, og
Hammer blev hans hovmester.
Greven havde på grund af sin unge
alder ved faderens død haft kammerherre
Bjelke som kurator og medbestyrer, og
under rejsen blev det overdraget Bjelke
alene at administrere klostret (Rasmussen
1868, s. 279).
I foråret 1793 påbegyndte greven og
Hammer rejsen sydpå, og den 7. maj blev
de begge immatrikuleret på universitetet i
Leipzig (Matrikel 1793). På dette univer

sitet kunne der studeres moral, national
økonomi og statsvidenskab, og her havde
også brødrene Christian og Ludvig
Reventlow studeret en snes år tidligere
(Vibæk 1964, s. 40).
Efter studier på universitetet i Leipzig
flyttede de til Georg-August-Universitetet
i Göttingen. Det var et ret nyt universitet,
som i 1737 var blevet indviet af kurfyrst
Georg II. Universitetet havde hurtigt fået
stor betydning som samlingssted for stu
denter fra alle tysktalende egne og fra
udlandet, især fra England og Østersøprovinseme. Her blev især studeret matema
tik og naturvidenskab (Salmonsen 1920,
bd. 10). Der kunne også studeres teologi,
og universitetet var kendt for den såkaldte
Göttingenskole, hvor der dyrkedes histo
rievidenskab på et professionelt niveau,
mens der andre steder i Europa først skete
en professionalisering af historieforsknin
gen i begyndelsen af det 19. århundrede i
forbindelse med en reorganisering af uni
versiteterne efter tysk forbillede (Floto
1985, s. 14).
Den moderne historievidenskab fik
også betydning for kirken. Menneskets
historie blev opfattet som et sammenhæn
gende hele, og heri blev også de bibelske
begivenheder inddraget. Bibelen var ikke
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et dokument, som var faldet ned fra him
len. Den havde sin tilblivelseshistorie,
som enhver anden bog. Man begyndte at
undersøge, hvorledes den var blevet til, og
der blev sat spørgsmålstegn ved skriftens
ægthed og ved pålideligheden af evangeli
ernes overlevering om Jesus. Det viste
sig, at ikke alle de kirkelige dogmer fand
tes i Bibelen, men at de var resultatet af
flere århundredes tænkning. De var udtryk
for tidligere tiders kristendomsforståelse.
Med de nye oplyste tider var man kommet
længere i udviklingen (Koch 1970, s.
106ff.).
En digterkreds - Göttinger Hain - var i
1792 opstået som en begyndende protest
bevægelse mod rationalismen. Blandt
andre var E G. Klopstock, som 1751-70
havde opholdt sig i København, et æret og
fejret forbillede for kredsen (Hagerup
1951, bd. 6).
Göttinger Hain havde sit udgangspunkt
i oplyningstidens strømninger: Venskabs
kult, begejstring for landlige idealer og
sværmeri, naturglæde og fædrelandskær
lighed - romantikken (Brockhaus Enzyklopædie, bd. 9, s. 21).
Hammer studerede teologi og skrev
doktorafhandling i den tid, han opholdt
sig i Göttingen. Han erhvervede efterføl
gende doktorværdigheden absentia, idet
han fik dispensation fra det offentlige for
svar. Efter hjemkomsten bad han om at få
beviset på doktorgraden tilsendt, og uni
versitetet sendte det til ham den 12.
august 1794 sammen med et eksemplar af
afhandlingen. Den havde titlen Mortvorvm
in vitam revokatio sermonibvs Christi
historicae interpretationis ope vindicata.
(Göttingen 2001).
Emnet for afhandlingen er en historisk
fortolkning af Kristi samtaler om livet
efter døden. Han tog udgangspunkt i de
tekster i evangelierne og i Paulus’s breve,
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Forsiden til Hammers doktorafhandling, som han
skrev i Göttingen i 1794.

som refererer Jesu udtalelser og gerninger
vedrørende opstandelsen, det evige liv og
Jesu genkomst. Han konstaterede, at udø
deligslæren var kendt lærdom også før
Jesu tid. I hans kildehenvisninger indgår
bl.a. navnene på et par af tidens kendte
filosoffer, Gottfried Herder (1744-1803)
og Immanuel Kant (1724-1804). Han hen
viser flere gange til Kants skrift, Religion
innerhalb der Grenzen der blossen Ver
nunft fra 1793. Et skrift, hvori Kants
opfattelse af kristendommen havde bragt
ham i konflikt med statsmagten.
Et universitet, som var kendt i Europa
for både de naturvidenskabelige fag,
historieforskning og teologi, og hvortil
der var knyttet en protestbevægelse mod
rationalismen, må have været det bedst
tænkelige studiemiljø for en dansk teolog,
når han ville møde tidens religiøse strøm
ninger.
På den tid, hvor Hammer studerede,
blev kirken kraftigt angrebet ude i Euro

pa. Det påvirkede også situationen i Dan
mark. I slutningen af 1700-tallet begyndte
mænd, som var blevet præget af uden
landske kirkekritiske bevægelser, at rette
angreb mod kirke og kristendom.
Nogle ville ikke kende til den kristne
lære om forsoningen, og litteraturprofes
soren Rasmus Nyerup ville afskaffe det
teologiske fakultet, for der beskæftigede
man sig blot med "kundskab om den men
neskelige forstands forvildelse". Også eje
ren af herregården Raunstrup i Herlufmagle Sogn, baron Wedel Jarlsberg, blan
dede sig i diskussionen. Han mente at
præster var aldeles overflødige i den oply
ste tidsalder, når mennesker først var ble
vet i stand til at bruge deres forstand på
bedste vis (Schwarz 1999, s. 69).

De skulle desuden foregå menigheder
ne med et godt eksempel som landmænd.
Størst omsorg havde man dog for skole
væsenet, og blandt de kirkelige handlinger
lagde man derfor særlig vægt på katekisationen, som man betragtede som en nyttig
belæring, der skulle bære frugt i de unges
liv (Jensen 1926, s. 88).

Kirken var på tilbagetog, og frafaldet
var tydeligst, hvor der var præster af den
ortodokse eller pietistisk prægede type i
embederne. Men der var også mange for
svarere for den overleverede kristendoms
opfattelse. Forrest blandt disse var biskop
Nicolai Edinger Balle (Jensen 1926, s.
72).

Samtidig trængte den nye rationalisti
ske præstetype igennem. Der skete en
udvikling, som kom fra den indflydelse,
filosoffen Immanuel Kant fik. Kants for
hold til rationalismen var dobbeltsidigt.
Han underminerede dens teorier og viste,
hvor uholdbar dens kritikløse fomuftsdyrkelse var, men på den anden side kom han
til at styrke den ved sin stærke betoning
af, at det kun er ved at følge det ubetinge
de pligtbud, der giver sig til kende i sam
vittighedens uskrevne lov, at Guds vilje
efterkommes. Den rationalisme, som efter
1800 blev den herskende, står på mange
måder i gæld til Kant (Jensen 1926, s. 77).
Den senere biskop J. P. M ynster har
udtalt, at Kant øvede en "Johannes-DøberGeming", der beredte jordbunden for en
kristelig fornyelse (Koch 1970, s. 123).

Statsrationalismen

Præstegerningen

Fra statsmagtens side havde man gen
nem tiden pålagt præsterne forskellige
hverv, som intet havde med præstegernin
gen at gøre. Det videreførte man med den
form for rationalisme, som var den frem
herskende retning ved overgangen til det
19. århundrede. Opfattelsen var, at der
ikke var nogen større forskel på stat og
kirke. Begge havde til opgave at gøre
mennesker til dydige og pligtopfyldende
medlemmer af samfundet. Foruden at skul
le give en masse indberetninger blev det
pålagt præsterne at forestå fattigforsorg og
skolevæsen, skrive mandtalslister, udstede
skudsmålsbøger og, såvidt de kunne, være
rådgivere inden for lægekunsten o.m.a.

I 1794, mens Hammer endnu opholdt sig i
Leipzig, blev han kaldet til præsteembedet
i Herlufmagle og Tybjerg sogne. Gisselfeld Kloster ejede de to sognekirker og
havde kaldsretten hertil.
Med to sogne var det et stort embede,
Dr. Hammer overtog ved sin hjemkomst i
1795. Men med sit kendskab til åndslivet
ude i Europa og sin grundige teologiske
uddannelse var han godt rustet til at over
tage præstegerningen. Samme år blev han
gift med Christiane Sophie von Kleist,
datter af kammerherre Christian Frederik
von Kleist, oberst ved kavalleriet og Anna
Margrethe von Schubart (Wiberg 1959, s.
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603). Hun var kusine til grev Danneskjold
og blev opdraget hos dennes moder, Loui
se Frederikke von Kleist, som var hendes
faster (Fritzner 2002).

som nævnt, til den nyere rationalistiske
præstetype, der var påvirket af Kant.

Biskop Balle havde ligesom Dr. Ham
mer studeret i udlandet. Han havde været
på en studierejse i 1766-69, hvor han bl.a.
besøgte universitetet i Leipzig. Der var
således tids- og aldersmæssigt ca. 30 år
mellem dem. Balle stod for en ortodoks
luthersk teologi, begrundet med den tyske
oplysningsfilosof Christian von Wolffs
(1679-1754) filosofi om fornuftens og
åbenbaringens enhed (Larsen 1999, s. 11).

Ifølge biskop Balle skulle en god
prædiken være "evangelisk/christelig",
hvilket ville sige dogmatisk rigtig set fra
Balles teologiske synspunkt (Larsen 1999,
s. llff.).
Han var tilfreds med Dr. Hammers
prædiken: ”Sogne Præsten Hr. Dr. Ham
mer prædikede over Ps. 119,9-10 tydeligt,
grundigt, Christeligt smukt. Han catechiserer ret godt, men kan ikke messe. Deg
nen Sr. Petersen synger godt og catechiserer vel over den gi. Forklaring. Iblandt
Ungdommen, som var talrig, svarede en
Deel meget godt af Lærebogen med For
stand og Færdighed. Mange gjorde Rede
for Catechismus med god Indsigt. 1
Dreng blev udtegnet til at læse om igien,
som havde glemt alt. Man havde lært
Psalmer, også af den nyeste Psalmebog,
og læste godt i Bog. Der svaredes, at intet
var at klage. Embedsbøger findes i Orden.
Præstegården er sat i meget god Stand.
Kirkerne ere i antagelig Stand" (Larsen
1999, s. 99). Bortset fra at det kneb med
Hammers sangstemme, var biskoppen til
freds. Han havde været mere heldig med
sin prædiken, end faderen i Helsinge var
samme år. Han havde rost biskoppen, og
det brød Balle sig ikke om: "Hans Fore
drag var stemt til Berømmelse for mig. Jeg
misbilliger alt sådant og hører det med
Ulyst. Men dog var hans Tale betænkt og
uden Smiger. Naturligvis vente jeg mig i
min Tale al Tanke hen til Gud og nedslog
al Indbildning om egen Fortienstelighed.
Manden er Poet og sværmer, men af et
godt Sindelav" (Larsen 1999, s. 134).

Wolff havde i tilslutning til Leibniz
(1646-1716) udarbejdet et rationalistisk
system, som fik stor indflydelse i Tysk
land frem til Kants kritiske filosofi (Polit,
filosofi 1988, s. 456). Dr. Hammer hørte,

Før besøget i kirken havde der været
visitats i skolerne. Biskop Balle havde
været med i Den store Skolekommission
af 1789, og han ville gerne på forskellig
vis søge at bøde på de uheldige skolefor

Dr. Hammer gik med stor iver og dyg
tighed ind i de opgaver, statsmagten på
lagde ham at varetage. De yngre rationali
stiske præster så det på den tid ikke alene
som deres opgave at prædike for menig
heden. De skulle også være som en fader
for sognet og tage sig både af menneskers
åndelige og timelige vel. De udrettede et
stort arbejde i både skole og kirke. Mange
af dem blev foregangsmænd i det prakti
ske liv, og de arbejdede for kartoffeldyrk
ning og andre fremskridt i landbruget.
Således så Dr. Hammer det også som sin
opgave at virke i de to sogne.
Når skiftende biskopper kom på visitats
i sognene blev både præsters og skole
læreres virke bedømt.
Den 13. juli 1800 kom biskop Nicolai
Edinger Balle på visitats. Han skulle over
være Dr. Hammers prædiken, degnens
sang og undervisning, overhøre ungdom
men, bedømme lærernes undervisning og
skolebørnenes præstationer.
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hold i landet. Ved sine visitatser opmun
trede og vejledte han skoleholderen og
børnene. Han bedømte mildt og uddelte
bogpræmier til børnene, og flittige skole
holdere søgte han at opmuntre til yderli
gere flid ved tildeling af præmie. Virknin
gen var dog ringe. Lærerne blev lønnet så
dårligt, at lærerstillingerne kun blev søgt
af folk, som på grund af alderdom, svæk
kelse eller andre grunde ikke duede til
andet. Skolerne var jævnligt tomme, og
børnene udeblev i stort tal fra bispevisitatseme. Bønderne havde først og fremmest
brug for deres hjælp for at klare arbejdet i
landbruget. Skolen kom i anden række
(Jessen 1943-46, s. 342).
Biskop Balle var stort set tilfreds med
resultaterne i de fire skoler, Dog var han
ikke helt tilfreds med skoleholderen i Herluflille: ”Skoleholder Graulund mangler
ikke Gave til at undervise og catechiserer
ikke ilde. Men hans Fliid må nok forøges"
(Larsen 1999, s. 98f.). Graulund har ikke
været en af dem, der fik præmie, men der
blev dog uddelt bøger til børnene i hans
skole ligesom i de øvrige tre skoler.
Skoleholder Graulund havde nu heller
ikke de bedste forhold at arbejde under. I
1801 faldt den ældste del af skolehuset
ned. Der blev så opført en ny, men den
blev kasseret. Først i 1804 fik han en ny
skole at bo og arbejde i. Men der var
ingen brønd til, og han blev henvist til
bybrønden. Der var ikke plads til alle bør
nene i skolestuen, hvor Graulund samtidig
havde forråd og køkken.
Graulund klagede så over forholdene,
og skolepatronen, provsten og Dr. Ham
mer kom for at tage dem i øjesyn. Ham
mer foreslog, at skoleholderen med fami
lie skulle flytte sit bohave på loftet for at
holde økonomi der. Det syntes fru Grau
lund ikke om. Hun svarede ham: "Fordi vi

ikkuns er simple og fattige Folk, må Hr.
Doctor Hammer dog ikke anse os for
Svin". Hammer var ikke særlig heldig
med sit forslag, og der blev ikke besluttet
noget (Jessen 1943-46, s. 401).
Den 16. oktober 1806 kom biskop Bal
le igen til Herlufmagle, efter han først i
Fensmark havde besøgt "Kirkens velbega
vede, trofaste og retsindige Lærer Hr.
Pastor Winther" (Chr. Winthers far), som
han roste meget.
Dagen efter overværede han gudstjene
sten i Herlufmagle Kirke, hvor "Sogne
præsten Hr. Dr. Hammer prædikede over
Psalmemes Bog 1.1, sammenhængende
og tydelig, men noget philosophisk, og
hans Gaver ere ikke de beste. Han cate
chiserer temmelig vel, men læser i Stedet
for at messe" (Larsen 1999, s. 387f.).
Biskop Balle brød sig ikke om, at der
blev filosoferet over religionen. Det men
te han netop var en af årsagerne til reli
giøs vildfarelse (Larsen 1999, s. 11). Den
ne gang markerede Dr. Hammer i højere
grad sit ståsted end ved den første visitats.
Men Balle undlod at være alt for kri
tisk. Det havde han tidligere været uhel
dig med under sin visitats i Smørum.
Under sammenkomsten om aftenen var
han kommet med spøgefulde bemærknin
ger om "Philosophi, Kantianisme, Republikanisme og andet sådant". Det havde
medført, at præsten hr. Bindesbølle var
blevet meget vred og grov imod ham i
nærværelse af degnen og nabopræsten
(Larsen 1999, s. 24). Det var han meget
ked af. I begge tilfælde viser det forskel i
opfattelse mellem den ældre Balle og de
yngre præster.
Der havde været visitats i Herlufmagle
Skole allerede på ankomstdagen. Degnen
Petersen var tillige skolelærer, og han
holdt en medhjælper, kandidat Schoue29

boe, og så var der en gammel bonde, Lars
Andersen, som læste med børnene i Spragelse. Men der manglede 51 af de børn,
som var på listen. Mange havde forsømt
deres skolegang, og en stor del havde
aldrig søgt skolen. Biskop Balle var ret
godt tilfreds med de tilstedeværende
børns læsning og kundskab i lærebog og
katekismus. Nogle havde lært salmer, men
kun fire kunne skrive, og en af disse kun
ne regne. Han fandt, at der var 26 af bør
nene dels i hovedskolen i Herlufmagle og
dels i biskolen i Spragelse, som kunne
fortjene at belønnes eller opmuntres ved
foræring af en bog. Han var også tilfreds
med både degnen og de to hjælpelærere.
"Herren forunde dem tilhobe sin nåderige
Velsignelse".
Den 18. oktober besøgte han Tybjerg,
Tybjerglille og Herluflille skoler. Både i
Tybjerg og Herluflille manglede en stor
del af børnene, mens næsten alle var mødt
i Tybjerglille Skole. Han var tilfreds med
resultaterne og læremes arbejde i Tybjerg
og Tybjerglille skoler, hvor han fandt hen
holdsvis 23 og 20 børn, som han syntes
fortjente en bog som belønning og
opmuntring.
Men i Herluflille var det stadig ikke
godt med Graulund. Han var ikke uskik
ket, men havde været skødesløs, var stri
dig og somme tider uordentlig. Han kunne
hverken enes med forældre eller foresatte.
Biskoppen mente, at der nok kunne
opnås en forbedring af børnenes kunnen,
hvis skolelæreren lagde mere flid i under
visningen, og hvis skolegangen blev
forøget. Han fandt dog, at der var 16, som
læste så godt, at de kunne modtage en bog
til opmuntring. Men gaven blev givet på
betingelse af, at de gik flittigere i skole,
ellers måtte Dr. Hammer love at tage
bøgerne fra dem igen.
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Biskop Balle var godt tilfreds med Dr.
Hammers indsats: "Kirkens indsigtsfulde
Lærer, Dr. Hammer, arbejder med Fliid og
Held på forstandig Oplysnings Udbredel
se. Gud styrke og Velsigne ham" (Larsen
1999, s. 387f.).
Hammer lagde stor vægt på, at børnene
først og fremmest lærte at læse. 1 1807 op
lyste han: "Det være mig angelegen at be
fordre nøjagtig Indenadslæsning. Schousboes Bibelhistorie har jeg temmelig
almindelig indført. Også andre Læse
bøger. Lærebog og Katekismus ville jeg at
skulle bie, indtil de have smag for at læse
og nogenlunde Færdighed heri. Her skri
ves og læses Skrift i alle Skoler. I Tybjerg
lille Skole regnes med særdeles fremgang
tillige. Ligesom også der læses Jordbe
skrivelse". (Jessen 1943-46, s. 405).
Dr. Hammer forsøgte også at råde bod
på læremes manglende uddannelse. I
1811 underviste han tre af skoleholderne i
at katekisere over lærebog og i retskriv
ning (Jessen 1943-46, s. 405).
Med dårligt uddannede lærere og
manglende interesse for skolegangen fra
befolkningens side var det en vanskelig
sag at få etableret et blot nogenlunde sko
levæsen. Men Dr. Hammer var en praktisk
mand. Kunne børnene ikke få lært det
hele, måtte de først og fremmest lære at
læse, og så måtte det gerne være jordbe
skrivelse, de brugte tiden til at læse. De
skulle først og fremmest lære noget, de
kunne bruge i deres fremtidige gerning
ved landbruget.

Fattigkommissionen
Det var tid for reformer. Efter landboreformeme skulle der bygges en lokalmyn
dighed op. Resultatet blev to nye lokale
organer, fattigkommissionen 1803 og sko
lekommissionen 1814. Som kongens for-

længede arm på stedet blev sognepræsten
formand for begge kommissioner.
Det blev Dr. Hammers opgave at få
organiseret arbejdet i Herlufmagle og
Tybjerg sogne.
Reglementet for Fattigvæsenets provi
soriske Indretning blev afprøvet fra 1802
på Sjælland, før det året efter kom til at
gælde for hele landet. Den 15. juni 1802
afholdt fattigkommissionen sit første mø
de i Herlufmagle. I mødet deltog foruden
Dr. Hammer, grev Danneskjold-Samsøe,
Gisselfeld, kammerherre Christopher Biilov, Tybjerggård, byfoged Ewald Wulff,
Næstved, birkedommer Albrecht Gottlob
Bech, Tybjerggårds Birk samt bønderne
Christopher Olsen, Mads Hansen, Friede
rich Hansen og skytten Niels Hansen.
Fattigkommissionsprotokollen vidner
om en dygtig tilrettelæggelse af arbejdet
og om Dr. Hammer som en meget enga
geret administrator. Han planlagde og or
ganiserede inddrivelsen af midlerne og
uddelingen heraf til de fattige meget pro
fessionelt.

Fattigkommissionen fik en god start
under Napoleonskrigenes højkonjunktur. I
de første år var der overskud af både kom
og penge. Det var så en fordel, at Dr.
Hammer drev et nogenlunde stort land
brug. Han kunne tilbyde at købe oversky
dende kom til kapiteltakst, og så kunne
beløbet overføres til det efterfølgende år
(Fattigkomm. 1802-).

Skolekommissionen
Ligesom med reformen for fattigvæsenet
blev også skolereformen afprøvet først på
Sjælland. Den havde været undervejs i
nogle år, og først da man i 1814 havde
konstateret, at den virkede godt, blev den
gældende for hele landet (Bonderup 2000,
s. 200).
Det var anført i loven, at hensigten med
undervisningen var at lære de unge, "hvad
enhver skylder Gud, sig selv og andre, og
hvorledes han ved retteligen at bruge sine
Evner kunde blive gavnlig for Borgersam
fundet".

Dr. Hammer synes at have haft gode
overtalelsesevner over for de to store
lodsejere. Især forstod han at trække på
gode relationer til grev Danneskjold, når
der var brug for brændsel fra tørvemoser
ne, og når der var brug for rådighed over
gratis boliger. Men han lagde også selv for
og viste det gode eksempel ved at forsyne
flere familier med boliger og brændsel.

Den 25. januar 1812 blev planen for
Herlufmagle og Tybjerg sognes skolevæ
sen approberet af Danske Kancelli. Planen
indeholdt en opgørelse over antal børn i
de fem skoledistrikter, som sognene var
inddelt i og en udregning af lærernes løn
ninger fordelt på bidragyderne. Der var
skoler i Herlufmagle, Herluflille, Tybjerg
og Tybjerglille, og det blev forudsat i pla
nen, at der også blev oprettet en skole i
Gelsted.

I nogle tilfælde nægtede kommissionen
at betale til fattige, som ikke havde boet
længe nok i sognet. Så skrev Dr. Hammer
til deres hjemsogn for at skaffe dem hjælp,
og lykkedes det ikke at få noget, betalte
han af egen lomme. Han gik også i gang
med at brygge billigt øl til de fattige, og
han opfordrede andre til at gøre det samme.

Den 1. september 1812 afholdt skole
kommissionen sit første møde. Foruden
formanden Dr. Hammer skulle den største
lodsejer og nogle bønder bistå ved admi
nistrationen. Der blev valgt et medlem i
hvert skoledistrikt. På det første møde
skulle der tages stilling til etableringen af
det nye skoledistrikt i Gelsted. Der skulle
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skaffes penge til opførelsen af en skole.
Man havde skolejorden, og den ville kom
missionen udbyde i forpagtning. De pen
ge, der så kom ind, tilbød Dr. Hammer at
sørge for blev renteindbringende, indtil
skolebygningen kunne opføres. Men det
blev vanskelige tider, og skolen blev først
bygget i 1820. Børnene fra Gelsted måtte
gå i skole i Herlufmagle, og senere lånte
Dr. Hammer sit gadehus ud til midlertidig
skole (Skolekomm. 1812-).
Ved skolelovens ikrafttrædelse blev
degnekaldene nedlagt, idet degnene var
gejstlige embedsmænd. I stedet skulle der
i hvert skoledistrikt udnævnes en skole
lærer. I kirkebyeme var skolelæreren sam
tidig kirkesanger.
Det blev i 1812 ordnet således, at Hans
Sørensen blev kaldet til skolelærer og kir
kesanger i Herlufmagle, og i Tybjerg blev
skoleholderen Jørgen Muusfeldt skole
lærer og kirkesanger. Niels Petersen fra
Herlufmagle blev forflyttet til Herluflille,
og Morten Christensen, som Dr. Hammer

havde uddannet, fortsatte med at være
lærer i Tybjerglille Skole (Jessen 1943-46,
s. 402ff.).
I Tybjerg var der behov for bygnings
mæssige forbedringer, og man kunne
opnå en løsning ved at inddrage det tidli
gere tinghus og den forrige skoleholders
bolig, men det måtte afvente "forrige
Skoleholder Møllers Enkes dødelige
Afgang". Ved mødet herom fandt Dr.
Hammer samtidig anledning til at forma
ne skolelæreren om, at hans profession
som skrædder ikke måtte gå ud over hans
skolegerning (Skolekomm. 1812-). Det
har vel været fristende at supplere den
beskedne løn som skolelærer med lidt
ekstra indtægter.

Dr. Hammer som godsejer
I 1804 købte Dr. Hammer hovedgården
Benzonseje, nu Risbyholm, for 90.000
rdl. Gården, der er beliggende i Ørsted
Sogn mellem Roskilde og Køge, erhver
vede han af købmand L. Olsen, som året
før havde købt den for 73.600 rdl. Med

1 1804 købte Dr. Hammer Benzonseje, nu Risbyholm, i Ørsted sogn.
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inflationen, der fulgte i Englandskrigenes
spor, kom der en flytning af kapital mod
inflationssikre værdier som fast ejendom
og jord. Det medførte bl.a. en spekulation
i godser. Købmand Olsen har da også haft
en ganske pæn fortjeneste på Benzonseje.
Gården lå langt fra Hammers bopæl, men
han må på dette tidspunkt være kommet
til penge, måske en arv, som har skullet
investeres i fast ejendom. Det kan på dette
tidspunkt ikke være faderen, han havde
arvet pengene efter. Han døde først i
1809, og det er vel også tvivlsomt, om
præsteembedet i Helsinge har været så
indbringende, at der kunne blive en arv af
denne størrelse. Det må snarere antages,
at fru Hammer havde bragt en arv med sig
ind i ægteskabet.
Gården må være blevet drevet ved en
bestyrer, idet den lå for langt fra Herlufmagle, til at han selv kunne tage sig af
den daglige drift.

Dr. Hammer og Det kongelige
danske Landhusholdningsselskab
Selvom Dr. Hammer var en meget viden
de teolog, var det for hans landbrugsvirk
somhed, han blev mest kendt. "Landøko
nomien" blev livet igennem hans store
lidenskab. Det forventedes som nævnt, at
præsterne gik ind for at fremme land
brugsvirksomheden i sognet. Det var der
også mange præster, der gjorde. De skulle
jo have deres indtægter fra præstegården.
Men Dr. Hammer nøjedes ikke med at
arbejde med sin præstegård. Foruden hans
køb af Benzonseje gik han i 1806 i gang
med at oprette Viborggården i Herlufmagle Sogn, og han gennemførte en række
forsøg med jordbehandling, planteavl,
staldfodring, landbrugsredskaber og byg
geri, som han indberettede resultaterne af
til Det kongelige danske Landhushold
ningsselskab. Han udvekslede også erfa
ringer med andre større jordbrugere på

egnen, bl.a. med grev Danneskjold og
ejerne af Skjoldnæsholm og Frederikseg.
Det var jo ikke bøndergårdene, der kunne
erhverves ny viden fra.
Derimod kunne han hjælpe egnens bøn
der med sine erfaringer i en tid, hvor de
skulle omstille til nye driftsformer.
Landhusholdningsselskabet var blevet
stiftet i 1769 for ved priser og præmier at
opmuntre landmænd, kunstnere og handelsmænd. I de første årtier var dets væ
sentligste virksomhed udskrivning af pris
opgaver, bedømmelse af præmieansøgnin
ger og uddeling af guld- og sølvmedaljer
og pengepræmier. Fra 1804 uddeltes også
sølvbægre i seks forskellige værdier som
første eller andet osv. bæger.
Der blev hvert år fra 1769 til 1832
udsendt lister over de emner, der kunne
præmieres. Det kunne eksempelvis være
en påskønnelse for rejsning af stengærder,
for kløverdyrkning, kartoffeldyrkning
eller for skovrejsning eller havedyrkning.
Det var som regel præsterne, der gjorde
Landhusholdningsselskabet opmærksom
på påskønnelsesværdigt arbejde, og sam
men med to andre personer, som havde
set det pågældende arbejde, attesterede
indstillingen.
De tildelte præmier skulle virke
opmuntrende, og de præmierede arbejder
skulle danne forbillede og virke inspire
rende på andre. Præmievindeme blev
omtalt i selskabets skrifter, og listerne
over dem blev sendt til Danske Kancelli.
De gik så videre via biskopperne til
præsterne, så de kunne blive læst på kir
kestævne (Degn 1969, s. 204ff.).
Dr. Hammer deltog flittigt i dette arbej
de både med egne skrifter og med anbefa
linger af forskellige påskønnelsesværdige
arbejder i sognene.
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Det var ikke egentlige afhandlinger han
indsendte, men snarere beskrivelser af en
række erfaringer, han indhøstede på sine
landbrug. Både de skrifter han indsendte
om sine egne erfaringer og de arbejder,
som han anbefalede til præmiering, for
tæller meget om agerdyrkningens udvik
ling i årene efter landboreformeme.
I O. D. Lütkens "Bidrag til Kundskab
om de danske Provindsers Nærværende
Tilstand i oekonomisk Henseende" for
Præstø Amt 1839 refererer han i vid
udstrækning til Dr. Hammers erfaringer.
En sådan omtale ti år efter Dr. Hammers
død viser noget om den betydning, hans
virke har haft for egnen.

Oprettelsen af Viborggård
Under de gode landbrugskonjunkturer
1780-1810 blev der oprettet en del større
gårde. I Herlufmagle Sogn var Frederikseg blevet oprettet med udgangspunkt i en
gård, som Dr. Hammers forgænger i
embedet, Poul Thomsen Wellejus, arvefæstede bort i 1789, og som en senere ejer
udvidede ved at inddrage gårdene i lands
byen Nygårde (Johansen 1985, s. 13ff.).
Dr. Hammer påbegyndte oprettelsen af
sin gård i 1806. Han erhvervede tre ned
lagte gårde og nogle øde jorder, og i 1815
arvefæstede han desuden en nedlagt gård
fra Gisselfeld (Gisselfeld 1932).
Det var arealer med sten, skov og
mose, der skulle opdyrkes, og disse area
ler skulle ryddes for sten og bevoksning,
og de skulle afvandes og mergles, før de
kunne dyrkes.
Efter opfordring fra Landhusholdnings
selskabet indsendte Dr. Hammer den 10.
januar 1807 en beskrivelse af sine erfarin
ger med opdyrkningen af den nye gård.
Han håbede så på at blive bedømt ud fra,
at han måtte dele sin opmærksomhed mel
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lem sit præsteembede og de landøkonomi
ske sysler.
Han fortalte, at en stor del af arealet
havde været skov, som aldrig havde været
dyrket før. Jorden varierede mellem muld,
sand, grus, tørv og 1er med kalk. Der var
en stor mængde sten i alle mulige størrel
ser, som måtte fjernes, og der var mosehuller, som blev udgravet for tørv og fyldt
op med jord. Der måtte ryddes for sten,
stød og krat, og jorden måtte blandes.
Med dette arbejde og med at sætte
stengærder beskæftigede han daglig 12-16
mand, som ellers måtte gå ledige. De var
på egen kost og arbejdede, såvidt muligt,
på akkord.
For at få afvandet jorderne måtte der
graves brakgrøfter. I dem lod han fylde de
opsamlede sten som faskiner, hvorefter de
blev tildækket med jord. Den opgravede
jord blev spredt ud på markerne ved hjælp
af en svensk maskine, som han lovede at
meddele Landhusholdningsselskabet sine
erfaringer med.
O. D. Lütken omtaler Dr. Hammers brug
af en jordsluffe til udjævning og flytning af
jord ved sløjfning af banker og volde samt
ved mergling og ved bortførsel af jord fra
brakgrøfter, hvor den var til stor nytte. Dr.
Hammer oplyste herom: "Jordsluffen eksi
sterer, såvidt jeg veed, her i Herredet kun
på Gisselfelde og Viborg; men mange
sådanne ere opslidte på sidstnævnte Sted,
fordi jeg ej har nægtet Bønderne at låne
den" (Lütken 1839, s. 146f.).
Om dyrkningen fortæller han, at han
opdelte de ca. 200 tdr. land i ni marker. Af
de gamle kornsorter dyrkede han hvede
og byg samt havre sammen med vikker.
Sammen med byggen udlagde han i nogle
marker rødkløver og i andre rajgræs og
hvidkløver. Rødkløveren og vikkehavren
anvendte han til staldfodring.

Nogle af jorderne var udmarget af
dyrkning med havre. Dem pløjede han op
ad to gange i samme fure, så den ikkedyrkede jord kom op. Resultaterne af det
te lovede han at indberette til Landhus
holdningsselskabet, når de forelå.
Til den nye gårds bygninger og havean
læg var der udlagt 8-10 tdr. land, som han
ville begynde at hegne og plante til. Byg
ningerne var han også begyndt at tænke
på, og han har formentlig søgt at følge en
opfordring fra Landhusholdningsselskabet
om oprettelse af små teglværker på landet.
Han oplyser, at han havde købt en tør
vemose en fjerdingvej fra gården, hvori
der var store mængder 1er. Det var så hans
plan at opføre en lille teglovn der og selv
brænde stenene til bygningerne.
På grund af vanskeligheder med at
skaffe tømmer til tagværk på egnen ville
han anvende en buekonstruktion, som han
havde set anvendt til en stald på Skjold
næsholm. Der gik imidlertid nogle år, før
han kom i gang med byggeriet, og nye
ideer kom til.
Også på præstegårdens jorder eksperi
menterede han med nye afgrøder. Han
gjorde forsøg med bælgfrugter som heste
bønner, vikker og ærter samt med rod
frugter som kålrabi og kartofler. Han hav
de også forsøgt sig med vintervikker og
turnips, men det var ikke lykkedes for
ham. Kartoflerne var til stor nytte. Dem
blandede hans kone i rugmelet i år, hvor
det ikke var godt. Det gav et brød, der
selv efter 14 dage ikke var tørt. Han brug
te med held kartofler og kålrabi til stald
fodring, når kløver og vikkehavre ophørte
omkring høst, og til fedestude, svin og
heste, som han ikke ville lade komme på
ævret.

kaldte himmelbyg, og som han med godt
resultat havde dyrket på præstegårdens
jorder. Han havde fået ideen til at prøve
det fra en afhandling skrevet af professor
Erik Nissen Viborg, der var forstander på
Veterinær-skolen. Han havde "siden ej
kunnet komme over denne afhandling"
(E.A. 1807/9). Dr. Hammers egen og
mere udførlige beskrivelse af etableringen
af gården og forsøgene både der og på
præstegårdens jorder findes i Bilag A.
Præsterne blev, som de lokale embedsmænd, pålagt mange forskellige opgaver.
Som et eksempel kan nævnes Oldsags
kommissionens anmodning i 1807 om at
indberette, hvad der var af oldtidsminder i
sognene. Det ser ikke ud til, at anmodnin
gen har ligget øverst på Dr. Hammers
skrivebord, idet han først fik svaret i
1809. Han undskyldte den manglende
besvarelse med, at han intet havde fundet,
som han mente ville interessere kommis
sionen. Han mente, at han med sin mang
lende besvarelse havde tilkendegivet det
te, og han ville derfor ikke ulejlige kom
missionen med at læse et brev uden inter
esse. Han havde dog nu gentaget sine
undersøgelser og fundet her, som vel
overalt på Sjælland, spor af både gravste
der og altre. Men de var "uden mindste
Mærkelighed". En høj på hans egne mar
ker havde han ladet gennemgrave omhyg
geligt uden at finde noget (Oldsagskomm.
1807, s. 505). Oldsager har nok ikke lige
været hans område. Hans største interesse
for sagen har nok været at få fjernet højen
i forbindelse med den øvrige rydning af
markerne, så den ikke lå i vejen for drif
ten. Stenene har vel kunnet bruges til hans
stengærder eller måske til senere brug ved
byggeriet.

Statsbankerotten og dens følger
Han sluttede sit brev med at fortælle
om sine erfaringer med noget byg, han

Den 5. januar 1813 kom forordningen om
Statsbankerotten. Den indledtes med
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ordene: "Da Statens hidtilværende Penge
væsen er rystet i sit inderste, så have Vi
besluttet at bringe Orden og Fasthed deri
tilveje ved at sætte det på en varig og
urokkelig Grundvold

porten. Ved tabet af Norge i 1814 gik også
afsætningen af kom til Norge tabt, og i
1815 fik de engelske godsejere vedtaget
en komlov, som i realiteten var et indfør
selsforbud.

Statens bank, Kurantbanken, ophæve
des og i stedet kom en ny statsbank, Rigs
banken. For at få den store seddelmængde
indskrænket så hurtigt som muligt blev
kurantsedleme ombyttet med nye rigs
banksedler, således at man for seks af de
gamle sedler fik en af de ny. Dertil kom,
at man nedsatte sølvværdien af de nye
dalere til 5/8 af den gamle kurantdalers
sølvværdi. Reduktionsforholdet blev der
ved ca. 1/10.

Endnu værre blev det, da et verdens
prisfald på kom satte ind i 1818 og fort
satte til 1824, hvor faldet standsede, og
priserne lagde sig på et lavt niveau. Først
fra 1828, da englænderne lempede på
komloven, begyndte det at lysne igen
(Vibæk 1964, s. 462ff.). Tabet af marke
derne og foranstaltningerne til genopret
telse af økonomien kom til at ramme
befolkningen hårdt. Det blev vanskelige
tider.

Endelig påbød man alle ejendomsbe
siddere at betale en engangsskat, bankhæftelsen, på 6% af ejendommens værdi.
Der var få, der kunne betale kontant, og
bankhæftelsen blev i de fleste tilfælde
tinglyst på ejendommen forud for alle
andre hæftelser (Vibæk 1964, s. 382ff.).
Disse foranstaltninger ramte hårdt. Der
til kom, at landbruget mistede komeks-

Opførelsen af
Viborggårds bygninger

Viborggårdens hovedbygning, opført 1815.
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Trods de økonomiske stramninger fik Dr.
Hammer dog opført hovedbygningen til
Viborggård i 1815 og en kørelade i 1819.
Hovedbygningen blev opført af teglsten
på kampestensfundament. Den kom til at
bestå af 20 fag og var stråtækt med tre
rækker teglsten forneden. I kælderetagen

blev der indrettet 11 værelser og køkken
med engelske vinduer og glatte døre med
lås. Stueetagen blev indrettet med 12
værelser med engelske vinduer og hol
landske døre med indstukne låse og mes
singbeslag. I tagetagen var der en gen
nemgående kvist til en sal og to kamre
(Brandtaksation 1815).
Tagværket på køreladen blev udført
som den forannævnte buekonstruktion.
Men i stedet for at opmure den af teglsten
valgte han også her at prøve noget nyt
- stampede lerjordsvægge.
I Holsten var man i slutningen af 1700tallet begyndt at bygge huse af stampet 1er
efter en fransk byggemåde. Disse såkaldte
pisé-bygninger havde Rentekammeret
ladet besigtige i Holsten i 1796, og det
kom til en livlig omtale af byggemåden i
tidens landbrugstidsskrifter. For at udbre
de kendskabet til fremstillingsmåden ind
bød Landhusholdningsselskabet i 1804 til
at indsende oplysninger om dens anven
delse (Risom 1959, s. 33f.).
Buekonstruktionen til taget på laden
havde været omtalt i et tysk værk, Hand
buch der Land-Bau-Kunst, som var udgi
vet i Berlin i 1796. Konstruktionen kald
tes Bohlen-Dach og blev anvendt flere
steder i landet på større bygninger. Buerne
blev samlet af tre sammennaglede lag 5-7
gange 15 cm planker i 1,5 m længder,
stødt og forskudte. På den måde kunne
der anvendes mindre dimensioner i træ
end ved de sædvanlige spærkonstruktio
ner, således som Dr. Hammer ønskede
det. Manglen på normalt bygningstræ på
egnen fremgår af, at der er anvendt for
skellige slags træ som fyr og bøg både til
buerne og som lægter. Laden havde et are
al på 426 m2, og buerne havde en spænd
vidde på ca. 14 m. Den var stråtækt med
to rækker tegl i tagskægget (Risom 1959,
s. 114). Som med jordbruget var Dr. Ham

mer også, når det gjaldt bygningerne, med
på at forsøge med det nyeste i tiden

For Resten håbe vi på
Gud og bedre Tider
De vanskelige tider afspejler sig i proto
kollerne for skole- og fattigvæsen. Dr.
Hammer havde store problemer med at
holde skolevæsenet i gang og med at skaf
fe de nødvendige midler til de fattige.
Den stramme pengepolitik gjorde det
vanskeligt for mange at klare dagen og
vejen. Der blev flere, som trængte til
hjælp, og det blev vanskeligere for yderne
at skaffe bidragene til fattigkassen og
skolevæsenet.
Når vanskelighederne tårnede sig op,
betroede han sig til fattigkommissionspro
tokollen. Han følte både med de fattige,
som manglede, og med bønderne, som
skulle betale.
Når der ikke var penge i fattigkassen,
lagde han ud af egne midler. I 1817 var
hans udlæg kommet op på 245 rbd. Det
svarede til et helt års pengeforbrug, og det
var han efterhånden ved at være ret util
freds med. Han fik derfor sat bidragene
op, så der i 1818 blev indkrævet 841 rbd.
Det gav ham mulighed for at få sine pen
ge igen, og anden gæld, herunder 90 rbd.
til Næstved Sygehospital, kunne betales.
Han kunne tilføre protokollen: "I intet
År har Indtægterne været så tilstrækkelige
som i det forløbne. Pålægget har også
oversteget de flestes Ydeevne". Han håbe
de dog at kunne nedsætte bidragene til det
halve i det følgende år. "Dette ej fordi Fat
tigdommen er mindre. Tværtimod de
Almissefordrendes Antal tiltager frygte
ligt. Men dels vorde Pengene, som det
lader nu hver Dag bedre. Dels kunne de
Ydende ej give mer, når de ej selv skulle
vorde Almisselemmer. Endelig vorder nu
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vor Gæld betalt. Og vi have megen Hjælp
af Legater, af det gode Køb vi have på
Ildebrand og Hans Exelence Greve Dan
neskjolds Godhed på Præstens Forslag at
understøtte værdige fra Gisselfeld Hos
pital - For Resten håbe vi på Gud og
bedre Tider".
Dr. Hammer fik sine penge tilbage, og
gælden blev betalt, men det har været
hårdt for bønderne at skulle betale dobbelt
bidrag. Nok var pengenes værdi ved at
bedres lidt, men samtidig satte landbrugs
krisen ind.
I 1819 blev ydelserne nedsat til 256
rbd., svarende til et normalt årsforbrug.
Han oplyser i protokollen, at der i den
vinter mere end nogensinde indløb klager
om nød og opfordringer til at afhjælpe for
sult. "Nogle forlangte Understøttelse som
Løn, andre som Gave en Gang for alle.
Nogle på Grund af Sygdom, andre på
Grund af mange Børn. De allerfleste fordi
de ikke have Arbejde og heller ikke kan få
noget".
Der vedblev at være problemer med at
skaffe midlerne til fattigkassen, og når der
ingen penge var, måtte Dr. Hammer igen
lægge pengene ud. I 1821 havde han alle
rede i de første dage af året måttet lægge
150 rbd. ud, og det var ham besværligt,
skrev han. "Alle de som give Penge kunne
ej tåle at give mere. Mange har måttet
ansættes ringere end i fjor. Der er således
ingen tilbage uden Bonden, fordi han
giver da - Gud ved det - han ellers forlods
kunne behøve at skånes".
Men bøndernes ydelser blev alligevel
sat op med 3 mark. Dog måtte de, hvis de
ikke kunne betale, få lov til at levere 1
skp. rug og 1 skp. byg tirsdag efter påske.
Det kunne også være svært for det store
hartkorn. Samtidig med at bønderne skul
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le yde mere, fik major Neergård på
Tybjerggård nedsat sit bidrag til fattigkas
sen fra 50 rbd. til 40 rbd.
I 1822 måtte Dr. Hammer forsøge at
skaffe beskæftigelse til nogle af de mange
ledige, der var i sognene. Han fik sat 24
fattige koner i gang med at spinde og
væve lærred, som blev solgt på auktion.
Han fandt det vigtigt på denne måde at
give de fattige lejlighed til at tjene lidt og
således forebygge frem for senere at
afhjælpe fattigdom. Det lykkedes for ham
at få overskud på denne produktion, selv
om der var store udlæg til materialer.
Der blev i de følgende år fremstillet
kurve, bøtter, træsko, møggrebe, hjulbøre,
skuffer, lærred, drejl, vadmel, sækketøj og
koste m.v. Det fremstillede blev modtaget
og betalt hver lørdag eftermiddag. Men
selvom der i disse år blev gjort et stort
arbejde for at skaffe de mange ledige et
arbejde og en fortjeneste, var fattigdom
men langt op i 1820’eme stadig stor. I
1826 sluttede Dr. Hammer sin beretning
med ordene: Men kommer Tid kommer
Råd. Hjælpen kommer oven fra, når den
neden fra synes mest utilstrækkelig" (Fattigkomm. 1802-).
Protokollen bærer præg af, at han har
siddet i trist stemning over al den fattig
dom, han var vidne til, og som det ikke
var muligt at afhjælpe tilfredsstillende.
Mon ikke omkvædet "Alle gode gaver de
kommer ovenned" fra salmen "Vi pløjed
og vi så’de" er faldet i hans tanker. Den
var skrevet af holsteneren Matthias Clau
dius i 1783 og senere udgivet på dansk af
Rasmus Nyerup.

Ansættelser af lærere
I årene 1817-18 ansatte Dr. Hammer to
skolelærere og en huslærer. De gik alle tre
aktivt ind i jordbrugsvirksomhed, og det

har uden tvivl været en kvalitet set fra Dr.
Hammers synspunkt.
Mikkel Rasmussen blev i december
1817 skolelærer og kirkesanger i Herlufmagle. Han var født d. 17. december 1798
i Nordby på Samsø og uddannet på Besser
Seminarium.
Han blev i 1818 tillige gårdfæster i Torpe, hvor han også ejede en lille ejendom. I
1842 blev han sogneforstander og i 1843
sognefoged i Herlufmagle. Han gik ind i
politik, blev medlem af Roskilde Stænder
forsamling 1847-48, rigsdagsmand for
Næstveddistriktet 1848-49 og folketings
mand for Ruds Vedby-kredsen 1852-58
(Nielsen 1943-46, s. 106).
Til det nye skoledistrikt i Gelsted blev
Lars Christensen kaldet i 1818. Han fik
ved sin ansættelse tildelt en skolelod på
11 tdr. land. Det var jord, som ikke havde
været dyrket før, og som bestod af sur
mose fyldt med kvikgræs og sten. Det var
ikke den bedste jord, man havde kunnet
afse til skolelæreren, men ifølge Dr. Ham
mer tog Lars Christensen fat med stor
flid: "Han får bragt det til et priseligt
Resultat med det lille Jordbrug. Og han
har gjort det hele uden at opofre eller for
sømme sine vigtige Kaldspligter som
Skolelærer. Han har sat og ladet sætte 90
Favne Stengærde af Sten tagne af ham af
Skolelodden. Han har gravet omtrent 900
Favne Brakgrøfter og deraf mange fordæk
te. Han har plantet 50 Frugt-Træer i SkoleHaugen og har langt flere tilbage, hvoraf
han overlader Bønderne, ligesom han og
underviser og øver Skolebørnene i Podning
og hvad ellers hører. Han giør alt tænkeligt
Huus-Flid af Piil, som han selv opelsker,
og han lærer Børnene det samme. Kom
men og Humle dyrker han til Salg".
I 1828 anbefalede Dr. Hammer skole
lærer Christensen til Landhusholdnings

selskabet og oplyste, at han vidste, at det
var hans højeste ønske, om Selskabet ville
skænke ham en amerikansk plov. Han
havde en hest, og han havde haft lånt en
sådan plov en enkelt dag, hvor han havde
udrettet mere end mange bønder på sam
me tid med seks heste (E.A. 1828/85+86).
Lars Christensen skrev i sin ansøgning:
"Jeg manglede ei Opmuntring, især af min
Sognepræst". Christensen har lige været
den rette mand. Han gik frisk i gang med
de samme opdyrkningsarbejder, som Dr.
Hammer selv havde haft ved etableringen
af Viborggård, og han kunne lære skole
børnene om havebrug og pilefletning.
Med sin store interesse i landøkonomi
en har Dr. Hammer nok lagt lidt for
megen vægt på, at børnene fik lært noget
om praktisk land- og havebrug frem for
undervisning i de egentlige skolefag.
Hans skoler blev efter hans død kritise
ret af biskop J. P. Mynster ved visitatsen i
1837. Ungdommen svarede ikke til
biskoppens forventning "og hører til de
ringere, jeg har antruffet. Dette hidrører
vel fra Pastoratets dårlige Skoler og dette
atter fra de dårlige Lærere, hvormed Sko
lerne i Dr. Hammers Tiid ere bievne
belemrede".
Biskoppen betegnede ved samme lej
lighed skolelærer Lars Christensen som
temmelig uduelig, og Mikkel Rasmussen
fik følgende skudsmål: "Har kun liden
Duelighed, og endnu mindre Lyst og Iver.
Han skal være blevet formuende, og der
over tabt Lyst til Skolevæsenet" (Komerup 1937, s. 209f.).
Fru Hammers søster Dorothea Frede
rikke Louise Kleist døde i 1806 og efter
lod sig sønnen Ove Frederik Christoffer
Gedde, som da var tre år gammel. Han
kom i pleje hos ægteparret Hammer.
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I 1818 ansatte Dr. Hammer studiosus
Appeldorn som huslærer for den da 15årige plejesøn. Appeldom havde studeret
natur-, forst- og havevidenskab og tog i
1818 forsteksamen fra universitetet. Da
man på den tid ønskede at fremme både
træplantning og havebrug på egnen, var
Appeldom lige den rette mand at få til
sognet. Han havde en viden, som der var
god brug for.
Dr. Hammer havde omtalt hans arbejde
over for Landhusholdningsselskabet, og i
et brev af 4. marts 1826 opfordrede sel
skabet ham til at belyse Appeldoms for
tjenester nærmere. Hammer kunne fortæl
le, at Appeldom var blevet hæderligt
udmærket for et prisskrift i naturhistorie,
som han skrev i Herlufmagle i 1822. Han
havde begyndt sit praktiske arbejde med
at anlægge en planteskole i præstegårdens
have, og i de syv år han var hos Dr. Ham
mer, havde han opelsket flere hundrede
forædlede frugttræer og mange tusinde
skovtræer, både løvtræer og nåletræer.
Han anlagde en skov for Gisselfeld og
vejledede både oberstløjtnant Postes og
major Neergårds skovbetjente i hhv.
Broksø og Tybjerg skove. Han havde også
vejledt Dr. Hammer med beplantningen
ved Viborggård, og så kunne han skaffe
frø fra sine forbindelser andre steder i lan
det.

sende til Færøerne. Der havde han en afta
le med præsten hr. Pram Gad, at de sam
men skulle gøre forskellige forsøg med
skovanlæg. Det fremgår heraf, at der,
næsten 80 år før Det danske Hedeselskab
i 1904 begyndte forsøg med træplantning
ved Thorshavn, havde været gjort forsøg
med skovanlæg på Færøerne. Hedeselska
bets plantning, der blandt flere andre
træarter også omfattede birk, lykkedes
(Hansen og Johansen 1971, s. 489), så
mon det ikke også er lykkedes at omplan
te birk fra moserne i Herlufmagle til
Færøerne.
Efter Dr. Hammers belysning af Appel
doms fortjenester og attester fra Post og
Neergård, hvor især Neergård roste ham
for plantninger i Tybjerg Skov, blev han
den 11. maj 1826 tilkendt Det kongelige
Landhusholdningsselskabs 3. medalje i
guld (E.A. 1826/245). Det var den fineste
udmærkelse han kunne få.
Den var indført i 1780 og bestemt især
for sådanne gode borgerlige handlinger,
der ikke kunne henføres til blot økono
misk flid. Den havde indskriften: "Den
fortjente til ære" (Degn 1969, s. 204). Der
nævnes ikke noget om, hvorvidt studiosus
Appeldom også har fået tid til at undervi
se Frederik Gedde.

Skolerne
Mens han var hos Dr. Hammer, havde
han besluttet sig for at studere teologi.
Men også efter han var flyttet til Køben
havn, havde han vedligeholdt sin forbin
delse til både Dr. Hammer og flere andre
på egnen. Han skaffede dem sjældne frø
og planter, men vennerne i Herlufmagle
havde også kunnet hjælpe ham.
I foråret 1826 skaffede de ham birke
planter, forskellige stiklinger og en del
frø, som han med først afgående skib ville
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Også inden for skolevæsenet mærkedes
fattigdommen. Det kneb ofte med at få
leveret brændsel til opvarmning af skoler
ne, og skolelærerne havde problemer med
at få de ydelser, de havde krav på. Der var
af og til uoverensstemmelser mellem
skolelærerne og de lodsejere, der skulle
yde bidrag til dem i form af naturalier. Så
måtte kommissionen pålægge lodsejerne
at levere det pålignede bidrag. Men det
kunne også hænde, at Dr. Hammer måtte
prøve at få parterne forliget.

I 1820 var der opstået uenighed mellem
skolelærer
og
kirkesanger
Mikkel
Rasmussen og en lodsejer, som skulle
levere ham noget foder. Dr. Hammer ind
kaldte så dem begge til et møde den 22.
januar 1820. Han havde, vist nok på for
hånd, skrevet en aftale ind i protokollen,
som han regnede med at få dem til at
underskrive.
Aftalen gik ud på, at Rasmussen i
resten af sin embedstid frivilligt skulle
give afkald på foderet, mens lodsejeren
straks skulle levere det, som var forfal
dent, og Rasmussen skulle ikke forlange
noget vederlag herudover. "Men jeg har
tilsagt ham som Præst, og som den der
kender mine Sognefæller og Ligemænds
Tænkemåde, således som samme er hos
de fleste af dem, at disse vist nok alle på
mange Måder ved Velvilje og Kiærlighed
mod deres Børns omhyggelige Lærer,
som jeg håber, han vil vedblive at være,
vederlægge ham denne Opofrelse af en
Rettighed, som jeg antager, at han kunne
undværet, men som nu engang Øvrighe
den har sat ham i lovlig besiddelse af. Og
Lodsejeren erklærede sig med denne
Rasmussens Renonsation tilfreds og til
Ydelsen af det omhandlede villig".
Desuden lovede Dr. Hammer lodseje
ren, at han, hvis Rasmussen afgik fra stil
lingen, ville blive fritaget for levering af
foderet.
Men det gik ikke som Dr. Hammer
havde forudsat. Mikkel Rasmussen skrev
under, men lodsejeren ville ikke og und
lod vel så at betale.
Dr. Hammer ville gerne glatte ud med
pæne ord og ved at slække på Mikkel
Rasmussens krav. Men det hjalp ikke på
lodsejerens villighed til at levere det skyl
dige. Det var en ringe støtte, skolelæreren
fik fra sin chef. Han havde jo dog et ret
mæssigt krav på ydelsen. Men Dr. Ham

mer har nok ment, at Rasmussen godt
kunne undvære foderet, fordi han i 1818,
ved siden af sin lærergerning, var blevet
gårdfæster i Torpe. Mikkel Rasmussen var
ikke den eneste, som havde vanskelighe
der med aflønningen. Der var i disse år
stadigt tilbagevendende problemer med at
få leveret skolelærernes lønningskom.
Listerne over børnenes forsømmelser
var et fast punkt på skolekommissionens
dagsorden. Bønderne havde brug for deres
børn som arbejdskraft i landbruget, og så
holdt de dem hjemme, med eller uden til
ladelse. Nok kunne skolekommissionen
idømme mulkter, men der blev taget
meget vidtgående hensyn til omstændig
hederne. Mulkteme blev modereret og
nøje bestemt for hver enkelt familie, før
de blev inddrevet.
I 1816 var situationen blevet særlig
alvorlig på grund af en våd sommer. Der
for fik bønderne fra 1. september lov til at
få deres børns hjælp uden at blive idømt
mulkter. Fritagelsen blev forlænget okto
ber måned med på grund af den sene
pløjning. Det blev pålagt lærerne at tage
sig af de børn, "hvis Forældre og Husbon
der ej uomgængelig behøvede dette".
Problemerne fortsatte i november
måned med. Dr. Hammer skrev i proto
kollen: "Efter Omstændighederne med
Hensyn til sildig og besværlig Høst, og
som Følge heraf det mindre Tid og be
sværlig Såning og Pløjning, bliver at for
fare med ualmindelig og ellers almindelig
Skånsel og Lemfældighed i Henseende til
Mulkter for Udeblivelse af Skolen". Her
har Dr. Hammer virkelig gjort sig anstren
gelser med at forsvare udeblivelseme.
Han havde stor forståelse for bøndernes
problemer, og de bønder, der sad i kom
missionen, har sikkert forstået at tale godt
for sagen og varetaget deres kollegers
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interesser. Men det har ikke forbedret bør
nenes manglende kundskaber.
Det var måske nok nødvendigt at slæk
ke lidt på kravene til bønderbømenes
mødepligt i skolen. Men bønderne har
ikke rigtig kunnet tåle denne lemfældig
hed, idet der i de følgende år var proble
mer med at få skolegangen genoptaget
efter høsten. De har vel regnet det for
givet, at der fortsat blev holdt igen med
mulkteme.
Den fugtige sommer medførte også
problemer med levering af tørv til skoler
ne. Det blev derfor nødvendigt at pålægge
bønderne at levere hver 200 tørv og lidt
brænde. Dr. Hammer viste det gode
eksempel ved at levere et helt læs brænd
sel til Herlufmagle Skole (Skolekomm.
1814—).

Biskop Frederik Münter
Den 12. juli 1821 var der bispevisitats.
Biskop Balle havde i 1808 fået bevilget
sin afsked og var blevet afløst af biskop
Frederik Münter.
Frederik Münter havde ligesom Dr.
Hammer opholdt sig ved universitetet i
Göttingen, hvor han studerede kirkehisto
rie. Senere studerede han i Rom og Syditalien. Hans fag var især kirkehistorie og
arkæologi, og fra 1790, til han i 1808 blev
biskop, var han professor ved Køben
havns Universitet. Han udgav en række
lærde kirkehistoriske skrifter, både mens
han var på universitetet og senere som
biskop. Som biskop var han hensynsfuld,
men noget upraktisk. Hans standpunkt var
rationalismen (Hagerup 1951, s.459).
Ungdommen var mødt talrigt op fra
begge sognene, og det glædede biskop
pen, at de unge mennesker var såre velop
lyste og svarede med forstand. Han lykøn
skede af sit ganske hjerte "Menighedens
værdige Lærer, højtærede Hr. Dr. Ham
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mer, til den Glæde, hvilken hans Arbejdes
skønne Frugter måe her opvække i hans
Hjerte. Gud styrke ham fremdeles og lade
ham endnu i mange År nyde den Velsig
nelse".
Dr. Hammer prædikede godt over
Johannes første brev, 11. 14. Og alt var i
orden, såvel embedsbøgeme som kirkens
bygninger og kirkegården.
Helt så godt var det ikke med skolerne.
Herlufmagle Skole klarede sig bedst, der
næst Tybjerglille Skole. Tybjerg Skole var
den mådeligste. Der var dog håb for frem
tiden, idet der nu kom en mere duelig
lærer, og så håbede biskoppen, at resulta
tet forbedredes.
I Herlufmagle, Tybjerglille og Gelsted
skoler var læsningen meget god. I Herluflille skole skrev de godt, men alt det
øvrige var kun temmelig. Biskop Münter
gav karakterer til hver enkelt skole i de
fire fag: læsning, skrivning, religion og
hovedregning. Hans mest anvendte karak
terer for præstationerne i pastoratets sko
ler var tg. og g. Det kneb også med hygi
ejnen i skolerne. Alle lærere blev pålagt at
sørge for mere renlighed ved skrivningen
og også selv at holde deres embedsbøger
renere (Münter 1821). Det har været be
sværligt at få vasket hænderne på børnene
i en hel skoleklasse, når vandet skulle
hentes ude fra brønden i en spand.
Efter biskoppens bedømmelse af resul
taterne har Dr. Hammer nok ment, at der
burde strammes lidt op. I oktober 1821
opfordrede han således forældrene til at
sørge for at lade deres bøm gå flittigt i
skole indtil eksamen, som han ville
udsætte længst muligt, for at børnene kun
ne indhente lidt af det, der var blevet for
sømt i løbet af sommeren.
Der blev holdt eksamen den 3. novem
ber, men der blev ikke ført noget til proto-

kol om resultaterne, så der har nok ikke
været noget at prale af.

Mindeord om Grev Danneskjold
Den 6. juni 1823 døde grev Danneskjold
kun 49 år gammel. I den anledning skrev
Dr. Hammer følgende mindeord, som han
sendte til Landhusholdningsselskabet:
"Grev Danneskjold er ikke mere, og i
mange Henseender sørger Fædrelandet
ved hans Savn, i ingen Henseende dog
mere, end fordi han ved Råd og Dåd, ved
Eksempel, Vejledning og Understøttelse,
befordrede og opmuntrede enhver Green
af Landhuusholdning. Hans Landbrug på
Gisselfelde, hvor han selv var tilstede, var
et af de fuldkomneste jeg har kjendt. Der
var indført en ufuldkommen Vexeldrift,
og holdtes 200 Køer, som tøjredes hele
Sommeren og erholdt Vandet tilkjørt i
Tønder. Der var desuden et betydeligt
Schæferi af reen spansk Race og et Fårehus, som var værd at tage i Øjesyn. Han
dyrkede skotsk Hvede og St. Hans Rug,
hvilke Sæde-Arter snart fra Gisselfelde
udbredtes over hele Egnen. Han staldfod
rede Heste og Ungkvæg, og brugte hertil i
de første 14 Dage, indtil Rugen kunne
benyttes, et Slags Græs, som voxede i
Søerne ved Gården, hvis Vandmasse man
kunde lade løbe ud. Han holdt Fårene i
Fold, og lod om Efteråret, når Kulden
begyndte at indfinde sig, Køeme gåe løse
under vogt om dagen og i Fold om Nat
ten, hvor de fodredes med Grønt. Han
merglede og lod Qvikroden brænde, hvor
den fandtes, når Jorden om Sommeren
behandledes til Vintersæd. I hans Marker
var Brønde i Stedet for Vandinger. Ekstirpator, Tærskemaskine, Komharper, Kraft
måler m.m. anvendte og foreviste han; og
alt dette gjorde den Ædle, den Kraftfulde
ei blot, hvor han selv boede og ved sin
nærværelse kunde befordre sine vel
gjørende Hensigter; men og såvidt muligt

på sine andre Gårde. Kommen og Humle
dyrkedes på hele Tønder Land; og ved alt
Dette, ved Anlæg i Skov og Have, Vand
afledning O.S.V., sattes Mennesker i
tusindviis i Stand til ved gavnlig Virksom
hed at tjene Brødet til sig og Sine. Han
lagde Planen til et Glasværk ved Holme
gård, og havde i det Forår han døde med
store Opofrelser gjort alle Foranstaltnin
ger til dets Anlæg. Hædret og velsignet
være hans Minde" (Liitken 1839, s. 309).
Mindeordene synes at være ret så mate
rialistiske i deres indhold, men det var i
god overensstemmelse med tidens nyt
temoral. Det, han berømmer greven for,
ligner meget det, han selv gik ind for i sin
egen landbrugsdrift, men det har vel også
været de driftsformer, som var fremme i
tiden. Og så var mindeordene jo skrevet
for Landhusholdningsselskabet.

Indberetninger og
præmiepløjninger
Med det skæbnesvangre år 1813 var
præmieuddelingen fra Landhusholdnings
selskabet faldet til en brøkdel af det, der
tidligere var blevet uddelt. Efterhånden
øgedes beløbet dog lidt igen (Degn 1969,
s. 209).
Såvidt det kan ses, har Dr. Hammer
også begrænset sin forsøgsvirksomhed og
holdt en pause med sine indberetninger til
Landhusholdningsselskabet. I de følgende
år kan det meget vel tænkes, at opførelsen
af bygningerne på Viborggård og besvær
lighederne med at få klaret de fattiges og
skolernes behov i en vanskelig tid har lagt
beslag på størstedelen af hans arbejds
kraft.
O. D. Liitken har imidlertid adskillige
udaterede henvisninger til Dr. Hammers
erfaringer. Nogle af disse kan meget vel
være indsendt i denne periode, men er
blot ikke bevaret på Erhvervsarkivet.
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Men i 1820’eme kommer der igen både
indberetninger om hans egen virksomhed
og anbefalinger af flittige menneskers
arbejde i sognene.
I 1824 indberettede han således til
Landhusholdningsselskabet, at han nu
havde inddelt sin gård i 14 marker i stedet
for de 9, som han begyndte med. Han
havde vintersæd, byg og havre, og han
dyrkede bælgsæd og kløver i flere marker.
Nogle marker lå brak, oftest sommerbrak,
som blev gødet. Kløverfrøet havde kostet
ham for meget, og han ville derfor indret
te sig en 15. mark, idet frøet i tørre år lyk
kedes bedst i andet år.
Han fortæller også om, hvorledes han
indvandt gødning ved at staldfodre heste
og ungkvæg og ved at tage køeme ind om
natten uden fodring.
Til staldfodringen brugte han rug, hve
de og lucerne samt vikkehavre og vikkebyg. Hestene kunne leve af halm skåret til
hakkelse sammen med den grønne rug,
halvt af hvert (Liitken 1839, s. 119ff.).
Ud over de nye afgrøder til brug for
husdyrproduktionen dyrkede han også
humle til ølbrygning.
Han fortæller den 14. oktober 1824, at
det var lykkedes for ham at dyrke humle,
så den efter sagkyndiges bedømmelse på
ingen måde var ringere end den braunsvigske. Planterne havde han indkøbt i
Braunschweig, og de var plantet i rækker.
Imellem dem dyrkede han kommen, og
hvert andet år dækkede han med kartof
feltop i stedet for gødning.
Når humlen var moden, blev rankerne
skåret af ved jorden for derefter at hænge
til tørre på stænglerne i tre-fire dage. De
kom så ind, blev plukket og perset. Persen
blev skruet tættere og tættere gennem 24
timer. Modellen til persen havde han fået
af major Bretteville på Frederikseg.
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Han havde to baller stående hos sin
kommissionær i København, hr. Christen
sen i Nørregade. Han ville meget gerne
have Landhusholdningsselskabet til at se
på humlen: "Det ville smigre mig, om
Selskabet ved en af sine Samlinger ville
lade bemeldte Christensen opfordres til at
bringe en Balle til Selskabets Samlings
sted til Undersøgelse" (E.A. 1824/366).
Der foreligger ikke noget om, hvorvidt
selskabet har villet se hans humle, og om
han i så fald fik den forventede ros.
Helt fra Landhusholdningsselskabets op
rettelse havde en af de vigtigste opgaver
været at virke for udbredelsen af bedre
plove. Den tunge og klodsede hjulplov,
der krævede fire-otte heste som trækkraft,
hørte fællesskabet til. Med dettes op
hævelse og udflytningen af gårdene blev
der behov for lettere redskaber, som ikke
krævede så stort et hestehold på den
enkelte gård som hjulploven.
Svingploven blev demonstreret på
Bemstorff i 1770, men det kom til at vare
over 50 år, før den lette plov, som kunne
trækkes af to heste, blev den foretrukne.
Hjulploven gik langsomt af brug. Om
kring 1820 menes der endnu at være 20
hjulplove for hver svingplov. Den sving
plov, som interessen samlede sig om, blev
kaldt den engelske plov, selvom dens kon
struktør John Bailey var skotte (Lauridsen
1969, s. 262).
Dr. Hammer påtog sig at gøre en ind
sats for at fremme brugen af de lette plo
ve. Han gjorde meget for at få svingplo
ven indført på egnen, men som det frem
går af det følgende, foregik det ikke uden
besværligheder.
Den 5. marts og 14. oktober 1824 ind
sendte han beretninger om brugen af plo
ve på egnen. Han gav heri sin vurdering

Dr. Hammer gjorde i 1820’erne en stor indsats fo r at få svingploven indført på egnen. Efter samtidigt kata
log over de bedste og nyeste agerdyrkningsredskaber.

af anvendelse og kvalitet af de forskellige
plovtyper, der var fremme. For at se hvor
meget der krævedes af hestene, anvendte
han kraftmåler.
Der fandtes også lette hjulplove, som
kunne trækkes af to heste. Hammer havde
sammenlignet tre tohestes plove på hver
sin ager ved siden af hinanden: En sving
plov, en sjællandsk hjulplov og en hjul
plov fra Als, som grev Danneskjold havde
foræret ham. Den sidste fremhævede han
som den bedste. Men han fandt, at hoved
sagen måtte være at få afskaffet de plove,
hvortil der krævedes mange heste, dels for
at få nedsat antallet af heste og dels for at
kunne skåne plovkøreren. (Lütken 1839,
s. 137f.).
Han fortalte, at bønderne i Tybjerg Her
red brugte den sædvanlige sjællandske
hjulplov, som krævede fire-seks heste. På
alle de store gårde havde man den engel

ske plov, men Dr. Hammer kendte ingen
gårde, hvor den udelukkende blev brugt.
Der var forskellige indvendinger mod
brugen af den. Nogle mente, at jorderne
var for stive og fulde af sten, og at sving
plovene var for dyre at købe, og at istand
sættelsen af dem var for vanskelig og
bekostelig. Man var heller ikke tilfredse
med resultatet af pløjningen med dem.
"Fordommen og Plovkarlens Magelighed
er dem imod".
O. D. Lütken mente dog, at det ville
være forkert at give bondestanden skyld
for, at det alene var magelighed og gam
mel slendrian, der var årsag til, at bonden
holdt fast ved hjulploven. "Den Bonde
stand, der har ombyttet Trevangsbruget
med Kobbelbruget, der har indført Hel
brak og Kløveravl, vilde ikke været så
seen til at antage Svingploven, dersom
Hjulploven ikke havde adskillige gode
Egenskaber, der må anbefale den hos
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Bonden, og bevare den i hans Yndest
(Liitken 1839, s. 136f.).
Det var ikke let at gennemføre foran
dringer. Når Dr. Hammer ikke var hjem
me, ombyttede hans folk svingploven med
hjulploven, men han gav ikke op. Han vil
le gerne fastholde brugen af svingploven,
og han bad derfor Landhusholdningssel
skabet om at måtte låne to af dem på
prøve. Han ville så tilbagelevere dem om
et års tid eller betale dem. Han kunne godt
købe dem selv, men det kneb med at få
råd til det, fordi de var dyre. De svingplo
ve, han havde, var hjemmelavede, og det
mente han måske kunne være årsagen til,
at det ikke rigtig lykkedes for ham at få
folkene til at bruge dem (E.A. 1825/56).
Han nævner her, at svingplovene var dyre.
Det kan meget vel have været en væsent
lig årsag til den langsomme udskiftning af
hjulploven. Der har i de vanskelige år
efter statsbankerotten ikke været råd til at
kassere de gamle plove og købe nye, dyre
plove.
For at fremme anvendelsen af sving
ploven gennemførte Landhusholdnings
selskabet i 1820’eme en række præmie
pløjninger, som i høj grad befordrede
anvendelsen af svingploven.
Dette arbejde ville Dr. Hammer gerne
deltage i. I et brev af 27. oktober 1826 til
bød han at stille en mark på Viborggård til
rådighed for en præmiepløjning.
”Hvad der end, som jeg for resten ej
troer Opofrelse hermed forbundet, så vil
de jeg anse denne Smule Opofrelse mig
rigelig erstattet ved den Satisfaktion, som
det ville blive mig, at have inden mine
Grændser, og håber jeg, under mit Tag,
Mænd som styre og foranstalte dette Fore
tagende” (E.A. 601/1826).
I foråret 1828 tog Landhusholdnings
selskabet imod hans tilbud, og han lovede
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at sørge for afsætningen af lodderne på en
toårig jævn og plan kløvermark. Han fore
slog, at præmiepløjningen blev fastsat til
den 27. maj, tredje pinsedag under hensyn
til, at megen regn dette forår havde forsin
ket såningen tre-fire uger. Og før der var
tilsået, kunne de deltagende vanskeligt
komme (E.A. 1828/187).
Indimellem sine øvrige sysler fandt Dr.
Hammer også tid til at indstille forskellige
flittige mennesker til Landhusholdnings
selskabets præmiering eller støtte. Som
foran nævnt anbefalede han i 1826 sin tid
ligere huslærer, studiosus Appeldom, til
præmiering og i 1828 skolelærer Chri
stensen til tildeling af en svingplov.
Sammen med to gårdmænd gav han i
1825 sin udtalelse om en skov- og have
plantning, foretaget af David Pedersen i
Hjelmsølille. Mens de to gårdmænd roste
deres kollegas præstation i høje toner, var
Dr. Hammer mere kritisk i sin udtalelse.
Han omtalte Pedersen som en hæderlig og
skikkelig mand, som han gerne undte
understøttelse, og han ville heller ikke
miskende hans flid, men han fandt ikke
skovanlægget vedligeholdt tilfredsstillen
de. Nåletræerne var gået ud, og de såkald
te frugttræer var ikke forædlede. Det bed
ste var et anlæg af bøgeplanter, som stod
ret godt, og som David Pedersen lovede at
udvide, "ligesom og at anvende mere
Omhyggelighed og Vedholdenhed". Han
havde året før fået hjælp til indhegning og
beplantning af 5 skp. land og søgte nu om
støtte igen.
Dr. Hammer var venlig, men retfærdig.
Han anbefalede ikke noget, som ikke var i
orden.
Det kan nok have været lidt tvivlsomt,
om Pedersen fik støtte igen efter den ret
så kritiske udtalelse (E.A. 1825/056).

Kirke og skole
Den 8.-9. juli 1828 kom biskop Münter på
visitats igen. Han var også denne gang
godt tilfreds med Dr. Hammers prædiken
og med hans arbejde med ungdommen.
Han var meget tilfreds med Herlufmagle og Tybjerglille skoler. I Gelsted og
Tybjerg skoler var fremgangen god, dog
burde skrivningen være bedre. Men med
Herluflille Skole var han slet ikke tilfreds.
Der var behov for, at undervisningen blev
forbedret og bragt videre i alle fag. Bort
set fra Herluflille Skole synes der dog at
have været lidt fremgang siden visitatsen i
1821 (Münter 1828).
I løbet af 1820’eme har Dr. Hammer
taget imod et tilbud fra B. S. Ingemanns
hustru Lucie om et alterbillede til Herlufmagle Kirke. Ingemann var i 1822 blevet
udnævnt til lektor i dansk sprog og littera
tur ved Sorø Akademi og holdt samme år
bryllup med Lucie Mandix. Hun var kunst
maler og forærede det meste af sin meget
omfattende produktion til kirker, hvor
man ønskede at få hendes alterbilleder.
Mange af disse er senere flyttet fra deres
oprindelige plads (Weilbach 1995, s. 482).
Sådan er det da også gået i Herlufmagle,
hvor billedet senere blev forvist til tåmkapellet.
Det forestillede julenat, og biskop J.P.
Mynster omtalte det ved sin visitats i
1837. Han fandt, at billedet havde nogen
effekt, "men ellers uden værd" (Komerup
1937, s. 208).

"Ved Dr. Theol. Edvard Snedorff Ham
mers Jordefærd, den 3die November 1829.
Før Talen:
I Herrens Tempel Støvet hviler,
Den fromme Sjælehyrdes Støv.
Og Kiærligheden salig smiler
Til det i Stormen faldne Løv;
Thi Livets Vandrer Skygge fandt
I Løvet, som for Døden spandt.
Velsignet være Hyrdens Minde,
Som trofast vogted Herrens Hjord,
I Gravens Skiød den Fred han finde,
Som ham tillagde Herrens Ord,
Han talte det i Hjertets Troe,
Gik derfor bort i Døden froe.
Omfavn i Tanken Ham din Lærer,
Forladte Hjord! Din Ledre Ven,
Forglem Ham ei! "thi ei du bærer,
Det som Han var til Graven hen,"
Hans Lys er slukt, men endnu her
Det lyser om nedbrudte Leer.

Efter Talen:
Tag Enkens Tak og Armods Glæde,
Tag Hjulpnes Fryd i Graven med.
Som Støtte faldt Du, derfor græde
Forladte ved dit Hvilested;
Thi alles Glæde var din Fryd,
Dit Liv så skiønt a f Christen Dyd.

Livets Vandrer Skygge fandt

Dog Herren ei sin Tjener glemmer;
men rækker nådig Troskabs Løn,
For ædelt Hjerte Retfærd giemmer
En Krands til Støvets trætte Søn,
Og Himlen åbnes, Timen slåete.
Han salig for Guds Throne ståete.

Den 27. oktober 1829 døde Dr. Hammer
62 år gammel. Til hans begravelse den 3.
november 1829 skrev sognepræsten i
Alsted og Fjenneslev, Carl Gustav Flem
mer, følgende digt, som blev indrykket i
Statstidende under bekendtgørelser om
dødsfald:

Farvel du himmelsalig Lærer,
Vor sidste Tak endnu modtag;
Om Ormen end Dit Støv fortærer,
Oprunten er en herlig Dag.
"Ei Arbeids Tid, men Lønnens Dag,
"Ei Jordens, men Guds Velbehag."
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Carl Gustav Flemmer var Dr. Hammers
svoger, idet hans i 1815 afdøde hustru,
Sara Martine Hammer, var søster til Dr.
Hammer.

Fæstere og Lejere under Viborggården
satte i Taknemmelighed dette Minde”.

Efter Dr. Hammer
Dr. Hammers hustru førte Viborggård
videre, mens Benzonseje blev afhændet.
Fru Hammer fik afgørende indflydelse
på valget til formand for sogneforstanderskabet i Herlufmagle Sogn i 1841. Ved
mødet den 16. december 1841 var skole
lærer Rasmussen blevet valgt til formand
af et flertal bestående af bønder. Men val
get blev erklæret for ugyldigt, fordi enke
fru Hammer ikke var blevet indvarslet, og
hun hørte som ejer af over 32 tdr. hartkorn
med til de såkaldte direkte medlemmer af
sogneforstanderskabet. Det var en fejl, og
valget måtte gå om. Ved omvalget blev
sognepræsten J. B. Stauning valgt som
formand (Sogneforstsk. 1841-52).
Man var nok heller ikke i 1841 indstil
let på at lade en skolelærer og gårdfæster
blive formand for sogneforstanderskabet,
hvor begge hans overordnede, sogne
præsten og godsforvalteren på Tybjerggård, skulle sidde som menige medlem
mer.
Fru Hammer døde den 31. marts 1862,
og Viborggård blev overdraget til pleje
sønnen Frederik Gedde. Han havde fået
overdraget alt, hvad de ejede ved et testa
mente af 4. juni 1825 (Fritzner 2002).
Der blev sat hende et gravminde, sva
rende til hendes ægtefælles og med føl
gende tekst:
”Christiane Sophie Hammer, født Kleist,
Enke efter Doctor théologie Sognepræst
Edvard Sneedorf Hammer, født 29 August
1771 -død
31 Marts 1862.
o
1 34 Ar var hun en lykkelig Hustru. 1 32
Ars Enkestand førte hun et Liv i stille Vir
ken og rigt på Kiærlighed.
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Sammenfatning
Dr. Hammer stræbte efter at hævde sig
både inden for teologien og som land
mand.
Dannelsesrejsen sammen med grev
Danneskjold fik stor betydning for ham.
Han fik mulighed for at videreuddanne sig
og erhverve doktorgraden i teologi under
opholdet ved universitetet i Göttingen, og
ved hjemkomsten kunne han tiltræde
præsteembedet i de to sogne, som greven
havde kaldsretten til.
Venskabet med greven holdt livet ud,
og på Gisselfeld mødte han grevens kusi
ne Christiane, som blev hans hustru.
Med den viden han havde erhvervet i
de to år, han deltog i dannelsesrejsen, hav
de han en god baggrund, da han begyndte
sin gerning i Herlufmagle og Tybjerg sog
ne i 1795. Der var respekt om hans viden,
og han blev tiltalt hr. doktor Hammer.
Begge de visiterende biskopper N. E.
Balle og Fr. Münter var da også tilfredse
med hans prædiken og hans arbejde med
oplæring af ungdommen.
Det kan så være vanskeligt at vurdere,
om menighederne har forstået hans prædi
ken, som ifølge biskop Balle var noget
filosofisk.

Han synes ikke at have slægtet faderen
på med evner for at skrive poesi. Han
skrev et ret knudret sprog, og han holdt
sig til de mere praktiske emner inden for
landøkonomien.
Med Dr. Hammers tætte forbindelse til
grev Danneskjold og ægteskabet med
Christiane skete der et miljøskift fra hans
opvækst i en nordsjællandsk præstefami
lie til det herregårdsmiljø, som han stifte
de bekendtskab med.
Ud over præstegerningen syntes målet
for hans stræben nu at rette sig mod det
store landbrug. Han beundrede greven for
dennes godsdrift, og med erhvervelsen af
Benzonseje blev han selv godsejer.
Men det var ikke nok for ham. Han
ønskede anerkendelse af sit arbejde med
landbruget, og den kunne han få fra Land
husholdningsselskabet, hvis han opdyrke
de nye jorder og tog de emner op, som
selskabet ønskede fremmet. Ved at erhver
ve nogle nedlagte gårde og nogle over
drevsjorder fik han mulighed for at dyrke
sine landbrugsinteresser og oprette en
gård i sognet, der både jordbrugsmæssigt
og bygningsmæssigt havde et vist format.
Han blev foregangsmand inden for
landbruget, og hans erfaringer med frem
me af nye jordbehandlings- og dyrknings
metoder blev af stor betydning for bøn
derne på egnen.
Som det var forlangt af præsterne på
den tid, måtte Dr. Hammer foruden præ
stegerningen også tage sig af de admini
strative opgaver, som statsmagten pålagde
ham.
Med reformerne af fattigforsorgen i
1802 og skolevæsenet i 1812 faldt det i
hans lod at skulle stå for virkeliggørelsen
af begge reformer.
Han greb arbejdet meget professionelt
an og gjorde et stort arbejde for at få fat

tigforsorgen til at fungere under de meget
vanskelige betingelser efter statsbankerot
ten i 1813. Han ville gerne hjælpe alle, og
han følte meget med de mennesker, som
manglede de daglige fornødenheder og
med dem, der havde vanskeligt ved at
skaffe ydelserne. Når det kneb, trådte han
selv til med hjælp af egne midler, og han
gik foran, når der skulle ydes noget
ekstra. Men han havde det svært med den
til tider håbløse situation, og så betroede
han sig til fattigkommissionsprotokollen
med sine problemer.
Helt samme vægt synes han ikke at
have lagt i sit arbejde med skolevæsenet.
Efter skiftende biskoppers vurderinger var
børnenes præstationer ret ringe. Det var
vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt uddan
nede lærere, og i begyndelsen af hans
embedstid måtte Dr. Hammer selv forsøge
at uddanne dem lidt, indtil der efterhån
den kom lærere, som var uddannet på de
første seminarier. Han lagde vægt på, at
børnene lærte at læse før noget andet, og
han satte pris på, at de lærte jordbeskrivel
se, husflid og podning af frugttræer. Han
fandt det vigtigt, at børnene fik lært noget,
som de kunne bruge i deres fremtidige
arbejde ved landbruget.
Hans interesse for landbruget kom også
til udtryk ved børnenes fritagelse fra sko
legang, når bønderne skulle bruge deres
arbejdskraft. Det medførte mange forsøm
melser, og med dårlige lærere måtte resul
taterne blive derefter.
De mest anvendte karakterer i biskop
Münters vurdering af børnenes kunnen i
de enkelte skoler var tg. og g. Omtrent
samme resultater kom biskopperne Balle
og Mynster frem til.
Dr. Hammer ville gerne hjælpe bønder
ne igennem de vanskelige tider, og som
jordbruger havde han let ved at indleve
sig i deres situation.
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De skulle i årene efter statsbankerotten
og under de vanskelige afsætningsmulig
heder igennem en omfattende omstillings
proces i forbindelse med udflytningen. De
skulle forbedre jorderne, dyrke nye afgrø
der og skifte til nye plove. Samtidig skulle
de yde både fattighjælp og lærerlønninger.
Han har følt det som det vigtigste at
sikre, at bønderne kunne overleve på
deres gårde, så ikke også de blev almisse
lemmer. Det var vigtigt at få høsten bjer
get og jorderne gjort klar til såning. Så
måtte skolen komme i anden række.
Dr. Hammer har anskuet det ud fra
tidens nyttemoral, en stor interesse for
"landøkonomien" og de hårde betingelser
for bønderne i en fattig tid.
Det har været lidt for let for biskop
Mynster at kritisere ham for pastoratets
dårlige skoler otte år efter hans død. Lad
være at skolevæsenet var ringe i 1837,
men Dr. Hammers indsats skal vurderes
ud fra den tid og den situation, han virke
de i.
Med hans store teologiske viden og
pædagogiske evner, hans virke for frem
me af landbruget og hans omsorg for de
fattige var han:
Disse menigheders nidkære og omhygge
lige lærer.
Bondens rådgiver og ven.
De fattiges fader og forsørger.
Med ham indledtes den række af ansete
og lærde præster, som kom til at virke i
Herlufmagle og Tybjerg sogne i løbet af
1800-tallet.

Bilag A
Oprettelsen af Viborggård
Brev fra Dr. theol Edvard Sneedorf
Hammer til Det kongelige danske Land
husholdningsselskab.
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Den Opmærksomhed, som Det Kongeli
ge Landhusholdningsselskab værdigede
en Indberetning, jeg forrige Vinter ind
sendte til samme om min Fremgangsmåde
ved et Jordbrug, jeg er i Færd med at ind
rette, såvelsom Selskabets foregående
Opfordring til mig i Brev a f 2. Ds., at
fortsætte denne Indberetning, endelig den
ved min nærværelse i Selskabets Møde af
10. Decbr. til mig ytrede Anmodning om
at meddele mine Erfaringer om Himmel
bygget, hvortil den fortsatte Indberetning
vil give mig Lejlighed. Dette Alt lader mig
håbe, at Selskabet vil uden uvilje ansee
det, at jeg hermed som sagt fortsætter her
min Indberetning og vil med Ansvarlighed
bedømme Manden, der måe dele sin
Opmærksomhed og sin Tid mellem
Embeds Forretninger og Landøkonomiske
Sysler, om på Grund heraf hint eller dette
giøres mindre fuldkomment, end det under
andre Omstændigheder kunne eller burde
være giort.
Den a f mig oprettede Gård består a f
Jorderne fra 3 nedlagte Gårde og nogle
andre øde Jorder. A f Gårdene har de to
været beboede nogle fåe Ar a f UdflytterBønder, der ved Udskiftning fik disse til
den Tiid så godt som aldeles udyrkede til
fælles
Græsning
og
Giærdselshug
anvendte Jorder. Den 3die Gård har
bestandig været øde.
De nu under Eet til Gården samlede
Jorder udgiøre, foruden hvad der er mig
pålagt at udlægge til Huse, omtrent 200
Tdr. Land. Ved Magelæg er det lykkedes
mig at fåe Gården til frie Hovedgård.
Jordarten er det ej muligt at bestemme,
da den, som Jord der nylig har været Skov
og aldrig egentlig har været dyrket, de
fleste Steder varierer alle Plovslæng der:
Muld, Sand, Tørv, Grus, og som er det
beste, på mangfoldige Steder Leer, der
atter igen de fleste Steder indeholder
megen Kalk.

Som i al udyrket Skovjord, så forlods
her er en utrolig Mængde Steen a f enhver
tænkelig Størrelse, som måe skaffes bort,
så og en forfærdelig Mængde Mose-Huller og sure Rendedrag, som måe udgraves
og fyldes. I Moserne er Tørv og under
Tørven Mergel.
Jorderne ere deelte i 9 Marker, hvis
Dyrkningsmåde er foreløbigen bestemt
således, at een Mark, altså omtrent 20
o
Tdr. Land giøres hvert Ar fuldkomment i
Stand, det vil sige: Jorden ryddes aldeles
for Steen, Stød og Krat, jordblandes så
meget efter mit skiønnede Behov, udgra
ves, fyldes, jævnes, så at alt uden Undta
gelse a f den mindste Plet bliver til Ager
land. Marken for sig indhegnes med
Steengiærde, der igen beplantes og ende
lig giødes med (
) ved Konsten forøget
Møg, og besåes med Hvede. Således er nu
No. 1 og No. 2 i Stand og begyndt på No
3. Andet Ar besåes Marken med Byg og
udlægges med Rødkløver. Dette bliver til
Sommer Tilfældet med No 1.
Ved 3die Ar bærer den altså Kløver otil
Staldfodring. Men for de følgende Ar,
o
o
indtil der om 9 Ar fra første Ar at regne,
igen kan begyndes forfra, har jeg for ej
at overile mig endnu ingen ufravigelig
Bedømmelse gjort.
At imidlertid nu, da jeg tog No. 1 fat,
ej de 8 Marker skulde ligge hen ubenytte
de til andet end i alt Fald ussel Græsning,
så begyndte jeg bagfra samme Tid som
forfra, foretog en præliminair Opdyrkning
a f No. 7 på samme Tid, som jeg foretog
efter min Plan en fuldendt Opdyrkning af
No. 1. Det vil sige, jeg indhegnede,
beplantede, udgrov, merglede, jævnede,
fyldte, kuns ej gødede, og om Vinteren og
Efterår pløjede til Vikkehavre. No. 7 her
altså Vikkehavre til Fodring og så efter
Omstændighed anden Sæd, da No. 1 bar
Hvede og nu N o.l bærer Byg med Rød

kløver, bærer No. 7 Byg med Hvidkløver og
Rajgræs og bliver nu beliggende således,
indtil Turen kan nåe den at blive giødet.
I afvigte Sommer og Efterår har jeg
endog været på at foretage præliminaire
Behandlinger på samme Tid med 2 Mar
ker som Final-Behandlingen, om jeg så
må kalde det med een Mark. Næste Som
mer kommer altså No. 2 til at bære Hvede
og No. 8 og 9 til at bære allehånde Sæd
arter, og Sommeren 1808 bliver No. 8 og
9 udlagt med Hvidkløver og Rajgræs lige
som No. 2 med Rødkløver. På lidet nær
ere allerede disse 2 Marker i Stand, dog
endnu medens jeg skriver dette, arbejde
daglig 12 til 16 Mennesker, som ellers
måtte ligge ledige, på at grave, fylde,
mergle og sætte Steengiærde.
I No. 8 har jeg måttet deels for ej at
komme til at mangle Vand, deels fordi der
var et Mosehul, som vanskelig lod sig fy l
de, endelig fordi det Leer, jeg der fandt
under Tørven lykkedes mig forlods godt til
at benytte andetsteds, grave en Fyldepark.
Jeg har ladet grave flere og større Brak
grøfter, Vandgrøfter end i disse Marker
behøvedes, og end der med Hensyn til det
derved forvoldede Jordfyld kunde synes
fordelagtigt, men deels var der Folk, som
søgte Arbejde, deels antager jeg, at når
der skal være Grøft alligevel, så enten
denne er 1 eller 2 Alen bred gåe næsten
lige meget jord til Spilde. Det var mig
også meget om at giøre, at få jo mere jo
bedre op a f den Jordart, som jeg her alle
vegne fandt under øverste Spademål, som
er Leer, der tørret bruser endog med
mådelig Eddike, og hvoraf jeg venter mig
god Virkning.
Desuden er det min Hensigt i disse
Mellemår, indtil de samme Marker kom
mer atter under Behandling, at samle til
disse Grøfter alle de uhyre mange
Småsteen og da pakke Steenene i Grøfter-
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ne og således fåe fordækte Render der,
hvor hidtil været åbne Grøfter.
Efter den liden Erfaring jeg har om for
dækte Render, lykkes dette bedre, hvor
Grøfterne have stået nogentid åbne og
Jorden fået Fasthed, end hvor de ere ny
gravede.
Til at bringe Jorden, som a f Grøfterne
således ere opgravet, hvorhen jeg vil uden
at kiøre eller trille den, har jeg en Maski
ne i Arbejde, såre simpel, af svensk Opfin
delse og såvidt jeg troer af Silfversparres.
Svarer den til min Hensigt, skal jeg tilstil
le Selskabet Meddelelse.
Jeg har prøvet et Konstgreb, hvortil
dog egentlig Baron Selbye den Tid på
Bekkeskov, for endeel Ar siden har givet
mig Ideen. Hvor der nemlig, især i No. 8
vare midt imellem Krattet og Moserne
enkelte Stykker Leer-Jord, som i mange
o
Ar tilbage havde med Undtagelse af det
o
o
Ar, jeg har ejet Jorden, hvert Ar været
dyrkede med Havre, der har jeg pløjet
2de. Gange i samme Fuure for at fåe den
Jord op, som altså ej var i den Grad
udmarget, som den øverste.
Det har kostet mig en deel Plove for
medeis de skiulte Steen.
Jeg forbeholder mig Selskabets Tilla
delse at indberette Virkningen a f For
søget.
Når det er nogenlunde lange Agre, man
således vil pløje, så har jeg fundet på at
bruge een og samme Plov og blot have 2
Huller jævnsides i den Slåe, hvor Drætten
giøres fast, og da lade Karlen hver anden
Omgang tage Bolten a f det andet Hjul i
Slåe og sætte den i det anden, så retter
Ploven sig derefter.
Alt a f Arbejdet, som kan ske efter
Akkord og Arbejderne på egen Kost skeer
således, fe x . Steengiærder at sætte om
trent 1 Rdl for Favnen, og vedkommende
brække da selv Steenene op, sprænge de
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store med Krudt, skuffe dem til Stedet og
sætte dem i Arbejde. Jeg har således det
sidste Ar ladet sætte henved 1000 Favne,
som ej har kostet mig meget mere end
1000 Rdl., noget Værktøj og 4 Hestes
Græsning og tildeels Foering.
Mergle sker efter Akkord, jeg leverer
Heste og Vogn, og vedkommende får da 2
eller 3 skilling for Læsset.
Jeg har især i dette Efterår gjort For
søgene med at mergle temmelig i det vidt
løftige på meer end 20 forskiellige Steder
og med forskiellige Mergel-Arter. Jeg kal
der nemlig Mergel, al den Leer, som bru
ser tørret med Syrer. Jeg venter mig et
interessant Resultat a f dette Forsøg, mig
så meget interessantere, som de i Olufsens
Annaler nyelig ytrede Tvivl om Merglingens Nytte, tilde els bestemte mig til disse
Forsøg.
I Marken No. 3 bliver jeg ved hele Vin
teren at føre Leermergel på den ellers
gruttede Jord. Jorden bliver alligevel giø
det efter sin Tuur i Sommer og til Efte
råret besået med Hvede. Jeg lader her
foruden hver Aften bringe et Læs hjem
med Vognen og aflæsse i Møddingen for
at forsøge at forbedre Gødnings-Massen.
Dette har Justitsråd Neergård sagt mig
engang at have med den mest påfaldende
Nytte forsøgt på Ringsted Kloster.
Med Bælgfrugter, såsom Hestebønner,
Vikke og Ærte-Arter såvelsom med Jord
frugter såsom Kartofler og Kålrabi har
jeg gjort Forsøg i det småe i et andet lidet
Jordbrug her ved Præstegården, som alle
ere vel lykkedes med undtagelse a f Vintervikker og Turnips, som jeg her er blevet
kied a f at indføre i mit Sædskifte. Det
hører og til min Plan at indføre hine Sædarter ved den før omtalte Gård, og i det
store. Kuns skulle denne Drift mere forbe
redes, end her hidtil har kunnet være sket.

Kartoflers store Nytte til Brød erfarede
jeg, som jeg og til Selskabet indberettede,
i min Husholdning i Fjor. Uden iblanding
a f Kartofler var mit Rugbrød uspiseligt:
Rugmeel behørig blandet med Kartofler
gav et meget behageligt Brød, der 14
o
Dage gammelt ej blev tørt. I Ar, da Kar
tofler ere forholdsmæssig dyrere end de
andre Sædarter, og da det ej behøves for
at råde Bod på det ubehagelige og usunde
ved Rugen, har min Kone ikke synderlig
anvendt Kartofler til Brød.
Til Foder for næsten al Slags Kreaturer
er desuden Kartofler såvelsom Kålrabi
såre nyttig og i mange Ar a f mig anvendt,
når Staldfodringen med Kløver og Vikkehavre, som hos mig gerne var Tilfældet,
ophørte for Kreaturet i Almindelighed ved
Sædehøst-Tiid, og der vare enkelte Krea
turer såsom Fedestude, Svin ja endog
Heste, som jeg ej vilde lade komme på
Ævret. Men dette har kuns været Tilfældet
her ved Præstegården. Thi på den nye
Gård har jeg a f mange Grunde ej kunnet
tænke på at indføre Staldfodring for Som
meren 1808, og for 1808 kan jeg og ej fåe
begyndt at bygge.
Jeg har kiøbt en svær Tørvemose en
Fjerdingvej fra Gården, hvor der ved
Siden a f Mosen var Leer i Overflødighed.
Dette Erhverv har jeg giort med Hen
sigt der til Sommer at bygge en liden sim
pel Teglovn og selv brænde de Steen, jeg
behøver til at opmure alt a f Grundmuur,
ligesom det og hører til min Plan ikke at
bruge Tømmer, der i denne Egn er over
måde vanskelig at erholde til Tagværket,
men i det Sted at bygge med Bohlen Dach,
som jeg har seet Eksempel på en Stald på
Skioldenesholm, da dens Ejer, den virk
somme Ejer Major Neergård a f man
geårig Erfaring meget anbefalede denne
Bygningsmåde.

Til Gård og Have-Plads er afsat 8 til 10
Tdr. Land, og dette Stykkes Beplantning,
især sammes Indhegning og Beplantning
hører til Dagens Ordre, såsnart No. 8 og
9 a f Markerne ere i Stand, og jeg således
ingen flere Marker får at behandle interi
mistisk.
Himmelbygget har jeg ej synderlig dyr
ket i dette Jordbrug, men i 8 Ar i det min
dre Jordbrug til den Gård, jeg beboer. Jeg
har fundet min Regning ypperlig derved,
såvel til Brødmeel, som især til Gryn.
Hertil brugt giver 1 Td. Byg 9 Skp. Gryn,
og Grynene vel ej fuldt så hvide, som af
toradet Korn, men mere fede og behageli
ge. Det kræver god Jord, og efter min
Erfaring lykkes det bedst i siid Jord, der
tillige har behørig Tæthed og Fasthed.
Jeg anser det for Fordom, at Strået skulde
være ubrugeligt til Foder, men Sagen fore
kommer mig at være den, at da det såes i
den for bedst ansete Jord, da Bygget selv
er meget vægtigt, da at Bygstråe og dette
måske forlods ej er så stift i Strået som
fe x . Hvede, så vil Himmelbygget, når Jor
den især er tillige løs, gåe tidligt omkuld,
hvoraf da naturlig if ølger, at Strået bliver
jordslaget, Roden ved Mejningen brækkes
op med Strået, og det bliver således en
Følge igen a f disse Omstændigheder og ej
a f Bygges Natur alene, om Strået bliver
mindre behageligt for Kreaturet.
Jeg anser det og for Fordom, at denne
Bygart skulle forlods udmarve Jorden
med Hensyn til de følgende Sædarter.
Kuns kan Kløver a f den nys anførte
Grund, at det gierne går omkuld ej så
aldeles got såes dermed, dog gør jeg det
altid. Stærk Tørke i Forsommeren og
stærk Væde mod Høst-Tiden er forlods til
Hinder for denne Bygart. Også har jeg
besluttet at såe det lykkes end hidtil for
mig er skeet. Efter min Teorie skulde nem
lig med en Tønde kunde besåes 18.000
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Quadrat Alen. Når Jorden er god og ej for
megen Tørke fra Begyndelsen, så er og
dette mer end tilstrækkeligt, men ere Om
stændighederne mindre begunstigende, så
vil Ukrudt let tagefor meget Overhånd fra
Begyndelsen, som jeg mener ved tykkere
Udsæd at kunne forhindre. Såvidt jeg min
des var det en liden Afhandling i Qvart a f
Professor Wiborg, der først vakte Ideen
hos mig om at dyrke denne Bygart, men
jeg har siden ej kunnet komme over denne
Afhandling.
Herlufmagle Præstegård,
den lOd. Jan. 1807
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De Staunstrup bønder
og by loven fra 1725
Mange af de ældste vider og vedtægter
i Danmark er desværre gået tabt.
Dette gælder også bylovene, men i Staunstrup
i Everdrup sogn, sætter bønderne sig i 1725
sammen og prøver at genformulere den
oprindelige bylovs bestemmelser.

A f Erling Petersen
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Allerede i "Jyske Lov" fra 1241 er ind
føjet bestemmelser, der tager højde for, at
en og anden i en landsby kunne finde på
at trænge ind på en anden mands jord, og
det hedder udtrykkeligt, at "ingen måtte
have stod hors [heste] på den mark, som
han ej selv var ejer udi og ikke måtte have
fordærvet andres græs på deres fælled
eller kom i vang", og til den ende anføres,
hvad der måtte være at gøre med folk,
som sad slige bestemmelser overhørige.
Naturligvis måtte disse overordnede
regler bringes ned på jorden, så de blev
tilgængelige og kunne forstås af jævne
mennesker, især bønderne, der jo var den
største del af befolkningen, og som derfor
i højere grad havde behov for at kende
disse regler.
Det skete hovedsageligt gennem de
gamle landsbyvedtægter eller bylove,
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oftest betegnet som vider. De går meget
langt tilbage i tiden og indeholder bestem
melser om mange ting, som måtte fore
komme i en landsbys dagligdag.
Skønt sådanne vider undertiden kunne
gælde flere landsbyer, så var hovedrege
len nok den, at det var den enkelte lands
by, de var gældende for.
Videme har uden tvivl fra gammel tid
været nedskrevne, men da kun få har
været videre læsekyndige, har de skiften
de oldermænd været nødsagede til at lære
videme udenad for i givet fald at kunne
lægge dem frem for de mennesker, der
overtrådte bylovens bestemmelser, som
byens mænd i sin tid havde vedtaget om
forhold, der vedrørte landsbyens nytte og
tarv, men det må dog formodes, at en og
anden af oldermændene har været i stand
til at læse skrift.

Mange af disse ældste vider og vedtæg
ter er jo desværre gået tabt, enten på
grund af dårlige opbevaringsforhold, ved
ildsvåde eller andre ulykkelige hændelser.
En meget udførlig bylov er dog bevaret
fra landsbyen Sneslev i Førslev Sogn,
Øster Flakkebjerg Herred. Den er udfor
met i 1649, altså inden krigene mod Sve
rige og inden Enevældens indførelse. Men
alt for få af de ældste bylove i Danmark er
bevaret - desværre!
Det gjaldt nok også for Staunstrup by i
Everdrup sogn, Bårse herred, og det var
formentlig denne mangel på skrevne ved
tægter, der var årsagen til, at bønderne i
Staunstrup i vinteren 1725 satte sig sam
men og prøvede at genformulere den
oprindelige bylovs bestemmelser så godt,
som de nu erindrede dem, for hvad den
ene ikke kunne huske, kunne en eller
anden af de andre måske mindes, og efter

hånden nåede de frem til en række ved
tægter, som kunne være "til byens nytte
og tarv", som det så smukt hedder, og den
1. marts samme år, som var en torsdag,
kunne to af bymændene fra Staunstrup,
Jens Nielsen og Hans Nielsen, omsider
møde op på Vordingborg rytterdistrikts
birketing i Ugledige og tilkendegive, at de
tillige med de øvrige Staunstrup bymænd
havde "indgået, vedtaget og samttøcht
med hinanden" at ville holde fred med
hinanden, og denne landsbylov havde de
så i enighed nedfældet i følgende poster:
For det første blev det aftalt, at enhver
mand havde pligt til at firede og "heie"
[hæge] underskoven "på deris i fæste havdende gårdes grunde i alle markerne", og
enhver skulle kun hugge "til sine gierders
luckelse, når årsens tid er" - det vil sige
når tiden var inde. Men han måtte altid
kun gøre det på sin egen grund og ikke på
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anden mands uden hans udtrykkelige tilla
delse. Hvis nogen vovede dét, skulle han
bøde et lod til byen ”for hver gang hand
andtreffes”.
Dernæst blev det tydeligt tilkendegivet,
at ingen husmand eller inderste måtte
understå sig i at hugge noget i navnlig
måde på bomændenes grunde, såfrem de
"icke i lige måde ville bøde til byen ét lod
sølf”, og skulle nogen låne dem heste og
vogn til at køre det huggede hjem på, da
skulle de bøde halvt så meget, nemlig et
halvt lod sølv. Et lod sølv var på den tid
lig med tre mark, altså en halv rigsdaler.
For det tredje blev det i loven gjort
klart, at "befindes nogen af indenbyes, i
hvo det og bære kand", at bryde hul på
gærdene, enten der er vang, dvs. korn
mark, eller fælled, da skal han bøde første
gang én mark og anden gang dobbelt, og
ifald en og anden skulle finde på at dølge
slig adfærd, skulle de bøde halvt, mens
udenbys folk, "som enten sligt eller andet
forøve, dem til skade", skulle tiltales efter
loven.
For det fjerde måtte ingen af bymændene sætte nogen bæster, dvs. heste, eller
kvæg i tøjr på anden mands eng, men bur
de i stedet tøjre på sit eget, og enhver,
som kunne finde på at handle således,
skulle bøde en mark.
I den femte post hedder det ordret såle
des: "Er og vedtaget at [der] skal gifves at
hvert bæst, som uforvarende slipper løs i
vangen toe skilling og af et par hildebæster otteskilling". Om hildebæster bør
nok bemærkes, at det var heste, der havde
en hilde eller en fjeder på benene, så de
ikke kunne løbe for langt bort. De gjorde
langt større skade i kornmarken end
almindelige løsgående heste - derfor den
højere bøde!
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Om gærderne heder det, at de af enhver
ejer "louligen og forsvarligen" skal være
lukkede "til de tider, som anføres i loven
under vedbørlig" straf, som blev pålagt af
bymændene selv, alt efter forsømmelsens
beskaffenhed.
Det blev ligeledes slået fast, at når
"talsmanden", og det vil vel sige older
manden, tuder på gaden (blæser i byhor
net), da skal hver mand eller i hans lovli
ge forfald hans "visse bud" møde på
bytinget under en skillings forlis hver
gang.
Gærdernes vedligeholdelse skulle også
nøje påagtes. Hvis der fandtes nogen brøst
på gærderne "for Wolborgs dag" - altså
første maj - da skulle gærdernes ejere for
hvert "jordgav", det vil sige hul, "fra det
øverste til det nederste" første gang bøde
fire skilling og for et "svinegav" - det var
et hul i gærdet, som et svin kunne komme
igennem, eller som var forårsaget af et
svin - var bøden to skilling.
Skete det anden gang, og de pågælden
de ejere fandtes modvillige, da skulle de
bøde dobbelt op, og dét gjaldt både for et
jordgab og et svinegab.
Efter Valborgs dag, da gærderne jo
skulle være helt lukkede og i orden, skulle
der for et jordgav bødes en mark, mens et
svinegav skulle betales med fire skilling,
men var hullet i gærdet opstået ved et
dyrespring - altså forårsaget af skovens
dyr - skulle der kun betales en skilling.
Selv de mindste forseelser blev der
taget højde for, da de gode bymænd fra
Staunstrup udarbejdede deres bylov.
Det kunne jo hænde, at et husdyr
undertiden slap løs og kom ind på naboer
nes marker, og det medførte straks dét,

der i loven betegnes som "creaturemes
optagelse i markerne”, og her fastslog
loven, at om en bymand havde taget et
sådant løsgående dyr i hus, da skulle der
svares "af hvert støche eller lidet høved"
en skilling, og hertil kom så naturligvis, at
den forøvede skade også skulle erstattes.
Men det var ikke blot kreaturernes
færden på anden mands mark, der koste
de. Der blev også udarbejdet regler for
menneskers færden på steder, hvor de
ikke havde noget at gøre. Ifølge bylovens
punkt elleve måtte ingen "om høsten, når
engene slåes, eller høet deraf indages",
fordriste sig til at køre ind over anden
mands "uslagne eller oprevne enge under
otte skillings bøder til byen for hver gang,
hans brøst i sådan tilfælde befindes og
videre tiltale efter skadens beskaffenhed,
undtagen nogen findes forsømmelig og
efterladen og ej med andre i rette tider vil
høste", og når de af rette vedkommende
var advaret, havde de at tage skade for
hjemgæld, og de, som i god tro kunne
have kørt over de forsømmeliges enge
eller marker, var derfor fritagne for de
omtalte bøder.
Endvidere måtte ingen understå sig i at
køre, ride eller gøre gangstier over deres
kom, når de var tilsået, uanset om det dre
jede sig om deres tofter eller marker,
"men enhver havde at passere de gamle
veie, som af Arilds tid haver været udlagt,
så fremt de icke vil pandtes for et kvintin
sølf eller tolv skilling, så ofte de befindes
dét at have gjort"!
Om forholdet bymændene imellem
blev det i bylovens trettende punkt slået
fast, at "om nogen understår sig at slåe
hinanden, skulle de bøde otte skilling,
men så måtte dend, som afslagen er, icke
sielf igientaget noget", og ifald noget
sådant hændte, og tvende bymænd over

værede det, så skulle disse på bedste måde
afgøre striden imellem dem, "såfremt de
stridende parter icke sielf derom kand forenis"! Desuden måtte ingen bymand "hen
føre" nogen sten på anden mands ager,
medmindre han igen lader dem fjerne og
føre bort "inden pløyetiden i foråret".
Hvis det ikke var sket i god tid, da skulle
den pågældende betale et halvt lod sølv i
bøde til byen.
Endelig vedtog samtlige Staunstrup
bymænd, at de forpligtede sig til, hver for
sig, ifald de overtrådte de foranstående
lovregler, da "at lade sig pandte uden
noget foregående lovmål eller dom, anke
eller fortrydelse i nogen måde!"
Som det sekstende og sidste punkt i
denne velformulerede bylov "foredrog be
meldte tvende mænd", nemlig Jens Niel
sen og Hans Nielsen, at det undertiden
hændte, at en anden "af deris naaboer
[velsagtens fra nabobyerne?] ofte under
står sig at imdkiøre i deris Nørremark,
huor dog hverken falder enten lande-,
kirche-, torve- eller andre veie", og yder
mere sammesteds borthugger deres indhegnede underskove.
De var derfor "årsaget" i bylovens sid
ste post at aflyse, at ingen herefterdags
understår sig i at "indsnige sig i bemeldte
deris Nørremark og hegnet og ej heller
bryder igennem ierdeme for at bortrane
noget af den førnævnte underskov, såffem
de icke, om de andtreffes og derover i
nogen ulempe geråder, vil have skade for
hiemgæld, da de det dem sielf haver af til
skrive". Der skulle altså grundigt sættes
en stopper for den slags ulovligheder.
Med disse advarende ord til uhæderlige
naboer havde birketinget så endelig fået
forelagt de regler, som bymændene var
blevet enige om at indrette sig efter under
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de daglige gøremål hjemme i Staunstrup,
og umiddelbart derefter forlangte Hans
Nielsen og Jens Nielsen "på eigne og
samptlige byemænds veigne" et tingsvid
ne udtaget, hvorved deres i fuld enighed
vedtagne bylov ville have gyldighed. De
to betroede bymænd havde dermed på
bedste vis forrettet deres ærinde på birke
tinget og kunne så med god samvittighed
lægge vejen hjem ad Staunstrup til.
Formentlig har dette eksempel fra Bårse herreds nordligste sogn været efterfulgt
af adskillige andre landsbyer i herredet. I
hvert fald er det sikkert og vist, at
bymændene i Stensby, der ligger i Kalve
have sogn, og var det sydligste i Bårse
Herred, så sent som den 31. oktober 1754

fik deres bylov læst på tinge, men den er
ret speciel, eftersom halvdelen af dens
bestemmelser så godt som udelukkende
handler om ulovlig skovhugst og overgreb
mod anden mands trævækster, i modsæt
ning til Staunstrup bylov, der punkt for
punkt tager højde for snart sagt alt, hvad
der måtte kunne forefalde i landsbyens
daglige liv. Den er derfor i det hele taget
et smukt vidnesbyrd om jævne bønder
folks sans for, hvad der var ret og uret.
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Møens Tørmælksfabrik

En af Danmarks første mælkepulverfabrikker
blev opført i Lendemark ved Stege i 1919-20.
1 1960’eme flyttede malkekøerne vestpå.
Fabrikkens maskineri blev derfor overført
til en ny fabrik i Thisted i 1968-69.

A f Svend Børge Karlsen
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Gennem knap et halvt hundrede år lå der
på den nuværende Thorsvangs Allé i Len
demark en virksomhed, der i betydelig
grad var med til at præge udviklingen i
dansk mejeribrug.
Møens Tørmælksfabrik var - om end
ikke den første virksomhed herhjemme,
der forsøgte at producerede mælkepulver
- så dog den første, der for alvor kom i
gang med at fremstille det såkaldte roller
mælkepulver til chokolade- og iskremin
dustrien.
Gennem årene producerede virksomhe
den også i kortere eller længere åremål
andre mælkekonservesprodukter.

Produkterne og virksomhederne
I 1907 blev A/S Den danske Mælkekon
denseringsfabrik oprettet i Nakskov som
den første herhjemme i denne sektor
inden for mejeribruget. Selskabet forsøgte
sig også til en begyndelse med at fremstil
le rollertørret mælkepulver. Ved denne
proces inddampes mælken til en tyktfly
dende masse, hvorefter den tørres ved at
blive ledt mellem to opvarmede tromler,
der kører mod hinanden. Sluttelig forma
les produktet.
Mælkepulveret lod sig dog ikke fuld
stændigt opløse, og selvom det var anven
deligt til chokolade, var metoden på
daværende tidspunkt ikke optimal.
Man slog sig derfor i stedet på konden
seret mælk, dvs. inddampet mælk, der er
gjort holdbar ved enten tilsætning af suk
ker eller sterilisering i dåserne. Den pro
duktion fik Kondensen, som selskabet
kaldtes i daglig tale, imidlertid succes
med og oprettede derfor også fabrikker i
Maribo og Horsens. Senere fik Kon
densen desuden fabrikker i Nykøbing F.
og - i 1969 som den sidste - i Thisted.
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Inspireret af Kondensens succes kom
der snart andre mælkekonservesfabrikker
til. I modsætning til de øvrige sektorer
inden for mejeribruget - smør-, oste- og
konsummælksproduktionen, der var do
mineret af andelsmejerier, var det private
virksomheder - aktieselskaber, der stod
for udviklingen og ekspansionen i mælke
konservesbranchen.
Det var en tom i øjet for andelsmeje
riernes hovedorganisation, De danske
Mejeriforeningers Fællesorganisation. De
stiftede derfor i 1919 "De danske Mejeriforeningers Mælke-Eksport".

Mælke-Eksportens konkurs
For at sikre sig andels-mejeribrugets kon
trol med den nye sektor var Mælke-Eks
porten fra starten lagt an på at være lands
dækkende. Man købte derfor det norskeje
de Værne Kloster Mælkefabrikkers anlæg
i Danmark - en fabrik i Fredericia, der var
kommet i gang, og en fabrik i Nykøbing
E , der var under opførelse.
Desuden anlagde man en "mælkebe
handlingsanstalt" i ledige lokale i andelssvineslagteriet i Horsens, påbegyndte byg
ning af en tørmælksfabrik i Lendemark og
sikrede sig desuden arealer andre steder i
Danmark.
Mælke-Eksporten blev imidlertid ikke
det eventyr, man havde forestillet sig.
Konkurrencen på tørmælksmarkedet var
hård; hovedmarkedet, Tyskland, svigtede
på grund af manglende betalingsevne, og
den internationale højkonjunktur blev i
efteråret 1920 afløst af depression med
bl.a. drastisk faldende priser på land
brugsprodukter. For kondenseringsfabrikkeme blev den situation forværret af, at
store overskydende krigslagre af mælke
konserves blev kastet ud på verdensmar
kedet.

Møens Tørmælksfabrik på Thorsvangs Allé i Lendemark. (Foto: Erik Sten)

Og selvom markedet begyndte at rette
sig allerede i begyndelsen af 1922, blev
resultatet, at selskabet i 1925 måtte træde
i likvidation. I faldet rev Mælke-Ekspor
ten Den danske Andelsbank med sig.
Banken havde finansieret det oparbejde
de, meget store underskud og måtte derfor
ligeledes træde i likvidation.
Efter likvidationen blev fabrikken i
Fredericia overtaget af et nystiftet selskab,
Fredericia Mælkekondenseringsfabrik A/S
(senere Nestlé Nordisk A/S) og fabrikken
i Nykøbing F. af A/S Den danske Mælke
kondenseringsfabrik.
Også fabrikken i Lendemark gik ved
fallitten over på andre hænder, idet den i
1925 blev overtaget af interessentskabet
I/S Møens Tørmælksfabrik v/William
Spiro for 70.000 kr.

Åndede lettet op
Møens Tørmælksfabrik var blevet opført i
1919-20 på en 2'A tdr.l. stor grund. Den
var baseret på at kunne behandle 15.000
kg sød- og skummetmælk dagligt.
Leverandørerne var andelsmejerierne på
Møn foruden en række sjællandske. Man
havde ingen kvægbrugere som direkte
leverandører.
Fabrikken blev indrettet med inddampningsmaskineri, fire roller-tørringsanlæg,
et tørringsanlæg til kasein-fremstilling og
et laboratorium. Kulforbruget var anslået
til 13.000 tons årligt.
Foreløbigt var der dog til igangsætningen
af fabrikken ca. 1. november 1920 købt
5.000 tons tørv i Hobro. Fabrikken vente
des at kunne beskæftige ca. 30 personer.
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Ved William Spiros overtagelse af
fabrikken efter Mælke-Eksporten kunne
det mønske mejeribrug ånde lettet op.
Fabrikken kom dog ikke i gang lige med
det samme. I en notits i Vestlollands Avis
den 13. februar 1926 hed det således:
"Da standsningen af fabrikken i Stege
betyder en kalamitet for såvel landmæn
dene som mejerierne på Møn, og da man
mener, at fabrikken ad åre vil blive et ind
bringende foretagende, er der planer om,
at de mønske andelsmejerier køber virk
somheden og fortsætter med produktionen
af tørmælk. Der er derfor nedsat et
udvalg."
Der var dog allerede da noget andet i
gang. I 1925 var selskabet A/S Dansk
Mejeri Industri & Export Kompagni A/S
blevet stiftet med en aktiekapital på
215.000 kr. Det havde optaget Møens
Tørmælksfabrik i sig. Der må dog have
været nogle forhold, der ikke var i orden,
for den 27. oktober 1926 stiftedes et nyt
selskab, A/S Møens Tørmælksfabrik, der

overtog den af I/S Møens Tørmælksfabrik
drevne virksomhed, derunder den faste
ejendom på matr. 5z af Lendemarke by,
Stege Landsogn, for en købesum af
70.000 kr. Heraf blev 20.000 kr. ydet i
aktier, resten ved overtagelse af prioritets
gæld for 50.000 kr.
Aktiekapitalen var 100.000 kr., - den
blev senere udvidet til 215.000 kr. Besty
relsen bestod af bagermester J. K. Kri
stensen, Stege, direktør W. Spiro, Charlottenlund, og overretssagfører H. B. Lin
dahl, København. - Ved vurderingen af
købesummen på 70.000 kr. er det værd at
bemærke, at fabrikkens anlægskonto i
Mælke-Eksportens statusopgørelse pr. 31.
marts 1923 var opført med 742.172 kr.!

William Spiro
- spændende russer
Hovedmanden bag den rekonstruerede
Møens Tørmælksfabrik - uanset om det
var som direktør for interessentskabet
eller aktieselskabet - var William Spiro.

Fabrikkens vandtårn var oprindelig - som her - en del a f skorstenen, så dampens og røgens varme kunne
udnyttes til forvarmning a f vandet, fø r den blev ledt videre gennem skorstenen, der fortsatte op gennem
vandbeholderen. Senere blev den øverste del a f skorstenen revet ned og erstattet a f en ny skorsten. (Foto i
”Nordisk mejeri-tidsskrift” 1967).
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ke-Eksports kontor, kom han til at kende
Mælke-Eksportens formand, Niels Porse.
Efter Mælke-Eksportens fallit købte Spiro
derfor - sammen med de nævnte selska
ber - Møens Tørmælksfabrik, dog uden at
have nogen specielle forudsætninger for
virksomhed i netop denne branche. I man
ge år ledede han virksomheden fra
København, men flyttede i 1934 til Stege.
William Spiro døde i 1939 kun 56 år gam
mel.

Satsede også på kasein

William Spiro

Han var russer - født i Odessa i 1883,
økonomisk uddannet, politisk aktiv og en
overgang bestyrelsesmedlem i det social
revolutionære parti. I 1915 slog han sig
ned i Danmark som repræsentant for
Skandinavien for et russisk skibsfragt-forsikringsselskab.
Efter februarrevolutionen i 1917 blev
han medlem af den provisoriske, russiske
regering, men forlod den dog før oktober
revolutionen samme år. I 1918 blev han
hovedkommissær for den russiske Sorte
havsflåde, men kort efter fængslet af det
revolutionære tribunal. Det lykkedes ham
imidlertid at flygte til Danmark, hvor han
genoptog arbejdet, nu som prokurist i fir
maet Martin Larsen.
William Spiro havde tjent gode penge
på sin forsikringsvirksomhed, og da han i
København havde kontor i Sankt Annæ
Passage ikke langt fra Mejeriernes Mæl

I slutningen af 1920’eme var det på grund
af det høje danske prisniveau for mælk
vanskeligt for fabrikkens mælkepulver at
konkurrere på eksportmarkederne. I stedet
satsede William Spiro i en årrække mere
på produktion af kasein - både syre- og
løbekasein - og opnåede for løbekaseinens
vedkommende gode kontrakter med især
tyske kunsthomfabrikker, bl.a. den inter
nationalt kendte virksomhed Galalith.
Den store kaseinproduktion kunne ikke
baseres på kvarg-leverancer alene ffa de
mønske og sydsjællandske mejerier. Op i
mod et hundrede mejerier over hele landet
leverede i denne periode kvarg til fabrik
ken på Møn.

- og på kondensmælk
I 1932 udvidede fabrikken igen - nu med
produktion af homogeniseret dåsefløde
samt sukret og usukret kondenseret mælk
på dåser og fade. Dåsemælken fandt
afsætning overalt på kloden. Ved en fore
visning af fabrikken for pressen i 1934
fortalte Spiro, at den nu beskæftigede 60
medarbejdere, heraf 15 kvindelige, mod 4
ved genåbningen i 1926. Om fabrikkens
produkter fortalte han, at de blev ekspor
teret til "kolonierne på Grønland, island
ske og færøske fiskere, den danske, sven
ske og norske skibsfart, England og visse
dominions. - - Foruden denne nære for67

bindelse går vor forædlede mælk fra Stege
til alle verdens hjørner, idet vi har forbin
delser i Frankrig, Tyskland, Belgien og
endvidere i Nord- og Sydamerika, New
foundland samt Nord- og Sydafrika, lige
som vore produkter også finder vej til de
yderste grænser i Asien."

William Spiro forestod i den første hal
ve snes år ledelsen af selskabet fra et kon
tor i København med sin kone, Inger L.
A. Spiro, som prokurist. I 1934 flyttede
han imidlertid til Stege og overtog for
mentlig i den forbindelse også ansvaret
for fabrikken. Det havde indtil da været
varetaget af driftsbestyrer A. E. Thyrring.

Kæmemælkspulver til kyllinger
Fra ca. 1930 producerede man også kær
nemælkspulver til brug som fjerkræfoder.
Det var hidtil overvejende blevet leveret
fra USA, men nu optog Møens Tørmælks
fabrik som den første danske virksomhed
fremstillingen af dette produkt til afsæt
ning til det stærkt stigende fjerkræhold
herhjemme.

Hjemmemarkedsorienteret
Selvom fabrikken i 1930’eme også havde
været en almindelig mælkekondenserings
fabrik - dog uden egen dåsefabrik - med
en betydelig eksport, så forblev roller-pulveret og hjemmemarkedet i alle årene det
basale grundlag for virksomheden. Mæl
kepulveret blev overvejende solgt i 25 kg

Et a f tørmælksfabrikkens roller-tørringsanlæg. Mælkepulveret kommer ud fra de ophedede valser som en
tynd film, der efterfølgende formales.
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sække til chokolade- og iskremindustrien,
slagterier og bagerier.
11940’eme omfattede salgs-sortimentet
fortsat kondenseret og evaporeret mælk,
men nu blev det leveret fra A/S Den dan
ske Mælkekondenseringsfabrik (Konden
sen). For salget af Kondens-produkterne
fik selskabet en kommission på 2%, sene
re dog kun 1%. Varerne blev leveret til
kunderne direkte fra Kondensens fabrik
ker i Nakskov og Horsens.

Købt af Kondensen
I 1939 døde William Spiro. Hans kone
varetog derefter i nogle år ledelsen af sel
skabet samtidig med, at hun fra 1940 var
indtrådt i bestyrelsen i stedet for sin
mand. Samtidig fik salgschef E. V. Bétak
prokura.
I midten af 1940’eme overtog E. V.
Bétak virksomheden gennem sit selskab
A/S E. V. Bétak & Co., men afhændede
den pr. 1. januar 1949 til et af Kondensen
til lejligheden stiftet selskab "Dansk
Mejeri-Industri & Export Kompagni A/S
(DMI) med bifirmaet "Danish Dairy Indu
stry & Export Company Ltd.". Selskabet
fik en aktiekapital på 600.000 kr., hvoraf
Kondensen tegnede sig for 590.000 kr.

Bestyrelsen bestod af Kondensens kø
benhavner-advokat, højesteretssagfører E.
Clan, gårdejer Johs. Jensen, Hjertebjerggård, Møn, og sagfører P. S. de fine Kühl,
Stege.
Også i de tidligere bestyrelser havde
der været fremtrædende, lokale land
mænd, så selskabet bevarede i alle årene
en vis formel tilknytning til mønske og
sydsjællandske mejerikredse.
Kondensens ejerskab var i en årrække
fortroligt, selvom det gav anledning til
undren i branchekredse, at direktør E. V.
Bétak altid havde samme holdning som
Kondensens direktør E. Christensen. Først
i 1971 blev ejerforholdet offentligt kendt.
Efter Kondensens overtagelse af selskabet
foregik salget og ledelsen af virksom
heden fra Kondensens københavner-kon
tor i Stormgade 16 - først med E. V. Bétak
som direktør. Fra 1966 overtog den tidli
gere Kondens- og ØK-mand Ove Hansen
stillingen som direktør for DMI (Møens
Tørmælksfabrik), der nu var et rent salgs
selskab.

Overtaget af kommunen
Da malkekvæget i 1960’eme forsvandt fra
det østlige Danmark, blev fabrikkens pro

Møens Tørmælksfabriks personale på sommerudflugt i 1941 til Fanefjord Skovpavillon - i dag Jagtkroen
Fanefjord Skov. Yderst t.v. den daglige leder a f fabrikken, Anatol Spiro, søn a f William Spiro. Bag ved nr. 2 i
forreste række f.v. direktør E. V. Bétak.
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duktionsanlæg til både mælkepulver og
kasein i 1968-69 flyttet til en ny fabrik i
Thisted. De tomme bygninger blev dog
fortsat brugt, men nu som lager for de af
Thisted-fabrikkens produkter, der skulle
leveres til kunderne på Sjælland. Men fra
omkring 1970 var det slut, og ved Kon
densens likvidation i 1974 flyttedes alt til
Horsens.

ter" varierende efter årstiden, produktions
værksteder, fritidshjem, ungdomsklub,
legestue for dagplejemødre og -børn og
musikskole. Det endte med, at fabrikken
blev overtaget af kommunen og lokalerne
brugt til beskyttet værksted - nu også til
hjælpemiddelcentral og ergoterapi på
kommunalt plan.

Efter likvidationen stod fabriksbygningeme i Lendemark tomme i en årrække.
Der var dog mange forslag, bl.a. fra lokale
beboergrupper, om deres anvendelse, bl.a.
foreningslokaler, forsøg med alternativ
energi, forarbejdelse af "naturens produk
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Missionshuse på
Sydsjælland og Møn
I slutningen af 1800-tallet og
begyndelsen af 1900-tallet oprettedes
flere missionshuse på Sydsjælland og på Møn.
De fleste er nu nedlagt.

A f Hermann Petersen
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Forhistorie
I begyndelsen af 1800-tallet opstod en
åndelig vækkelse, der bl.a. kom til udtryk
i grundtvigianismen og "de gudelige for
samlinger". I løbet af 1840’eme måtte
deres veje skilles, idet de havde forskelli
ge syn på "skriften" og på "verden".
Omkring århundredets midte var man
ge fra "gudelige forsamlinger" temmelig
husvilde og blev et let bytte for sekternes
begyndende propaganda. Navnlig vandt
baptisterne og mormonerne frem. I året
1853 tog smeden Jens Larsen fra Kirke
Værløse, en af de vakte, der en tid havde
stået Vartov menighed nær, imidlertid ini
tiativet til at danne en "Forening for Indre
Mission". Den blev stiftet af lægmænd på
et møde i Ordrup ved Ringsted.
Jens Larsen blev straks selv ansat som
missionær, og man begyndte udgivelsen
af "Indre Missions Tidende". 1859 ansatte
man bevægelsens anden missionær, den
blinde Jens Dyrholm.
Foreningens første år blev urolige. Der
opstod vanskeligheder mellem Jens Lar
sen, bestyrelsen og bladets skiftende
redaktører.
I 1861 holdt man årsmøde i Stenlille.
Til stede var blandt andre Vilhelm Beck,
den unge kapellan fra Udby ved Kalund
borg, som holdt en skarp og klar prædiken
over Peters fiskedræt (om præste- og
lægmandsfiskeriet). På dette møde kom
det til brud med Jens Larsen, og man star
tede en ny forening med navnet "Kirkelig
Forening for Indre Mission".
Navneændringen var for at vise den
nære tilknytning til Folkekirken. Dette
kom også til udtryk i bestyrelsen, der kom
til at bestå af tre lægmænd og tre præster
(en regel der stadig gælder, idet hovedbe
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styrelsen i Indre Mission altid skal bestå
af et flertal af folkekirkepræster). Vilhelm
Beck, der indtrådte i bestyrelsen, blev fra
da af og indtil sin død i 1901 bevægelsens
næsten enevældige leder. Formanden i
den tidligere bevægelse, pastor C.F. Røn
ne, Høve, fortsatte dog som formand til
1881. Man opgav at udsende missionærer.
I stedet ansatte man kolportører, dvs.
omrejsende forhandlere af gudelige skrif
ter. I 1867 var antallet af disse oppe over
40.
A f egentlige missionsmøder afholdtes
der i de første år kun få. Efterhånden
begyndte kolportørerne at virke som
lægprædikanter og blev til indremissio
nærer. Ved 1800-tallets slutning var antal
let af disse steget til 158. Samtidig havde
man landet over opført en mængde missi
onshuse - ofte som modstykke til forsam
lingshuset.

Missionshuse på
Sydsjælland og Møn
Rundt om i vort område findes nogle byg
ninger med kors og et bibelsk navn på
gavlen, som i udseende minder meget om
en kirke.
Mange spørger om, hvad det er for nog
le huse. For det meste kan man regne
med, at det er eller har været et missions
hus, for mange af dem bliver ikke længere
brugt til deres oprindelige formål.
Jeg vil her prøve at beskrive dem, der
har været i det område, hvor jeg har haft
mit virke i 17 år som kredsmissionær. I
området Møn, Vordingborg, Lundby,
Hammer og op til Kongsted (Indre Missi
on kreds 74). De missionshuse, der var
nedlagt før jeg kom til Stege i 1986, har
jeg ikke så stort kendskab til. Og det
skriftlige materiale fra tidligere tider har
ofte været småt.

Missionshuse på Sydsjælland og Møn. Dem med ring om bruges stadig til møder.

Missionshuse i kreds 74
Tappemøje, Sneserevej
1. missionshus: Indviet i 1899 af provst
Gøtzche. Nedlagt i 1923.

2. missionshus: Indviet 1923 af Nørreslet. Nedlagt i 1981. Sidste formand: Fru
Karen Nielsen, Vadekærgår.

Missonshuset på Sneserevej i Tappernøje.
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Viemose
Indviet i 1920 af indremissionær Lars
Aage, Køge. Nedlagt i 1958.

Fru Vemy Rasmussen, Kindvig.
Fru Elisabeth Jørgensen, Præstø.
Indremissionær Jørgen Block Jensen, Stege.

Ørslev
Indviet i 1898 af provst Zeuthen Frederi
cia (sognepræst i Everdrup 1872-1885,
Indre Missions formand 1901-1915).

Ved afstemningen ønskede 7 missions
huset solgt.

Kredsprotokol fra kredsbestyrelsesmø
de 27.2.1970: "Salget af Missionshuset i
Ørslev: Huset blev solgt til en pris af
35000 kr., hvilket kan diskuteres om det
er for lidt, men vi så ingen anden udvej.
Det er i hvert fald ikke det man ligefrem
ønsker, at det skal gå."
Allerslev, "Effata"
Indviet i 1908. Nedlagt 1975.

Der var en aftale med biblioteket om, at
Indre Mission kunne holde deres møder
der. Der blev herefter holdt et månedligt
møde. Ofte med 10-16 deltagere og ofte
med ene ældre kvinder. Møderne afhold
tes til år 2000, hvor deltagerantallet var
nået ned på fem, idet mange var faldet
bort på grund af dødsfald. Jeg stod for at
arrangere disse møder.
Jungshoved, "Nådeled"
Indviet i 1915 af provst Gøtzche. Nedlagt
i 1989.

Præstø, "Emaus", Ny Esbjergvej 1
Indviet i 1895 af H. Budde. Nedlagt i
1989.

Missonshuset "Naadeled" i Jungshoved.

Missonshuset "Emaus" på Ny Esbjergvej 1 i Præstø.

Formand i de sidste mange år var fhv.
købmand, fru Elisabeth Jørgensen. Her
forefindes en regnskabsbog fra 1887. Her
er noteret fra den 19.8.1982: Dags Dato
var følgende samlet til møde hos fru Eli
sabeth Jørgensen, Strandvejen 4, Præstø:
Fru Astrid Højmark Andreasen, Sandvig.
Fru Marie Kristiansen, Kindvig.
Hr. og fru Hans Viggo Larsen, Præstø.
Fru E. Dam, Præstø.
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Fra "Forhandlingsprotokol og Regn
skabsbog for Nådeled":
Missionshuset Nådeled blev opført i
1915 på foranledning af pastor Jørgen
Valentin Kock.
Pastor Kock, der kom fra Herning, blev
indsat som sognepræst for Jungshoved
Sogn 3. maj 1914. Han døde 5. marts
1919.
Huset blev bygget for gaver givet fra
venner i Hammerum Herred. Det blev
indviet 10.10.1915 af provst Gøtzche,
Herning.

Så længe Kock levede, var der ingen
bestyrelse for missionshuset.
Den 27. marts 1919 dannedes en besty
relse bestående af:
Lærerinde frk. Chistiansen, Stavreby.
Lærer Chiisberg, Stavreby.
Villaejer R.C. Petersen, Stensager.
Missionær Nielsen, Præstø.
H. Døliner, Søbygaard (der blev formand).
Formand de sidste år var Hans P. Lar
sen, Bønsvig.

Borde og stole blev fordelt mellem
Hammer og Stege Missionshuse.
Sidste formand her var Carl Christen
sen, Eskildstrup. Han var også kredsbe
styrelsesmedlem. Møderne fortsatte hos
Mary og Carl Christensen til foråret 2003,
hvor ægteparret flyttede til Næstved.
Lundby, "Bethania"
Indviet i 1890 af provst og hovedbestyrel
sesmedlem J. Vahl. Nedlagt i 1987.
Hammer, "Tabor"
Indviet i 1935 af Lysholm.

Sidste notater fra Forhandlingsprotokol:
"Det sidste møde afholdtes i Nådeled tors
dag d. 13. april 1989, hvor sognepræst
Chr. Bandak, Nykøbing F, talte. Huset er
solgt til kunstmaler Erik Nielsen.
Hans Peter Larsen døde 20. januar
1989. Der var ikke andre der ville træde
ind i bestyrelsen og stå for ansvaret.
Stege d. 2. juni 1989
Everdrup, "Salem"
Indviet 1892 af H. Blom. Nedlagt i 1999.
Møderne fortsatte delvis i sognegården
og hos Irene og Peter Lange.
Eskildstrup (Kongsted sogn)
Indviet i 1898 af Indre Missions formand
Vilhelm Beck. Nedlagt i 1994.

Missonshuset i Eskildstrup.

Missonshuset "Tabor” i Hammer. Tilbygningen er
mødesal.

Mangeårig formand var gårdejer Johs.
Hemmingsen, Hundstrup. Nuværende for
mand er Gudrun Vilhelm, Lou.
Det er det ene af de to tilbageværende
missionshuse, der fungerer efter sit oprin
delige formål. Der holdes her et månedligt
møde.
Vordingborg, "Bethania"
Indviet i 1889 af hovedbestyrelsesmedlem
Johs. Møller.
Var førhen det sted, hvor der samledes
flest til Indre Missions møder.
Mangeårig formand var diakon og ple
jehjemsforstander E. Nabe-Nielsen. Sidste
formand var pædagog Henning Hellwing.
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møde, var Peter Andersen, Vordingborg,
hvortil senere kom Lars Aage, Køge, og
Chr. Christensen, Præstø.
Møderne afholdtes i et klasseværelse i
byens skole og på Højskolehjemmet.

Missonshuset "Bethania" i Vordingborg.

På grund af at alle de ældre, der kom,
er døde, og at der ikke var nogen tilgang
af yngre, måtte man i 2000 indstille
møderne.
Indre Mission ejer stadig huset, der er
lejet ud til lavprispapirhandel.
Stege, "Saron", Sofievej 4
Indviet 1912.
Forhistorie:
Første gang Møn nævnes i forbindelse
med Indre Mission er 1854, da missionens
første missionær Jens Larsen gæster øen.
Han holdt en halv snes møder.
Fra Indre Missions årsmøde i 1863
beretter Vilhelm Beck, at af de 13 kolpor
tører er en stationeret på Møn (N.P.N.
Kamp, Stege. 1863-64).
En person, der har haft stor indflydelse
på missionens arbejde i Stege, var lære
rinde frk. Caroline Hinriksen. Fra 1911
var hun formand for KFUK. Hun var født
i 1851.
Frk. Hinriksen fortæller, at fra sidste
halvdel af 1880’eme sørgede hendes tante,
enkefru toldforvalter Colbjømsen og den
nes søster, Fru Hinriksen (Caroline Hinriksens mor) samt fru dyrlæge Iversen og
selvfølgelig frk. Hinriksen selv for, at der
blev afholdt missionsmøde i Stege. Den
første missionær, der kom for at holde
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Som årene gik, føltes det dobbelte
savn: Ikke at have nogen missionær, og
ikke at have et missionshus. Der blev
sendt adskillige andragende til Indre Mis
sions hovedbestyrelse om at få en missio
nær.
I 1909 blev missionær Jens Christian
Jensen forflyttet fra Rødkjærsbro til Stege.
Efter at missionær Jensen var kommet,
tog det fart med at få bygget et missions
hus, som der allerede var lagt et bygge
fond til, ved at en gammel veteran (1864)
Per Anton (Antonsen), Bidsinge, i 1902
havde givet 50 kr., som var halvdelen af
hans veterangave.
Der blev så efterhånden ved gode ven
ners og andre interesseredes hjælp ydet
bidrag, så der 5. juni 1912 kunne ned
lægges grundsten til det senere smukke
missionshus, som fik navnet "Saron", og
som blev indviet den 6. oktober samme år
ved pastor Fibiger, København, medlem
af Indre Missions hovedbestyrelse.
I avisreferat om grundstensnedlæggelsen
står:
"At man i 1912, 5. juni kunne afholde
møde i Stege kirke, hvor lensgreve Hol
stein, Holsteinborg, samt pastor Hørlyck,
talte til en stor forsamling."
Fra indvielsen:
"Flere af øens præster, håndværkere var
med.
Det begyndte med gudstjeneste i kir
ken. Pastor Fibiger mindede om, at et
missionshus ikke skulle være kirke, men

Missonshuset "Saron" på Sofievej i Stege. I stueetagen er der en lille og en stor sal, samt køkken. På 1.
salen er der en lejlighed, beregnet fo r missionæren. Nu lejet ud.

støtte sig til kirken. Missionshuset er et
sted, hvor der kunne gøres et arbejde
under en friere form end i kirken. I kirken
skal plantes ved dåb og nadver. I missi
onshuset skal vandes."

Fru Ida Olesen og frk. Clara Brasen
blev indvalgt i bestyrelsen, og købmand
Carl Henriksen indvilgede efter megen
betænkelighed i at lade sig vælge til for
mand.

Det blev en stor og glædelig festdag for
Indre Missions samfund, som nu havde sit
eget hus til arbejdet, der i årenes løb
omfattede søndagsskole, KFUK og Ydre
Missionskreds m.m.

I 1934 blev Missionshuset overdraget
til hovedbevægelsen "Kirkelig Forening
for den Indre Mission i Danmark".

I 1931 flyttede frk. Hinriksen, som da
var 80 år, til Børkop. Hun havde været
formand indtil sin flytning.

Den stedlige del af foreningen stod dog
stadig for den praktiske del af arbejdet:
regnskab, vedligeholdelse og at kalde
talere.
Forhold der stadig gælder i dag.
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Clara Brasen trådte i 1935 ud af besty
relsen på grund af sit giftermål med Carl
Henriksen, men indtrådte i 1938 i efter sin
mands død. Hun var formand i 42 år indtil
1980. Siden har den stedlige indremissio
nær været formand.
Jørgen Block Jensen 1980-86.
Hermann Petersen 1986 til nu.

Kilder

Paul Holt: Kirkelig Forening For Den

Indre Mission i Danmark gennem 100 år
1861-1961. Lohses Forlag. 1961.
”Sarons” Hovedbog 1926-63.
Lokalhistorisk Arkiv, Stege.

Er

på

Forhandlings protokol og Regnskabsbog
for "Nådeled". Er på Lokalhistorisk Arkiv,
Præstø.

Hal Koch: Danmarks Kirke gennem tider

ne. 1949. Gyldendal. Side 178.

Regnskabsbog for "Emmaus", Præstø. Er
på Lokalhistorisk Arkiv, Præstø.

Louis Blauenfeldt: Den Indre Missions

historie. 1912.

Hermann Petersen
Pensioneret indremissionær. Født i Grynderup Sogn, Ålborg Stift.
Opvokset i et husmandshjem. Dimitteret som lærer fra Ranum Se
minarium i 1962.
Lærer 1962-81 på Rosendalskolen, Hobro Kommune.
Søndagsskolekonsulent 1981-85.
Indremissionær i Stege fra 1986.
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Årsberetning
Generalforsamlingen er ikke det arrange
ment, der samler flest deltagere, så det var
dejligt at godt 30 medlemmer mødte op
den 15. marts på Skipperkroen i Præstø,
hvor cand.agro. Jørgen Skovbæk holdt et
glimrende foredrag om Præstø amts ind
flydelse på landboreformeme, folkestyret
og den danske samfundsmodel.

Med støtte fra Carlsen-Langes Fond er der
nu udarbejdet et register over årbøgerne
1912-2002. Det kan købes for kun 20 kr.
+ porto.

Til styrelsen genvalgtes Knud Skovbæk
og Henning Nielsen, og nyvalgt blev Per
Ole Schovsbo og Carsten Koch.
Forårsturen ad "Saltvejen" i Nordtysk
land havde god tilslutning og gav under
Søren Skous kyndige ledelse mange gode
oplevelser.
Sommerturen til Vestsjælland havde
ligeledes mange deltagere, og især på
Borreby slot og Sorø Akademi fik vi fan
tastiske rundvisninger.
Den 6. september mødte ca. 70 deltage
re op for at komme rundt til gamle henret
telsespladser i Sydsjælland. Vejret var
godt, på de forskellige steder var gode
fortællere, og desuden bidrog flere af del
tagerne med oplysninger.
Det har således været et godt år for
Historisk Samfund for Præstø amt, og i år
gik et længe næret ønske i opfyldelse.

Sammen med årbogen udsendes pro
grammet for næste år. Det indeholder
mange gode tilbud til foreningens med
lemmer, så vi håber, at I læser det igen
nem, sætter kryds i kalenderen og slutter
op om foreningens arrangementer.
Allis Bro

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 2002
Amtets historie i almindelighed
Barndomsglimt fra Storstrøms Amt

Smeden i Pårup, Niels Pedersen, styrer bilen, 1912.

og fattigdom, bedsteforældre, Anden Ver
denskrig m.m.
Sammen med det fyldige billedmateria
le er "Bamdomsglimt" velegnet til samta
ler børn-voksne i familien eller i skolen.
Det fremgår med al tydelighed, at der på
vore arkiver gemmer sig mange vidunder
lige fotos, der bedre end mange ord kan
formidle en stemning af svundne tider.

Heidi Pfeffer har for LASA (Lokalhistori
ske Arkiver i Storstrøms Amt) skrevet/
redigeret dette hæfte på 87 sider i stort
format, der blev udgivet i 2002 i anled
ning af LASA’s 25-års jubilæum.
Det har nærmest karakter af at være en
billedbog med et væld af fotos.
Emnet er børn i amtet fra perioden
1870 til 1945, deres barndomsliv og vil
kår. En lang række personer har bidraget
med erindringer om leg og skolegang,
familiens liv, konfirmation, børnearbejde

To børn leger i gården til Ramsherred 8 i Næstved
ca. 1910, mens deres mor hænger vasketøj op.

Billeder og beretninger er fundet på
amtets arkiver, og det er vægtet, så hele
amtet er dækket ind med begge dele.
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blev nedfældet i dagbøger, der desværre
er gået tabt, men hans indberetninger til
centraladministrationen er nu udgivet.
Her er mange lokale godbidder, fx i
Skibinge Skole 1787 måtte Balle: "glædes
over børnenes mængde og færdighed. De
læste herlig i bog ... og meget fermt, gjor
de de rede for meningen af det, som var
lært."
Videre skriver Balle utraditionelt om
børnenes forhold til deres skoleholder:
”De elsker ham. Han elsker dem, og er i
sit kald utrættelig virksom. Sådan en
mand burde have belønning.” - Omvendt
herskede der i Bakkebølle Skole: ”For
sømmelse og ulyst og gammel slendrian.
Her måtte jeg tale i en tone, som ellers
ikke er mig sædvanlig.”
Hvis forældrene ikke kunne tage sig a f deres børn,
kunne de komme på et børnehjem eller optagelses
hjem. Her ses børn og personale på Grimstrup
Optagelseshjem ca. 1909-1915.

På arkivernes fælles hjemmeside
www.lasa.dk findes supplerende materia
le. Bag i hæftet findes en oversigt over de
anvendte erindringer sammen med adres
ser og hjemmesider til arkiverne.

Om ungdommen (karle og piger) i
Skelby 1788 hed det: "Fra usselheden,
som forrige gang var stor, havde ungdom
men nu vundet fremgang til så megen for
bedring, at en del kunne svare både med
forstand og færdighed." Det hang måske
sammen med, at degnen var "tilforn en
dranker." Om sognepræstens katekisation
hed det: "er ikke just mesterlig, men dog
til husbehov."

Biskop Balles Visitatsindberetninger
1783-1793
I 1999 udkom samme biskops Visitatsbog
for 1799-1807, og denne fra 2002 er lige
ledes redigeret og transskriberet af Chri
stian Larsen og udgivet af Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.
Bogen har et fyldigt noteapparat, kilde
oversigt og litteraturliste samt sted- og
navneregister (277 s.).

D a paketterne sejlede - fra Smålands
havet og Det sydfynske Øhav
Faaborg Kulturhistoriske Museer udgav i
2002 en bog (144 s.) om den indenlandske
småskibssejlads ca. 1890-1970, den så
kaldte paketfart, som transporterede styk
gods mellem mindre havne. Der er flere
forfattere på den rigt illustrerede bog, men
Ole Mortensøn står for det meste.

Balle lyttede til præsternes prædiken og
overværede lærernes undervisning, han
overhørte skolebørn og sognenes menig
heder. Balles optegnelser fra disse besøg

Bogen giver en beskrivelse af paketfar
tens udvikling og om livet og arbejdet
ombord. De mange forbindelser mellem
småhavnene og rutesejladser til Køben
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havn omtales, ligesom der er en række
personlige beretninger fra paketfarten,
givet af tidligere ansatte, passagerer og
kunder. Til slut findes en kommenteret
fortegnelse over fartøjer fra områderne
sammen med navne-, person- og skibsre
gistre.
Ruterne har været fintmaskede, og
lokalt omtales regelmæssig sejlads fra
Næstved/Karrebæksminde, Vordingborg/
Masnedsund, Stege, Nyord, Præstø, Fakse
Ladeplads, Rødvig, Bøgeskov på Stevns
og en del steder på Lolland-Falster, inkl.
frugtsejladsen fra Fejø.
Kort angiver sejlruterne, og helt fra
Skælskør sejlede man syd om Sjælland
for at komme til København. Det er første
gang dette emne bliver beskrevet, og der
vil være meget nyt at hente for de fleste.
Forfatternes Danmark
Endnu en udgivelse i Politikens Hånd
bøger (2003). Nu er det Mette Winge og
Bo Tao Michaelis, der på 233 sider formår
at omtale et væld af lokaliteter landet
over, der har berøringsflader til forfattere.
Små detailkort og registre gør det let at
finde lokale steder.
Fra den lokale region er der omtaler af
Bregentved og H.C. Andersen, Jungshoved og Carit Etlar, Nysø (flere forfattere),
Udby/Præstø og Grundtvig, Vordingborg
(flere forf.), Fensmark og Chr. Winther,
samt korte omtaler fra 16 andre lokaliteter
i området.
Kulturhistoriske Studier 2002
Marie Bach har redigeret Sydsjællands
Museums årsskrift (148 s.), som i år er
forsynet med farvefotos.
Redaktøren skriver om smelteostvirk
somheden BUKO’s historie fra starten i

København og tiden siden 1946 i Vor
dingborg. Dengang var Sydsjælland
blandt de mest mælkerige egne i Dan
mark!
År 2000 blev produktionen overflyttet
til andre afdelinger af MD-Foods, som
BUKO var blevet en del af. 129 menne
sker blev arbejdsløse. Sydsjællands Muse
um benyttede tiden op til lukningen til at
beskrive og gennemfotografere BUKO.
Ulla Schaltz giver et billede af arbejds
livet på virksomheden i de sidste år op til
lukningen på baggrund af to måneders
færden blandt de ansatte, 35 interviews og
1500 fotos. Bogens anden del er en fyldig
oversigt over skanser i Storstrøms Amt
1643-1814, dvs. fra Torstenssonkrigen til
Englandskrigen.
Artiklen er skrevet af Ole L. Frantzen,
og det er vist den bedste registrant, som
findes. Der har været en hel del skanser
ved Grønsund og rundt om Møn, langs
Storstrømmen, ved Præstø Fjord og
Stevns Klint, der blev opfattet som udsat
te områder for en fjendtlig landgang.
Kysten mellem Karrebæksminde og Vor
dingborg har tilsyneladende ikke haft
skanser.
Skansernes mandskab, organisation og
bestykning omtales, og artiklen har et
stort antal grundplaner og udsnit af gamle
kort, hvoraf mange er sjældne (flest fra
Rigsarkivet). I alt har der mindst været
104 skanser i amtet inden for tidsrummet;
en del af dem var dog genbrug af ældre
anlæg.
Stormfloden - Den 13. november 1872
Bogen omhandler mere "Danmarks største
strandingskatastrofe" end oversvømmelser.
Kjeld Ejdorf skriver udførligt om skibene,
strandingerne og følgerne af den nationale
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skriver bl.a. om passive bønder og hvor
dan alleen til herregården Nysø var fyldt
med pramme og både. Efter de "kgl.
nådesbevisninger” (medaljer) at dømme,
var der særlig mange helte på Stevns og
ved Fakse.

Kysten ved Bønsvig. Tegning Holger Drachmann.
Mon det er de norske søfolk, der senere fik hjælp i
huset i St. Hestehave skov? Flinchs Almanak 1874.

katastrofe i 1872 på de 112 sider i stort
format, som er udgivet på Skib Forlag
2002.
På grund af forskellige meteorologiske
forhold, vandopstuvning i Østersøen og
en efterfølgende orkan fra øst, fulgte talri
ge oversvømmede landområder, 260
strandinger og næsten 100 druknede.
Størstedelen af strandingerne skete mel
lem København og Møn, herunder områ
derne ved Rødvig, Fakse Ladeplads, Fed
det, Jungshoved og Nyord.
Ud over de direkte strandinger blev ski
be presset ud af havnene, over moler og
kajanlæg og op på land. Ved Fakse Lade
plads lå fx 31 mindre både, hvoraf kun de
4 red orkanen af. Alligevel omkom kun 2
mænd her.
Her er et væld af samtidige beretninger:
fra aviser, officielle skrivelser, strandings
lister, private breve, tegninger og en "rej
seskildring" af Holger Drachmann. Han
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Denne grundlæggende bog har en over
sigt over rejste mindesmærker, kildehen
visninger, noter, litteratur samt strandingsog navneregister over nævnte skibe, hvor
af mange samtidig er vist i tegning eller
foto undervejs. Det er også muligt at finde
supplerende materiale på forfatterens
hjemmeside: www.stormflod.dk
Søde ord og dyre løfter
Personal- og lokalhistorikeren Erling
Petersen fra Fuglebjerg har samlet en ræk
ke af sine tidligere artikler og udgivet
dem i bogform 2002 på eget forlag (128
s.). De fleste af bogens 13 beretninger
bygger på materiale indsamlet fra tingbo
gen fra Vordingborg Rytterdistrikts birk
for årene 1721-25.
Der er artikler om mølleren fra Mogen
strup, der uretmæssigt lod nogle træer
fælde - om præsten i Beidringe, der under
søndagshøjmessen korporligt var oppe at
slås med degnen - om krybskytter på
Jungshoved, hvor et par lokale godsskyt

ter sammen med tre andre havde et
"bijob" og blev dømt til piskning og
brændemærkning, samt at arbejde på Bre
merholm resten af livet.
Præstø var garnisonsby 1644-1785, og
bogen har eksempler på ryttersoldatemes
jævnligt slette forhold til bønderne, der
bl.a. fik frastjålet svin, får og lam. Bogens
titel henviser til historien om en ung pige
fra Køng, der var blevet "besovet" af en
landdragon fra Faksinge og derefter svig
tet.

I øvrigt blev medlemstrykket for 2001
overset sidste år, men fortjener at blive
mindet. Det hed "Fra vugge til grav" og
var en oversigt over ringere, klokkere og
gravere i de Fladså’ske kirkesogne gen
nem ca. 200 år. Præster og degne er ofte
nævnt i lokalhistorisk litteratur, mens dis
se erhvervsgrupper traditionelt har været
overset.
Fra husmandssted til lystejendom
Fladså Arkiv udgav også 2002 dette hæfte
på 55 sider om husmandskolonien ved
Bækkeskovstræde; skrevet af Margit Han
sen og Susanne Andersen. Der afsluttes
med et nyttigt sted- og navneregister.

De enkelte kommuner
Fladså

Fladså Arkivs medlemstryk 2002
Årsskriftet har fra 2002 skiftet karakter
fra at være skrevet af én person om ét
tema til at have en række forfattere og
emner, som undertitlen antyder: "Omkring
en mølle, Hundstrup Havn og andre lokal
historiske fortællinger". Hæftet på 32
sider (A4) er redigeret af arkivlederen,
Keld Andersen.
Møllen er Askov Mølle, og skriftets
længste artikel er et referat af et interview
med Birgitte Lykkebo Andersen, der sam
men med sin afdøde nu mand fik skabt et
arbejdsplejehjem for unge handicappede
på stedet. Før den nuværende (ikke-intakte) hollandske mølle fra 1824 har der
været en vandmølle i Askov.
En række småartikler er baseret på
erindringer fra Jens Jensen i Hammer
(død 1966). Det gælder bl.a. en gennem
gang af Vildtbanegrøften fra 1710’eme og
en omtale af Hundstrup-området vest for
Snesere.

De 10 statshusmandsbrug blev oprettet
i 1934 efter frasalg af jord fra Bækkeskov
Gods. Forfatterne har gravet i de enkelte
ejendommes historie, hvor gamle de er,
hvem der har boet der etc.
Hæftet beretter også om det sociale liv
blandt "nybyggerne", sammenkomster og
udflugter, om gamle møller, kro, teglværk,
kapel, marknavne og en større drukne
ulykke på fjorden i 1922, hvor seks unge
mennesker omkom.
Beretningerne er delvis baseret på
interviews og medtager kopier af slutsed
ler, økonomiopstillinger og et væld af
fotos om livet blandt husmandsfamilieme,
som tilsyneladende havde et godt sam
menhold og flere af dem blev repræsente
ret i sognerådet.
Bækkeskovområdet rummer noget af
Sydsjællands flotteste natur, og det har i
nutiden medvirket til at mange af ejen
dommene ikke mere er aktive landbrug,
men lystejendomme eller ren beboelse.
Hæftet dokumenterer fint udviklingen, og
det ville være ønskeligt med mange flere
af den slags udgivelser.
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Holmegaard Kommune

og rækker tilbage til 1851, og har siden
1869 ligget på samme sted ved torvet.

Røjlen 2001
Som sædvanligt skal man huske på, at
Holmegaards lokalhistoriske årsskrift er
betitlet med året før udgivelsen. Måned
for måned-oversigten med begivenheder i
kommunen er et fast indslag, og det er
derfor hæftet hedder "2001" i 2002.
Ole Pilegaard Hansen er forfatter til det
meste og udgiver af hæftet på 55 sider.
Årets landsby er den ganske lille landsby
Sipperup, hvor fæstere, ejere og beboere
siden slutningen af 1700-tallet opregnes.
Hovedtemaet er en beskrivelse af tele
fonens udbredelse i Holmegaard Kommu
ne. 1884 blev den første central oprettet i
Næstved, men der skulle gå 23 år mere
før Toksværd Central startede med 10
abonnenter (eksisterede 1907-72), Fens
mark fulgte efter i 1915 og Olstrup i
1922.
Det var det lokale initiativ, der prægede
den spæde start, hvor de små centraler
blev oprettet hos en skrædder, en smed og
en træskomand. Der er sandelig lang vej
til dagens centraliserede og fuldautomati
ske system. Ud over konkrete tal og
oplysninger er hæftet krydret med gode
historier og anekdoter, og der afsluttes
med en kildeoversigt.

Palle Birk Hansen har skrevet et ind
ledningskapitel om bygningerne omkring
Axeltorv, der i århundreder har været det
handelsmæssige centrum i købstaden, og
anlagt efter at gråbrødreklostrets kirke blev
revet ned i 1553. De enkelte ejendommes
historie føres bygnings- og ejermæssigt så
langt tilbage som muligt.
Resten af bogen former sig som en
annonce- og billedkavalkade med oply
sende billedtekster og enkelte tekstafsnit.
Der er et væld af interessante gamle fotos
og postkort med, hvoraf mange aldrig har
været trykt før.

Næstved By & Omegn

Axeltorv
Boghandler Steen Kastrup-Christensen
udgav 2002 en solid og flot bog (274 sider
i stort format) om Axeltorv. Boghandleren
er selv tredie generation i familiebog
handlen, som farfaren, Georg Christensen,
overtog i 1914. Boghandlen er dog ældre
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Axeltorv omkring 1900.

interessant i denne sammenhæng er
lokalsamfundets udvikling med indlem
melse i storkommunen Næstved, landsby
ens udbygning, spøgelser på Gavnø og
sejlture på Karrebæk Fjord.

Annonce fo r de ”fortrinlige og elegante” StoewerAutomobiler. Indrykket 23. august 1900.

Gamle annoncer er altid sjove, og de
fortæller en hel del om levevilkårene
førhen, særlig når man kan omregne til
nutidsmønt. Således betalte boghandleren
1168 kr. i skat i 1931, mens hans husassi
stent betalte 15 kr. - henholdsvis 36.184
og 465 kr. (www.dst.dk/prisberegner).
Desværre mangler der register, littera
turliste og oversigt over billedkilder.
Fars historie - skærmbilleder 1960-2001
Nils Hartmann afsluttede 2002 sin trilogi
om en families historie i 1900-tallet på
forlaget Gyldendal (256 s.). Bogen er
skønlitteratur for større børn, men af
lokalhistorisk tilsnit.
Bind 2 foregik i Præstøområdet; nu er
handlingen henlagt til Appenæs i Næst
veds udkant. Hovedpersonen er den 14årige Karoline, som får fortalt farens
historie via mails på computeren.
Det bliver til erindringer om skole,
opvækst og venskaber, men også en bred
samfundsskildring, fra kvindefrigørelse til
terrorangrebet den 11. sept. 2001. Specielt

Forsvaret i Byggeriet
- Byggeriet i Forsvaret
Primo 2003 udgav Forsvarets Bygnings
tjeneste (3314 4701 / lok. 4112) et "fest
skrift", der i denne sammenhæng er en
stor og flot bog på 247 sider og fyldt med
nye og gamle kort og farvefotos. Instituti
onen har rødder i "De Kgl. Danske, Norske
og Holstenske Fortifikationsetaters" opret
telse i 1684, og fyldte 50 år i 2002.
Primus motor i redaktionsarbejdet har
været Torsten Cumberland Jacobsen.
Bogens mange forfattere kommer vidt
omkring i Danmarks mange arkitektoni
ske og kulturelle perler. A f lokal interesse
har Næstveds borgmester, Henning
Jensen, skrevet et kapitel om "Forsvarets
bygninger i Næstved - fra krig til kultur".
Næstved har været officiel militærby
med indkvarterede soldater siden 1600tallet; en æra der netop er slut med garde
husarernes sidste ridt 2003.
Henning Jensen gennemgår Grønnega
des Kasernes udvikling fra rytterkaseme
til kulturområde siden 1977, hvor sidst
"Det ny Kulturhus" blev indviet i 2002.
Der blev i 1800-tallet bygget flere private
kaserner i Næstved, hvor især Grønne
gården på Vordingborgvej stadig er mar
kant i bybilledet.
Den nye kaserne fra 1940 ved Kalbyrisskoven omtales naturligvis også; den er
nu ligeledes overtaget af kommunen
(2003), og planerne for området omtales.
Artiklen er krydret med velvalgte fotos.
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Liv og Levn 2002
Næstved Museums årsskrift nr. 16 under
redaktion af Palle Birk Hansen har i år tre
artikler på de 28 A4-sider.
Inger Hald Nielsen skriver om "Sølv
nakker og Silkebånd", kvinders hovedtøj i
det sydlige Sjælland. Der bringes eksem
pler fra en række lokaliteter og især Røn
nebæk er godt repræsenteret.
Adskillige farvefotos viser bøndernes
store formåen på "hovedtøjsområdet" i
17-1800-tallet.
Margit Baad Pedersen fortsætter linien
med en artikel om Stolemagerpigeme i
Lille Næstved. Disse "huekoner", Trine
og Marie, havde specialiseret sig i "metalnakker", guld- og sølvbroderier. Maries
farfar var husmand og stolemager. De
boede sammen og omgivelserne betragte
de dem som ugifte søskende. De døde pri
mo 1900-tallet.
Endelig skriver Thomas Roland om
Bøgesø Ødekirke. Der er ikke mange
eksempler på kirker i det sydlige Sjæl
land, der som Bøgesø i 1551 blev nedlagt
pga. for ringe befolkningsgrundlag og
dermed økonomisk grundlag.
1556 fik sten og tømmer nyt liv i
Everdrup Kirke, og tomten gik i glemme
bogen, indtil Næstved Museum fik afgravet området. Det har været en lille, bred
kirke med tårn på sydsiden, og stedet er i
dag markeret med jordvolde.
Næstved Roklub 1903-2003
Dette jubilæumsskrift på 83 uhyre infor
mationstætte sider bringer en lang række
indlæg under redigering af bl.a. Boye
Sørensen. Adskillige personer har fået en
lille biografi i skriftet, som ellers fyldes af
lange uddrag fra protokollerne, bidrag fra
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div. medlemmer og artikler fra samtidige
aviser - bl.a. om en kæntringsulykke i
1907, hvor fem unge druknede.
Roklubben lå oprindeligt på Præstemarken over for Det gule Pakhus, for efter
udgravningen af kanalen at flytte dertil i
1939. Indtil da var roningen tilsyneladen
de en eksklusiv sport med både en borg
mester, en godsejer og en overlæge blandt
de første formænd. Fra 1926 kunne kvin
der også blive medlem, men de to køn
måtte ikke ro på samme tid.

Næstved Landdistrikt

Der var engang en sparekasse
2002 bragte "Et mindeskrift om Marvede
Sogns Spare- og Laanekasse" for dagen;
skrevet af Preben V. Andersen (80 s.).
Anledningen var, at sparekassen efter 127
selvstændige år blev opslugt af Skælskør
Bank i 1999. Der blev da oprettet en fond,
der skulle tilgodese Marvede, Hyllinge og
Vallensved sogne.
Skriftet bringer beskrivelser af, hvad
der hændte siden 1872 sammen med en
masse navne på bestyrelser, formænd og
direktører. Helt specielt blev sparekassen
i 101 år ledet af den samme gårdmands
familie (tre generationer) i Menstrup. Der
afsluttes med generel litteraturliste og
stikordsregister.
Rønnebæksholm - en herregård ved
Næstved
Den lille herregård blev overtaget af
Næstved Kommune i 1998 (jorden i
1994), der har skabt et kunst- og kultur
center på stedet. Kommunen står som
udgiver, og John Erichsen har skrevet
bogen fra 2002, som har mange flotte farveillustrationer på de 127 sider. Det er

især bygningernes fysiske og arkitektoni
ske historie, der vægtes.

Prospekt a f Rønnebæksholms nye hovedbygning og
haven. Litografi efter tegning a f F. Richardt, udgi
vet 1847.

Fra 1863 til 1966 fulgte en stabil perio
de i familien Collets ejertid med bl.a. nye
ladegårdsbygninger og ændringer af ho
vedbygningen.
Bogen afsluttes med en liste over ejere
gennem tiden, kildeoversigt, litteratur- og
billedliste, person- og stedregister.

Rønnebæksholm har rødder tilbage til
1321, hvor den adelige herregård direkte
lå på en holm i en sø, ca. 300 m øst for
dagens placering. Søen var senest fra
1513 en opstemmet mølledam på Rønne
bækken, som leverede vand til to møller,
hvoraf den ene var en krudtmølle (den
første i det nuværende Danmark).
Fra 1399 til 1571 ejede kronen gården
og indsatte en lang række lensmænd på
stedet. Efter 1727 har de mange ejere
været borgerlige.
Det nuværende nygotiske udseende
med kamtakkede gavle med blændinger
skyldes hovedsagelig en ombygning i
1840’eme, hvor Hans Toft købte stedet.
Han døde imidlertid ganske ung, hvorefter
den 38-årige enke, Marie Toft, i 1851 gif
tede sig med den 68-årige digterpræst
Grundtvig.

Fiskerne fortæller fra hav og flord
Karrebæksminde Fiskeriforening fejrede
100 års jubilæum i 2003, og i den anled
ning blev denne jubilæumsbog på 108
sider udgivet. Den er skrevet af Margrethe
Eli og forsynet med ældre og nyere fotos
samt nye tegninger af Mads Stage.
Bogen beskriver naturligvis de forløbne
100 år siden 1903 med store og små begi
venheder. Til de mere lystige blev der
allerede i 1905 indført årlige kapsejladser.
Ældre fiskere fortæller om tidligere
tiders givtige fiskeri i fjorden, hvor de
gode tider i høj grad blev ødelagt i 1900tallet af forurening fra landbrug, by og
industri, især udslip fra Maglemølle
Papirfabrik.
I 1941 var der 78 aktive erhvervsfiske
re; i dag er der kun 12 tilbage, og de hen
ter deres fangster uden for fjordområdet.
89

Præstø Kommune

Vækst og idyl - Præstø i 1900-tallet
Klavs Holm har for Præstø Lokalhistori
ske Arkiv skrevet en nyere byhistorie, der
udkom i 2003 (169 s.). Baggrunden var, at
Præstø fejrer 600 års købstadsjubilæum.

kom den hårdt plagede lilleby, med bl.a.
adskillige større brande gennem tiden,
efterhånden økonomisk ovenpå.
Som titlen fortæller ligger hovedvæg
ten på 1900-tallet og både Arkivet, gamle
aviser, almen litteratur og erindringer bru
ges til at dække perioden. Byens politiske
forhold, foreningsliv, forlystelser og soci
ale relationer blandt borgerne behandles
sammen med kuriøse oplysninger.

Borgervæbningen på march gennem byen. Borger
væbningen var opstået i 1800-tallet som et assi
stancekorps fo r politiet og brandkorpset, men reelt
havde det udlevet sin rolle allerede omkring år
1900. Foto ca. 1931.

Den ældre historie gennemgås kortfat
tet i det første kapitel af bogen. Det gæl
der både middelalderen med kloster, sven
skekrigene med "Gøngehøvdingen" (snaphanestatue i byen) og beretningen om
"Balle-Lars", morderen fra Ugledige, som
præsten spildte sine ord på. I 1800-tallet

Århundredet indledtes med at et gas
værk blev bygget og jernbanen blev
anlagt, hvilket sammen med havnen fik en
stor betydning for Præstøs handels- og
erhvervsliv og turisme. Andre offentlige
institutioner og private byggerier fulgte,

Tyske tropper passerer apoteket i Adelgade. Foto
1940.
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inden Præstø fremstod som en "moderne
by".
Under 2. Verdenskrig havde Præstø et
par modstandsgrupper, men også nogle,
der meldte sig under hagekorset. Med
1960’eme fulgte omfattende strukturæn
dringer, befolkningen forøgedes i takt
med nye boliger, jernbanen nedlagdes,
supermarkederne holdt deres indtog,
erhvervslivet ændredes og med kommu
nesammenlægningen i 1970 fulgte den
nyeste epoke.

Årbog 2002 fra Stevns Lokalhistoriske
Arkiv er på 128 sider og redigeret af Troels
Grønnebæk m.fl. Som sædvanligt er der
en række større og mindre bidrag, herun
der en oversigt over arkivets 25-årige
historie, dets formænd og udgivelser gen
nem tiden. Der er interessante gamle fotos
og historier i årbogen, men lokalhistoriske
udgivelser uden registre er altså en "døds
synd".

Alle afsnit har selvfølgelig en lang ræk
ke lokalhistoriske fotos og postkort. Bag i
bogen er der noter og litteraturoversigt.
Bogen må absolut være en "nødvendig
hed" for alle med tilknytning til Præstø.

Stevns Kommune

Gamle ruser i Rødvig i 1908 - samme model som i
ældre stenalder.

Stevns før og Nu, bd. 4
Den længste artikel er skrevet af Knud
Rasmussen og omhandler Fiskerihavnen i
Rødvig.

Omkring 1945, hvor dette billede stammer fra, har
der været rigeligt med småsild eller som man også
kalder dem, skidtfisk.
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Starten var en skibsbro i 1843, der alle
rede i 1850’eme blev erstattet af en egent
lig havn, som både blev benyttet som tra
fik- og fiskerihavn.
Efter en årrækkes forgæves forsøg på at
få en større havn kunne man endelig ind
vie en sådan i 1943, under overværelse af
4.000 mennesker. Sluttelig blev fiskeri
havnen udvidet i 1975, og her er stadig en
snes aktive fiskekuttere.
"Hvad Krypten gemte" er skrevet af
Troels Grønnebæk og handler om en
undersøgelse af en gravkrypt under Helle
sted Kirke, der delvis blev fyldt op med
jord i 1791.

Suså Kommune

Jul i Susaa-Landet - 2002
Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift
(64 s.) er redigeret af Kirsten Jensen og
præges i år af artikler om lokale virksom
heder og erindringer.
Der er bidrag om transport- og entrepre
nørfirmaet C.C. Brun og om Glumsø Spån
plade Fabrik (lukket 2002), der blev kaldt
"Bøndernes Paradis" idet indtægten herfra
sikrede mange, at de kunne blive på deres
gårde eller husmandssteder. Dertil fortælles
historien om Sandby Smedie og Maskin
handel, der siden 1911 har vokset sig stor.
Erindringsartikleme har titler som: Fra
Glumsø til Grønland (Poul Brandt), Fra
Torpe Forsamlingshus og over de syv ver
denshave (Carl Villy Christensen), Livet
som kontorelev og bogholderske hos
købmand H. Piesner (Asta Vinnergaard),
Mit liv i Tybjerglille (Hans Nielsen), Et
liv med aviser, ugeblade og julebøger
(Børge Thygesen) samt Mit liv med heste
(Mimi Larsen). Erindringerne er overve
jende fra 1920’eme til 1950’eme.

Fra udgravningen a f en gravkrypt under Hellested
Kirke.

Svendlergaard i St. Heddinge får ende
vendt sin historie, især slægtshistorie,
gennem 250 år.
”Tre stevnske foregangsmænd" handler
om nogle bondesønner fra 1800-tallet, der
fik en særlig god landbrugsuddannelse og
kom til at præge egnen.
Dertil er der artikler om Stevns Ama
tørscene og det store anker i Stevns Muse
um fra Christian 4.s tid, der bliver sat ind
i en historisk sammenhæng.
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Kunsten i Susålandet
- Susålandet i kunsten

Som udgiver står et ”forlag" af samme
navn som bogens titel. Redaktører er bl.a.
Knud E. Antonsen (2002).
Den ene side af denne lille bog (80 s.)
er en beskrivelse af de 20 kunstnere, der
har deltaget i work-shops i Susålandet.
Kulturhistorisk interessant var formålet
med disse arbejdsdage at skildre Susålan
det til forskellige årstider og vise forbin
delsen mellem kultur og natur.

Susåen lige fø r Holløse mølle. Foto a f Julie Ann
Bruhn.

Det er der kommet en indbydende og
flot bog ud af, hvor flertallet af illustratio
nerne er farvegengivelser af akvareller,
oliepastel. oliemalerier, fotos, tegninger o.l.
Bag i bogen er der et nyttigt kort over
Susålandet, hvorpå det er angivet, hvorfra
der er skabt illustrationer. Dertil er der en
litteraturoversigt og længere indledning,
hvor egnens kulturhistoriske spor i land
skabet indsættes i en historisk ramme.
Skelby og Gunderslev
- Træk af sognenes historie, bind 2
På trods af, at de to sogne ligger på hver
side af Susåen i hver sin kommune og
hvert sit amt, er der tradition for et samar
bejde, der bl.a. har resulteret i en fælles
skole - og fælles bogudgivelser (2002).
Svend B. Jørgensen og H. J. Heegaard har

redigeret, og den sidstnævnte har desuden
skrevet 8 af de 12 artikler i bogen på 158
sider samt lavet de omfattende registre
(bd. 1 udkom i 1985).
Man finder artikler om nedlagte lands
byer i Gunderslev Sogn, hvor især herre
gården Gunderslevholms samling af jor
der satte sig spor.
Der fortælles om nyfundne kalkmale
rier i Gunderslev Kirke og om en gruppe
unge jøder, der boede på egnen fra 1939 til
1943. Samtidig med dem ankom godt 120
danske ingeniørsoldater fra den indkaldte
sikringsstyrke, der ved Susåen skulle øve
sig på at bygge broer.
Skelby var i sidste halvdel af 1800-tallet kendt for sine musikanter, der ikke blot
var landsbyspillemænd, men et 8-mands
hornorkester! Ved et større gårdmands
bryllup i 1861 brændte gården ned, og
musikanterne mistede deres instrumenter.
De gamle smedjer i Skelby og Holløse
er blevet opmålt og beskrevet, og Rasmus
Nielsen skriver om arbejdet i de gamle
kalklejer ved Trælløse fra første halvdel
af 1900-tallet, der bl.a. har efterladt sig
spor i tørve- og kalkgrave og en gammel
kalklade. Endelig er der en længere be
skrivelse af Holløse 1925-60.

Vordingborg Kommune

Skalk 2002:2
Ligesom året før har tidsskriftet en artikel
af Keld Møller Hansen med om Lundby
Mose, hvor udgravningerne nærmest har
afdækket en veritabel slagteplads fra
jægerstenalderen. Det var hovedsageligt
elge, der blev parteret på stedet, og deres
skulderblade blev rituelt gennemhullet.
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Andet:

NB:

Så længe I holder fast i os, vil vi holde
fast i jer
Erik Nørr har for Køge Byhistoriske
Arkiv i samarbejde med Landsarkivet for
Sjælland på Landsarkivets udgiversel
skab, Arkivaria, i 2002 fået udgivet en lil
le bog (59 s.) om "De sønderjyske fore
ninger i Køge og Roskilde Amt 18892001".

Stort set alle udgivelserne kan bestilles
gennem den nærmeste boghandler, ses på
det lokale arkiv eller lånes på biblioteket.
Ved jubilæumsskrifter kan man henvende
sig til jubilaren.

Det gamle Præstø Amt inkluderede
Herfølge, og bogen har et specielt kapitel
om sognets sønderjyske forening. Den var
aktiv fra 1935 til 1972 og ophørte efter
kommunesammenlægningen med Køge.
Bogen slutter med kilder, litteratur og per
sonregister.
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For at fremme aktualiteten anmeldes
ikke blot litteratur fra det foregående år,
men også udgivelser fra første halvår af
indeværende år. - Husk at sende bøger til
anmeldelse!

Historisk Samfund
for Præstø Amt
oprettet 1912
Foreningens hjemmeside og e-mail:
ww w.home 1. stofanet.dk/hispa/index .htm
erling.bro@ stofanet.dk

Styrelsen
Allis Bro, Fyrrevænget 5, Appenæs
4700 Næstved, tlf. 55 72 00 13 (formand)

Salg af publikationer
Følgende årbøger m.m. kan købes ved henvendelse til:

Formanden Allis Bro, tlf. 55 72 00 13
eller Egon Damgaard tlf. 56 50 02 43
Alle priser er inkl. moms,
men ekskl. forsendelsesomkostninger.
Årbøger: 1919-74
Pris br. bd.: 45,00 kr., Medlemspris: 30.00 kr.
(send en søgeliste. Mange årgange er udsolgt).
Årbøger: 1975-1982
Pris pr. bd.: 50,00 kr., Medlemspris: 40,00 kr.
Årbøger 1983-2002 (1998 udsolgt)
Pris pr. bd.: 75,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.

Knud Skovbæk, Nihøjvej 8,
4720 Præstø, tlf. 55 99 61 42 (næstformand)

Register for årbøger 1912-2002
Pris: 20,00 kr.

Henning Nielsen, Brøderupvej 24, Snesere
4733 Tappemøje, tlf. 55 96 53 65 (kasserer)

F. Vestergård: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt
Pris: 60,00 kr., Medlemspris: 40,00 kr.

Svend B. Jørgensen, Alleen 8, Skelby
4160 Herlufmagle, tlf. 55 45 71 17 (sekretær)
Carsten Koch, Græsbjergvej 62,
4760 Vordingborg, tlf. 55 37 46 68 (redaktør)
Egon Damgaard Hansen, Holtug Linievej 9,
4660 Store Heddinge, tlf. 56 50 02 43
Olav Foged Olsen, Røstofte Skovvej 2,
4735 Mern, tlf. 55 98 50 76

Benny Christensen: Skibsværft og flådebase
Pris: 50,00 kr., Medlemspris: 30,00 kr.
Niels Hartmann: Pottemageriet på Rødeled
Pris: 25,00 kr., Medlemspris: 15,00 kr.
Claus M. Smidt: Sjølunds fagre sletter
Pris: 40,00 kr., Medlemspris: 25,00 kr.
F. Michelsen:
Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab
i Nestved 1797-1897.
Pris: 30,00 kr., Medlemspris: 20,00 kr.

Svend Skov, Klostervej 8, Spejlsby,
4780 Stege, tlf. 55 81 34 14

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

Per Ole Schovsbo, Enebærvænget 6,
4700 Næstved, tlf. 55 70 01 96

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

Suppleanter:

O. D. Lütken: Præstø Amt 1839 (Indbundet)
Pris: 75,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.

Bent Hansen, Valmuevej 1 C,
4700 Næstved, tlf. 55 72 38 29

J. Ingemann Pedersen:
Susåen og Den danneskjoldske Kanal
Pris: 90,00 kr., Medlemspris: 75,00 kr.

Svend Jensen, Kongeskovvej 21,
4660 Store Heddinge, tlf. 56 50 24 89

Anders Pedersen: Sjællands Stifts Degnehistorie
Pris: 80,00 kr., Medlemspris: 30,00 kr.
Jørn Farø: Farø, vej-over-ø
Pris: 90,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.

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

Erling Petersen:
Søde ord og dyre løfter - optegnelser fra tingbøger.
Pris: 75,00 kr., Medlemspris: 50,00 kr.
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