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Forside:
Køer, høns og katte var yndede motiver
for Gertrud Boberg. Her et hønse-billede
fra 1967 - altså inden hun kastede sig over
de karakteristiske let „firkantede“ høns.
Foto: Herbert Silz
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Det 20. århundredes
Vordingborg-kunstner

Vordingborg-maleren Gertrud Bobergs (1907-1997)
kunst er fortsat populær på det sydligste Sjælland.
Det dokumenterede en retrospektiv
udstilling i 100 året for hendes fødsel.
Udstillingen satte samtidig fokus
på mennesket bag kunsteren.

A f Henning Gøtz
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Gertrud Marie Egede Boberg (1907-1997)
blev - som Biblioteksgalleriet i Vording
borg skrev i oplægget til den retrospektive
efterårsudstilling i dødsåret 1997 - nær
mest „indbegrebet af dette århundredes
Vordingborg-kunstner“.
Den på det menneskelige plan noget
excentriske, men på samme tid yderst jord
bundne malerinde nåede i sit lange liv at
skabe formentlig mere end 5.000 malerier,
hvoraf flertallet gengiver sydsjællandske
lokaliteter og naturoplevelser på alle tider
af året. Desuden var hun en meget benyttet
og dygtig portrætmaler. Og at hendes kunst
lokalt fortsat er i høj kurs blandt et bredt
publikum blev med al tydelighed doku
menteret i februar 2007, da en minde
udstilling fik folk til at valfarte mod
vandrehallen i Masnedsunds gamle stati
onsbygning.
Vordingborg-pigen Gertrud voksede op
i et overlærerhjem på Kirketorvet. Hendes
far, Valdemar Boberg, underviste i mate
matik og tysk ved realskolen, hvor datteren
fik sin eksamen i 1922. Moderen hed
Maria Franciska Lauesen, og ved foræl
drenes skilsmisse i 1923 flyttede den
kunstnerisk begavede datter med moderen
til Søborg.
Gertrud Boberg blev året efter dimitteret
til Kunstakademiet af maleren Viggo
Brandt (1882-1959), og i december 1924
blev den blot 17-årige pige optaget i maler
skolens forberedende klasse på akademiet.
Hun var bl.a. elev af Ejnar Nielsen (18721956) - den oprindelig stærkt symbolistiske
og til tider dystre maler, som dog på sine
ældre dage i stigende grad kastede sig over
regulært landskabs- og blomstermaleri.
I den seneste udgave af opslagsværket
Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon (19962000) beskrives Gertrud Boberg som en
kunstner, der fæstnede, det hun så på
lærredet. „Der er noget direkte, rent og
klart over hendes billeder, hvis motiver
som regel er hentet i naturen i og omkring
6

Vordingborg. Boberg går tæt ind på et
hjørne af haven eller træerne i skoven. I en
næsten realistisk stil, ofte med flittig brug
af de mørke farver, nedfælder hun sine ind
tryk. Kun i portrætmaleriernes monumen
talitet aner man, at hun er elev af Ejnar Ni
elsen“.
Boberg debuterede på Kunstnernes
Efterårsudstilling i 1928, og året efter
modtog hun et stipendium fra Carl Julius
Petersens Fond. I 1930 afsluttede hun sin
uddannelse på malerskolen, hvorefter
fulgte godt et år på freskoskolen samme
sted. Sideløbende udstillede hun på Kunst
nernes Efterårsudstilling i årene 1930-33.
Senere udstillede hun såvel på Charlottenborg som på Den Frie og i løbet af kunst
nerens lange liv blev det til adskillige se
paratudstillinger i København samt på
Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. For
uden Vordingborg kan nævnes udstillinger
i Nykøbing F. 1958 og 1967, GI. Magle-

Maleren Gertrud Boberg i sit rette element: I en
Vordingborg-skov med smøg i mund og pensel i
hånd.

I liggestolen Joachim Skovgaard - på græsset Richard Mortensen. Malet a f en ung Gertrud
Boherg, der i den aktuelle situation havde Henry Heerup ved sin side. Boberg udtalte i 1974
overfor billedets ejer, at det måtte være malet i perioden 1928-33, hvor de tre herrer alle var på
Kunstakademiet. Skovgaard var akademiets leder frem til sin død i 1933. Foto: Henning Gøtz

mølle Papirfabrik i Næstved 1960 og 1961,
Hotel Skandinavien i Nakskov 1965, på
Haslev Teknikum 1973 og 1976 samt
Møns Folkebibliotek i 1980.
I begyndelsen af karrieren var det især
landskaber og bibelske kompositioner, der
var hendes arbejdsfelt, men allerede tidligt
afslørede hun også evner som en fremra
gende portrættør - med såvel blyant som
pensel i hånd. Mennesker - ofte arbejdende
- på hendes billeder skildres da også med
engagement og varme. Den alsidige kunst
ner arbejdede også med skulpturer, deko
rativ kunst og mosaikarbejder.
På Arthur Jensen’s Forlag fik hun i 1938
udgivet novelle-samlingen „Livet glider
forbi“ og ligeledes i det navnkundige Poli
tikens Magasin kunne en række af hendes
noveller læses. Lokalsamlingen på Vor
dingborg Bibliotek rummer tillige et ikke
andre steder registreret eksemplar af den
privat producerede digtsamling „Tegnin
ger, tekst og toner“ fra midten af
1960’eme, der består af egne digte, som
den violinspillende kunstner både har sat
musik til og illustreret.

1930’eme bød på rejser til Frankrig, Spa
nien, Tyskland, Østrig, Italien og Island.
Og disse rejser inspirerede naturligvis til
en lang række billeder. Det var ligeledes i

Særligt i begyndelsen a f sin karriere kastede Ger
trud Boberg sig over religiøse motiver. Her Jesu
nedtagning a f korset fra 1946.
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det årti, at hun begyndte at kaste sig over
en række større udsmykningsopgaver i
form af bl.a. kalkmalerier til biograferne i
Masnedsund, 1937 og Vordingborg, 1939,
til gymnasiet og børnehjemmet, 1940 samt
Vordingborg Vandrerhjem, 1943.
Pudsigt nok var det arbejderne i kælde
ren under det hedengangne vandrerhjem
ved Lilletorv - hvor i dag den kinesiske re
staurant Hua Xin ligger - som for alvor
fødte idéen om at sætte fokus på Vordingborg-malerinden i 100-året for hendes fød
sel.
I marts 2006 efterlyste Sjællandske (tid
ligere Vordingborg Dagblad) under over
skriften „Hvem har mon malet Valdemars
vilde ridt?“ kunstneren bag en række del
vis overmalede og ødelagte vægmalerier i
kælderen under det forhenværende van
drerhjem. Gertrud Boberg blev nævnt som
en mulighed. Og der gik ikke lang tid, før
flere læsere slog fast, at billederne med til
hørende verselinier fra Ingemanns „På
Sjølunds fagre sletter“ var skabt af Vordingborg-maleren, som havde udført lig
nende scener i stueplan. Kalkmalerier som
i dag er væk - eller måske blot er gemt bag
paneler eller lag af maling ...
I begyndelsen af april præsenterede avi
sen så vordingborgenseren Chiyeko Sti
nus’ idé om - i forbindelse med malerin
dens 100 års dag året efter - at arrangere en
„Boberg-aften“. Tanken var, at folk, som
havde haft Gertrud Boberg tæt inde på li
vet som „udvidet familiemedlem“, under
viser, kortspiller og så videre over en kop
kaffe kunne komme og fortælle om hende.
Resultatet blev 10 måneder senere den
store udstilling og et velbesøgt mindemøde
i Vordingborg.

Den senere Vordingborg-kunstner beteg
nede altid årene på akademiet som de bed
ste i hendes liv. Måske bl.a. fordi hun her
lærte den jyske kvinde at kende, som tilsy
neladende i en eller flere perioder betød
mere for den unge kunstner, end det er
almindelig kendt.
Kunstnerisk kastede bekendtskabet
flere værker af sig. På 2007-mindeudstillingen var - som et ungdomsværk af Bo
berg - udstillet en buste af Mette Schou, li
gesom der i en privat samling er registreret
et Schou-maleri fra 1942 af en både alvor
lig og tænksom Gertrud Boberg. Mette
Schou var gift to gange - i 1935 med teg
neren Jørgen Schou (1896-1940) og i 1945
med kontorchef og kunstsamler Johannes
Blangsted-Jensen (1881-1951). De sidste
år af hendes liv tilbragtes i Norge.
Gertrud Boberg forblev til gengæld livet
igennem ugift. Og det samme gjorde en
anden veninde fra Kunstakademiet, male
ren Gudrun Lorenzen (1904-1968), som i
begyndelsen af 1930’erne i København
havde et tæt kunstnerisk samarbejde med
Boberg og Schou. I 1930 var det netop
med Gudrun Lorenzen, at Boberg rejste til
Frankrig og Spanien.
Såvel i familien som blandt de nærme
ste venner var Gertrud Bobergs seksuelle
orientering et emne, som man absolut
holdt for sig selv. Og i Vordingborg var

Den ugifte kunstner
Blandt kammeraterne på Kunstakademiet
var den senere maler og væver Mette
Schou (1909-90), som Gertrud Boberg til
syneladende havde et særligt forhold til.
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Maleren og væveren Mette Schou skabte i 1942 det
te billede a f en alvorlig og tænksom Gertrud
Boberg.

■AMP

Et a f herregården Rosenfeldts gamle landarhejderhuse på Knudshoved Odde malet a f
Gertrud Boberg i 1937. Foto: Herbert Silz.

den tilsyneladende ikke almindelig kendt,
hvorfor det heller aldrig blev et emne for
sladderen i købstaden. Den mandhaftige
malerinde var som hun var, og så var den
sag ikke længere.
Livet igennem var hun en sammensat
personlighed - lidt indesluttet af natur med
et humør, der kunne være meget svin
gende. Men det lå til hele familien - både
forældrene og de to større søskende, søste
ren Inger og broderen Bent.
Som Gertrud blev heller ikke søsteren,
Inger Margrethe Boberg, gift. Efter mode
rens død i 1943 overtog de to søstre huset
på Pragtstjernevej 7 i Søborg. Her boede
de sammen til 1957, da Inger Margrethe
Boberg døde afkræft. Hun blev i 1934 som
den første kvinde dr.phil. i folkeminde vi
denskab, og hun var ved sin død en frem
trædende, internationalt anerkendt folke
mindeforsker.

Hjem til Vordingborg
„Hun minder om sine Billeder, eller Bille
derne ligner Maleren, tunge i Trækkene,
men friske og ærlige, sunde i Farven og op
lyst af pludselige og overraskende Smil“,
skriver en københavnsk avis engang i
1930’eme.
Men selv om Gertrud Boberg får pæne
ord med på vejen i medierne, har hun i sine
yngre år i København svært ved at leve af
sin kunst. Og hendes to søskende må flere
gange træde til med en økonomisk hjæl
pende hånd. Vendepunktet kommer, da hun
i slutningen af 1950’eme flytter til barn
domsbyen Vordingborg, hvor hun i første
omgang sammen med en veninde bor til
leje i en del af et hus på Viol vej. I begyn
delsen af 1960’eme bosætter naturelskeren
sig så - stadig nær Kirkeskoven - i den ene
ende af et dobbelthus på Arrebovej 5, der er
en blind sidevej til Goldschmidts vej.
9

Det 20. århundredes Vordingborg-kunstner fotograferet juleaften 1996. Gertrud Boberg døde i februar året
efter. Foto: Dag Stinus

I barndomsbyen bliver Gertrud Bobergs
kunst værdsat, og her føler hun sig
hjemme. Her kan den nøjsomme kunstner
leve sit enkle liv. Og her tager man i de sid
ste år fra diverse offentlige instanser lige
frem lidt hensyn til denne éner, der ikke
går så højt op i regninger, selvangivelser
og andre kedelige ting. Familien mindes
f.eks., hvordan fasteren gemte og glemte
rudekuverterne bag klaverklappen.
På det personlige plan var det ret få
mennesker, der kom helt tæt på hende. Til
gengæld var den ydmyge kunstner en stor
natur- og dyreven, der - sammen med Vordingborg-veninden Ellen Christensen - i
1988 blev hædret med både medalje og
diplom af foreningen Dyrenes Beskyttelse.
De to fodrede - vist nok ind imellem med
10

fare for liv og helbred - ænder og svaner i
vågerne ved Nordhavnen. Og Gertrud Bo
bergs have var - til nabolagets store fortry
delse - hjemsted for en mangfoldighed af
omegnens katte, både dem med og uden
hjem. På Arrebovej blev der nemlig fodret
med Whiskas, som det i de sidste år var
have- og alt-mulig-manden Torben Balcer
fra Ørslev, der hentede i Netto. Selv var
hun sparsommelig som få, men kattene og
fuglene skulle der ikke spares på.
Det sidste maleri fra januar 1997 viser
da også det store fugle-foderbræt med fou
ragerende solsorte i haven på Arrebovej.

Den lokale mæcén
Kunstneren med atelier på Arrebovej var
ikke en kvinde, der blandede sig endsige

Gertrud Boberg var meget sparsommelig. Men samtidig var hun en stor dyreven, så foder til vilde katte og
fugle skulle der ikke spares på. Hendes sidste maleri - fra januar 1997 - viser da også udsigten til det store
foderbræt i haven på Arrebovej i Vordingborg. Billedet befinder sig i dag hos Bobergs have- og alt-muligmand, Torben Balcer. Foto: Henning Gøti

førte sig frem blandt købstadens borgere.
Ikke mindst de mange bestillingsopgaver
på portrætter tvang hende i kontakt med
mange mennesker, men det var kun de
færreste hun lod komme rigtig tæt på. En
kelte rigtige venner havde hun dog i Vor
dingborg - f.eks. blandt medlemmerne af
Stinus-familien, hvis mandlige overhoved
var Stinus Nielsen (1902-1997), som bl.a.
i 16 år var formand for Danmarks Lærer
forening.
Udgangspunktet for de to personlighe
ders bekendtskab fortoner sig lidt i forti
dens tåger, men skriver sig formentlig til
bage til Stinus Nielsens seminarietid i
Vordingborg. Han fik i hvert fald med
årene rollen som en slags mæcen for ma
leren, der hos ægteparret Ketty og Stinus

Nielsen kunne komme og gå, nærmest som
hun havde lyst.
Forsiden af erindringsbogen „Mit liv i
skolen“, der var tænkt som Lærerstandens
Brandforsikrings hilsen til Stinus Nielsen i
anledning af hans 95 års dag i november
1997, prydes da også af et portræt udført af
Gertrud Boberg tilbage i 1962, da organi
sationsmanden fra Gåsetårnets by fremtoner som den både myndige og drevne fag
foreningsleder, han var. Bogen udkom
imidlertid først efter vordingborgenserens
bortgang. Han døde i september - blot syv
måneder efter kunstneren, som han støt
tede gennem rigtig mange år.
Stinus Nielsen sikrede således i sine
velmagtsdage via lærerforeningen og stan
dens brandforsikring masser af opgaver til
11

/ 1946 tegnede Gertrud Boberg formanden for
Danmarks Lærerforening, vordingborgenseren Sti
nus Nielsen.

Gertrud Boberg, hvis billeder i et pænt
antal f.eks. kom til at hænge på lærerfore
ningens kursusejendomme.
Det var da også den legendariske lærer
formands tidligere svigerdatter, Chiyeko
Stinus, der var den centrale ildsjæl bag
minde-aktiviteterne for Boberg i 2007.
Forfatteren Erik Stinus - som er søn af
Stinus Nielsen og bror til Chiyeko Stinus’
tidligere mand, det radikale folketings
medlem og generalsekretær i UNICEF
Danmark, Ame Stinus (1932-1995) - var
tillige én af bidragyderne ved februar
arrangementet i KulturArkaden.
Det var også flere af de malere, som
gennem mange år på amatørbasis havde
suget Bobergs store håndværksmæssige
viden om kunsten at male til sig. I mere
end en menneskealder underviste hun bl.a.
på aftenskolebasis kunstinteresserede i lo
kalområdet.
Bobergs naturalistiske stil, som på hen
des ældre dage kun blev let provokeret af
12

herlige let „firkantede“ høns og katte,
gjorde hende simpelthen i anden halvdel
af det 20. århundrede til „Vordingborg
maleren“. Og mange husker stadig hendes
årligt tilbagevendende udstillinger under
beskedne forhold i den gamle gymnastik
sal på Kirketorvets skole, hvor oliebille
der til rimelige priser hastigt skiftede ejer
mand.
Da alderen tvang den til det sidste aktive
malerinde væk bag rattet i den lille vare
vogn, hvor hendes trofaste hund - airedaleterrieren Knold 1, 2 eller 3 - altid hyggede
sig på passagersædet, stavrede hun i stedet
mod Nordhavnen, Oringe-halvøen eller
måske blot Kirkeskoven hjulpet af to
stokke.
Hun døde 15. februar 1997 på Næstved
Sygehus, og - helt i hendes ånd - blev hun
bisat under en enkel sten på Vordingborgs
gamle kirkegård ved Nordhavnen, hvor
hun havde malet så mange billeder og fod
ret så mange fugle.

Den bedst besøgte udstilling
Gertrud Boberg er tilsyneladende ikke re
præsenteret på ét eneste af landets kunst
museer - heller ikke det regionale Stor
strøms Kunstmuseum. Til gengæld kan
hendes landskabs- og portrætmalerier ny
des i rigtig mange hjem på det sydligste
Sjælland. Lidt groft sagt er det sådan, at et
hvert „pænt“ hjem i barndommens købstad
bør huse mindst et maleri med signaturen
„G.B.“
Udenfor Sydsjælland og Møn er Ger
trud Boberg til gengæld i dag nærmest
ukendt, og når hendes billeder handles sker
det til priser omkring et par tusinde kroner.
Søndag 25. februar 2007 - to dage før
100 års dagen for Bobergs fødsel og godt
10 år efter hendes død i en alder af næsten
90 år - afslørede det af Boberg-venner og bekendte arrangerede mindemøde til gen
gæld, at den naturalistiske kunstner er
populær som aldrig før.

I kælderen under den kinesiske restaurant Hua Xin gemmer sig
rester a f vægmalerier skabt i 1943 a f Gertrud Boberg til Vording
borgs daværende vandrerhjem. Foto: Leo Grøndal, Sjællandske

»På Sjølunds fagre sletter« inspirerede Gertrud Boberg
På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred,
hvor skoven kranse fletter om engens blomsterbed,
hvor sølverkilden glider nu ved ruinens fod,
dér stolt i gamle tider en kongebolig stod.
I borgens gyldne sale sig rørte muntert liv,
der hørtes skæmtsom tale og lystig tidsfordriv;
Kong Valdemar dér bygged så fast sit kongehus,
som det hans liv betrygged, til verden sank i grus.
Med lystig jægerskare på hviden ganger fløj
den konge tit med fare hen over stub og høj;
men i den raske glæde, ved jægerhornets klang
de glemte tit at bede og høre messesang.
- 1 muld for længe siden kong Valdemar er lagt,
men sælsomt gennem tiden går sagnet om hans jagt.
Tit korser arme bonde sig end på natlig sti,
hvor jægere og hunde ham suse vildt forbi.
• B. S. Ingemann lod sig i 1816 inspirere til blandt andet disse linier om Valde
mar Atterdag og hans elskede borg med Gåsetårnet i Vordingborg. De blev senere
sat i musik af Niels W. Gade. Det var verselinierne i denne Vordingborg-sang, som
i begyndelsen af 1940'eme inspirerede Gertrud Boberg til kalkmalerierne i såvel
stueplan som kælder i det daværende vandrerhjem på Algade 69 i Vordingborg.

13

folkelige virak i anledning af den tilsyne
ladende kunstnerisk uopslidelige malers
„runde dag“. Og både før og efter „minde
mødet“ flokkedes folk i alle aldre omkring
billeder og caféborde i HavneFrontens Er
hvervscenter, der i hele februar dannede
ramme om den - udstillingstiden taget i
betragtning - bedst besøgte kunstudstilling
i Vordingborg indenfor de seneste år.
Den store retrospektive udstilling op
hængt primært af Boberg-eleven Ketty
Estrup fra Orehoved rummede ikke færre
end 84 værker - især oliemalerier, men
også akvarel-billeder, eksempler på relief
fer, mosaik- og billedhugger-arbejder plus
diverse former for personalia. Dagbladet
Sjællandskes vindue mod Algade bød si
deløbende på en lille udstilling af billeder,
ting og sager med relation til Vordingborg
malerinden.
„Paraplydamen" - skulptur skabt a f Gertrud Bo
berg i hendes yngre år. Foto: Herbert Silz

Ved eftermiddagens offentlige arrange
ment i KulturArkaden i Vordingborg
mødte der f.eks. så mange mennesker
frem, at døren til salen måtte åbnes for at
give et par ekstra pladser. Op mod 200 - og
en enkelt „fan“ helt fra omegnen af Was
hington i USA - havde fundet vej til mødet,
der var kulminationen på lokalsamfundets

Kilder:
Weilbachs Kunstnerleksikon, 1947
Kunstindeks Danmark
www.kvinfo.dk
Udaterede avisudklip fra 1930’eme
Samtaler 2006-07 med familie, venner og
bekendte af Gertrud Boberg
Indlæg på Boberg-mindemødet 25. februar
2007 i KulturArkaden, Vordingborg
Diverse artikler om Gertrud Boberg i dag
bladet Sjællandske Vordingborg 2006-07

Henning Gøtz
(1954) - journalist og forfatter. Siden 1992 lokalredaktør på Vor
dingborg Dagblad/Sjællandske Vordingborg.
Formand for Sydsjællands M useum/M USEERNE.DK. Fhv. formand
for Skovbo Lokalhistoriske Forening. Fhv. næstformand for Histo
risk Samfund for Præstø Amt.
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Barmose I

En Maglemoseboplads
på Sydsjælland

A f Studerende ved Forhistorisk Arkæologi ved
Københavns Universitet Jens Johannsen,
Anders Rasmussen & Marie Brinch
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Barmose I er en boplads fra jægerstenalde
ren. Overordnet inddeles jægerstenalderen
herhjemme i palæolitikum og mesolitikum. Mesolitikum, der er den yngste af
disse to perioder, er det tidsrum, der stræk
ker sig fra sidste istid og frem til neolitikum, d.v.s. bondestenalderen. Barmose Ibopladsen tilhører nærmere bestemt
Maglemosekulturen, der er den første kul
turperiode i mesolitikum. Den strækker fra
ca. 9.500 til 6.400 f.Kr., d.v.s. ca. 3.100 år.
Ved istidens afslutning ændredes klimaet
markant. Det blev varmere, og dette resul
terede i, at en ny flora og fauna indvan
drede i Danmark, mens andre forsvandt f.eks. rensdyrene, der hidtil sandsynligvis
havde været den primære fødekilde, men
nu trak med kulden længere nordpå.
Landskabet, der før havde bestået af
brede åbne sletter, blev nu dækket af en lys
birke-fyrre-skov. Skoven tiltrak nye dyr.
Blandt dem dominerede urokserne, elg og
den europæiske bison. Senere i perioden,
da temperaturen atter steg, sluttede kron
vildt, vildsvin, rådyr og en mængde gna
vere og mindre pattedyr sig til faunaen.
Ved vådområderne var der et lige så rigt
fugle- og fiskeliv.
I disse ressourcerige omgivelser slog
Maglemosejægerne sig ned. Deres kultur
defineres ud fra typologi, bygget på dati
dens pilespidser, der i fagsproget hedder
mikrolitter. Dette betyder, at perioden er
materielt defineret, d.v.s. afgrænset i tid
som følge af, at genstandsinventaret ad
skiller sig fra både det foregående, men
også det efterfølgende. De redskaber, vi
kender fra deres bopladser, er hovedsage
ligt fremstillet af flint, men kan også være
af træ, ben eller tak. Man har haft et bredt
udvalg af redskaber. F.eks. økser, skrabere,
knive og stikler, som har været brugt til
forarbejdning af træ, tak, knogle og skind.
Ved fiskeri har man anvendt lystre og
kroge, og ved jagt har man formentlig ho
vedsageligt brugt bue og pil. Datidens ene
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ste husdyr, hunden, blev formentlig bl.a.
brugt som jagthund. Man ernærede sig
altså ved jagt og fiskeri, men sandsynligvis
også ved indsamling af spiselige plante
dele og insekter. Som det senere vil
fremgå, levede man en nomadetilværelse,
og datidens boliger var derfor højst sand
synligt lette, flygtige konstruktioner, byg
get af forhåndenværende materialer som
f.eks. træ, bark og/eller skind.
Af vigtige Maglemoselokaliteter kan
især nævnes de sydsjællandske moser Holmegaard, Sværdborg og Lundby.
Bopladsen Barmose I blev udgravet
1967-1971 under ledelse af Axel Degn Jo
hansson, som i 1990 publicerede boplad
sen i bogen „Barmosegruppen. Præboreale
bopladsfund i Sydsjælland“.
Denne artikels tre forfattere fik lejlighed
til at undersøge fundet i forbindelse med et
bachelorprojekt på Forhistorisk Arkæologi
ved Københavns Universitet i foråret
2006. Ud fra fundene på Barmose I har vi
arbejdet med hver vores selvstændige
aspekt af pladsen, og således er denne arti
kel inddelt i tre afsnit. Et om datering, et
om sæsonbestemmelse og et om hytte
struktur.

Datering
Kronologien på Barmose I
Etableringen af den rette kronologi er et
emne, der til stadighed fascinerer og fru
strerer. For hvor det er spændende at være
i stand til at sætte et materiale ind i dets
rette sammenhæng, så opstår det proble
matiske, i og med at vi må forholde os til
de mange muligheder med henblik på da
tering, vi har til rådighed. Det er nemlig
ikke altid, de forskellige dateringsmetoder
giver det samme resultat.
Der findes et væld af forskellige meto
der, ud fra hvilke man i dag kan datere ma
teriale og pladser fra fortiden, som dette
tilfælde det tidlige mesolitikum i Dan-

mark. Man kan datere ud fra genstandsty
pologi, flintteknologi, pollenanalyser, ved
anatomiske undersøgelser og kulstof-14dateringer. I denne forbindelse står vi i dag
ret godt, hvad Barmose I angår, eftersom
der allerede kort tid efter udgravningen
blev foretaget gennemgribende naturvi
denskabelige studier af materiale fra plad
sen. Ved hjælp af de vedanatomiske under
søgelser, det vil sige undersøgelser af de
gamle træ- og planterester, der var til stede
fra pladsen, blev det for eksempel muligt
at fastlægge, hvilken flora der var den mest
fremherskende på det tidspunkt i forhisto
rien, da Barmose I-pladsen var i brug, og
ved hjælp af de konventionelle kulstof-14dateringer, der blev foretaget i tidsrummet
mellem 1968-71, havde man håbet også at
kunne fastlægge, inden for hvilken krono
logisk ramme pladsen måtte befinde sig.
Men hvorfor skal der så en yderligere
gennemgang af materialet til, når nu det
hele er dækket så godt ind, både hvad an
går de relative dateringsmetoder samt de
absolutte? Jo, gennemgangen af materialet
fra Barmose I skete netop på baggrund af
visse uoverensstemmelser mellem den al
lerede etablerede tidsmæssige placering af
pladsen og kulstof-14 AMS-dateringer af
nyere dato, som gør pladsen flere hundrede
år yngre, end man ellers tidligere havde
troet.
Mange relevante spørgsmål rejste sig i
denne forbindelse. Skulle man sætte sin lid
til de nye dateringer, eftersom de gamle
konventionelle kulstof-14-dateringer ikke
længere var brugbare? Eller var det i stedet
de relative dateringer, som den gamle an
tagelse af pladsens egentlige datering hvi
ler på, der gav det sande billede af plad
sens datering?

Genstandstypologisk datering
En af en oldgranskers opgaver og store for
nøjelser er at se på genstande fra fortiden.
Tag for eksempel en skiveøkse fra tidlig

Maglemosekultur. Den har en æstetik over
sig, der tiltaler os arkæologer meget. For
men, måden, redskabet er tilhugget på, de
skader, der nu endda måtte være at finde på
æggen, alt sammen går det op i en højere
enhed. Men det er ikke kun, fordi flint er
behageligt at se på, at vi gør, som vi gør,
for de gamle ting kan nemlig fortælle os
meget om fortiden og de mennesker, der
havde deres daglige gang i den.
Man kan for eksempel ud fra genstande
nes form få en ide om, hvilken periode af
fortiden man skal henføre dem til, i kraft af
at man har dannet sig en ide om den sam
lede horisont af tilgængelige genstandsty
per på daværende tidspunkt. Selv om alle
genstandstyper i teorien kan anvendes til
denne form for datering, selvfølgelig for
udsat den nødvendige sporbare morfologi
ske udvikling over tid er til stede, så er det
som oftest pilespidserne, der bruges. Pi
lespidserne er nemlig, som redskabs
gruppe, underkastet en stor, ja, måske
endda den største, udformningsmæssige
udvikling. Derudover har de også været
genstand for de mest gennemgribende stu
dier udi etableringen af et praktisk anven
deligt genstandstypologisk dateringsappa
rat (eksempelvis Brinch Petersen 1973,
Vang Petersen 1999).
Pilespidserne fra Barmose I, og Maglemosekulturen i det hele taget, kender
man, som tidligere nævnt, også under fæl
lesbetegnelsen mikrolitter. Mikrolitteme
fra Barmose I, der er tildannet af små flæk
ker, er kendetegnet ved deres relativt sim
ple udformning og skrå retouchering på
den ene side af den gennemborende ende.
Denne type klassificeres som en simpel
lancet med skrå spidsretouche. Det er også
denne form for pilespidser, man i 1905
fandt sammen med det imponerende skelet
af en uroksetyr i Vig Mose i Odsherred
(dateret til ca. 8600 f.Kr.). Derfor kendes
mikrolitter af denne simple type også un
der betegnelsen; mikrolitter af Vigtype.
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Ud over de mange simple lancetter, der
blev fundet på pladsen, var der kun en en
kelt lancet med fuldt retoucheret side, og
man kan undre sig meget over, hvordan
dette enkelte eksemplar er havnet blandt
den store gruppe af ensartede spidser, om
der er tale om et forarbejde til et andet
redskab, et forsøg, eller om spidsen vit
terligt slet ikke hører hjemme iblandt de
andre og skal ses som en forurening af
materialet?
At der ikke blev fundet nogen mikrostikkel, der passede sammen med dette ene
eksemplar, gjorde det umuligt med sikker
hed at sige, hvorvidt den hørte til eller ej.
Mikrostikkelsammensætninger er som of
test en af de sikreste indikatorer på pladssamhørighed, man kender til, og da dette
ikke var muligt, valgte vi at se bort fra den
ene lancet med fuldt retoucheret side i den
videre analyse.
På Barmose I-pladsen, hvor mikrolitmaterialet derfor fuldstændigt domineres af
Vigtypen, kunne man på baggrund af
denne overvægt af genstandsformen med
sikkerhed, ifølge de parametre, der gør sig
gældende inden for den genstandstypolo
giske datering, fastsætte pladsens alder til
også at være inden for den tidligste del af
Maglemosekulturen.

Sammenligning med
andre pladser
Heldigvis er Barmose I langtfra den eneste
plads, hvorfra man finder mikrolitter af
den type, der kendetegner den allertidligste del af Maglemosekulturen i Danmark,
og på alle de andre pladser, hvor disse mi
krolitter findes, tjener de også som en del
af de faktorer, der er med til at bestemme
deres datering. I forbindelse med under
søgelsen af det daterede materialet fra
Barmose I er andre tidlige Maglemosepladser som Bjergby Enge, Hasbjerg II,
Star Carr fra England og Duvensee 9 fra
Tyskland blevet inddraget.
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Disse pladsers genstandstypologiske date
ringer - samt de naturvidenskabelige date
ringer, der nu måtte være til rådighed på
dem - er blevet sammenholdt med de op
lysninger, der er fra Barmose I, for derved
at kunne danne et sammenligningsgrund
lag, ud fra hvilket det kunne bedømmes,
om der var belæg for en ændring i den al
lerede etablerede genstandstypologisk ba
serede datering af Barmose I.
Resultatet af disse undersøgelser var til
dels, at i de tilfælde, hvor en datering ude
lukkende var baseret på en relativ date
ringsmetode, altså, i de tilfælde, hvor man
udelukkende havde mikrolitteme at gå ud
fra, ja, der var dateringen reelt set for usik
ker til, at den kunne anvendes til vores
komparative analyse.
Som eksempel kan nævnes en plads som
Bjergby Enge, hvor mikrolitteme, der i ho
vedtræk er af samme slags som dem på
Barmose I, om end der på denne plads
også var en del af typen lancetter med fuldt
retoucheret side, var det eneste daterbare
materiale (Andersen 1980). På den kunne
vi allerhøjest indsnævre en datering til at
ligge inden for en enkelt fase af Maglemo
sekulturen, den fase, der også kendes un
der betegnelsen Maglemose 0 (forkortes
oftest M0). Og når man taler om den tid
lige Maglemosekulturs faser, så er det im
mervæk en anseelig og meget uoverskue
lig tidshorisont at arbejde med.
En veldateret plads som Duvensee 9 gi
ver derimod et meget bedre grundlag for
sammenligning. Mikrolitteme er her, bort
set fra enkelte indslag af yngre typer (lan
cetter med fuldt retoucheret side), i øvrigt
meget lig dem, vi finder på Barmose I (Bokelmann 1991). Duvensee 9 er defineret
som en præboreal plads, og middelværdien
af de kulstof-14-dateringer, der er foretaget
på den, er sat til være mellem ca. 8.900 og
8.600 f.Kr. Baseret på det rent typologiske
alene burde Barmose I derfor placere sig
før eller nogenlunde samtidig med denne.

Gammel flora
Undersøgelser af det forhistoriske flora
materiale fra en boplads som Barmose I
giver på mange punkter et godt grundlag
for videre datering. Ved at sammenligne
det fuldstændige billede af alle de rester
af plante- og træarter, der er til stede på en
plads, med den viden, der er til rådighed
om, hvornår disse for første gang var at
finde i det danske område, kan man danne
sig et overblik over, inden for hvilken
pollenzone pladsen skal placeres. Visse
arter af træer er for eksempel kendeteg
nende for begyndelsen af forskellige pol
lenzoner i Danmark, og det er netop
manglen eller forekomsten af disse, der i
særdeleshed er behjælpelig på dette
punkt.
I materialet fra Barmose I fandtes der
ingen spor af hassel, og sammenholder
man denne mangel med det faktum, at mikrolitteme indikerer en samhørighed med
det tidligste Maglemosekultur, så betyder
det, at pladsen med meget stor sandsynlig
hed skal findes i den pollenzone der ken
des under betegnelsen præboreal tid, også
kendt som birke-fyrre-tid (ca. 9.500 til
8.250 f.Kr.). Denne datering er der for så
vidt ikke noget mærkeligt i, og det skulle
da have været underligt, om pladsen havde
placeret sig inden for boreal tid, eftersom
mikrolitinventaret ikke indikerer nogen
samhørighed med de former, man finder i
den periode, der jo hovedsageligt er trekantsmikrolitter.

Ved at anvende de genstandstypologiske
og de vedanatomiske undersøgelser i sam
menhæng kan man udelukke boreal tid
som en sandsynlig ramme for en date
ringsmæssig placering af pladsen, og når
hverken det genstandstypologiske eller det
vedanatomiske pegede i retning af en mu
lig boreal horisont, snarere tværtimod, kan
man dermed også se bort fra den del af de
nye AMS-dateringer, der overlappede med
denne tidsperiode.

Absolutte dateringer
Som udgangspunkt er denne dateringsme
tode den sikreste måde, hvorpå man kan få
en nogenlunde nøjagtig datering af forti
digt materiale. Men metoden er som sådan
ikke uden en vis form for usikkerhed, an
gående hvorvidt de dateringer, man får, nu
også er de korrekte. Et hyppigt problem i
forbindelse med dateringen er, at prøverne
har været, eller er blevet, forurenet på den
ene eller den anden måde.
I visse tilfælde ved, at optageren af
prøven ikke har være omhyggelig nok ved
håndteringen af materialet, men også ved
absorberingen af yngre humussyrer i det
materiale, der skal dateres. Disse indtræn
gende humussyrer er problematiske for
nøjagtigheden af de resultater, man får, i
og med at de kan give en fejldatering på
flere tusind år. I de gamle konventionelle
kulstof-14-dateringer foretaget på materi
ale fra Barmose I var der netop store ud
sving i dateringerne (fig. 1.1).

Figur 1.1
Kalibreringerne af de
gamle konventionelle
kulstof-14 dateringer
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De fem kulstof-14-dateringer, der blev fo
retaget, svingede indbyrdes mellem 9.240
± 150 som den ældste til 3.690 ± 110 i den
yngste ende (begge er ukalibrerede og an
givet i kulstof-14- år før nu). Disse ud
sving skal netop ses som et udtryk for dette
fænomen.
Der blev heldigvis foretaget nye AMSdateringer på materiale fra pladsen i 1990,
og i forbindelse med disse dateringer fjer
nede man humussyrerne i de prøver, man
fik indsendt. Kalibreringerne af disse ny
ere dateringer koncentrerer sig alle inden
for et tidsrum, der kan indsnævres til ca.
8.600 til 8.300 f.Kr. (fig. 1.2), hvilket er
slutningen af præboreal tid, og det passer
godt sammen med de vedanatomiske un
dersøgelser. I forhold til det genstandsty
pologiske passer denne datering også, om
end knapt så godt. Man skulle nok have
forventet sig en datering, der lå et par
århundrede tidligere end dette, hvis der
havde været overensstemmelse mellem det
genstandstypologiske aspekt og kulstof14-dateringerne.
Konklusionen er, at Barmose I rettelig
er en præboreal plads, men at den skal pla
ceres i slutningen af denne periode snarere
end i begyndelsen eller midten. At det gen
standstypologiske ikke entydigt indikerer
dette, må stå som bevis for, at denne date
ringsform ikke i tilstrækkelig grad lader
sig anvende til finere datering inden for de
enkelte faser af for eksempel Maglemosekulturen.
Figur 1.2
Kalibreringerne a f de
nye kulstof-14 AMS
dateringer

20

Sæsonbestemmelse
Jægerfolks mobilitet
Jægerstenalderens folk var mobilt. Før
landbruget knyttede folk fast til de områ
der, de dyrkede, levede menneskene en no
madetilværelse. Man flyttede efter, hvor
årstiden bød på rigelige mængder af føde.
Et eksempel er områder, hvor trækfugle
samles i forbindelse med forårs- eller efter
årstræk. Sådanne steder vil i forholdsvis
korte perioder have meget gunstige mulig
heder for jagt. Modsat vil de være mindre
tillokkende, når der ikke er store flokke af
trækfugle.
Jægerfolkene har i høj grad været til
passet naturen og har forstået at udnytte
sådanne sæsonbestemte ressourcer. De har
således boet på en række forskellige bop
ladser i løbet af en årlig cyklus. Det er
sandsynligt, at en gruppe jægerfolk har
haft et bestemt bosættelsesmønster, som de
har fulgt år efter år. Dog har man også kun
net bryde bosættelsesmønstret, hvis en fø
dekilde har svigtet.
Ved at undersøge levn fra fortiden er det
arkæologens opgave at kaste lys over for
historien. Mange arkæologer har da også
forsøgt at rekonstruere jægerstenalderens
bosættelsesmønstre. Dette er dog en uhyre
vanskellig opgave, idet et bosættelses
mønster ikke er en konkret genstand som
lige kan udgraves. Dermed ikke sagt, at det
er umuligt. Der findes en række metoder,
som kan være med til at afdække bosættel

sesmønstre. En boplads’ materiale og be
liggenhed kan således give et fingerpeg
om, på hvilken tid af året bopladsen var
beboet, og giver os derved et indblik i en
del af bosættelsesmønstret. Dette kaldes
sæsonbestemmelse.

Sæsonbestemmelse
På en del af de berømte danske Maglemosebopladser er der fundet et stort og velbe
varet organisk materiale. Traditionelt er
det først og fremmest dette, man under
søger, når man sæsonbestemmer en bo
plads. Ved at studere knogler og tak kan
man, med en vis fejlmargen, se, hvilken
årstid et dyr er blevet nedlagt, og derved få
et fingerpeg om bosættelsestidspunktet.
Dog er det langtfra alle bopladser, som har
gunstige bevaringsforhold. I nogle tilfælde
er intet eller næsten intet organisk materi
ale bevaret. Det skal også nævnes, at
sæsonbestemmelse via organisk materiale
er forbundet med en række problemer,
hvoraf det største er, at der er færre indi
katorer, som kan indikere ophold i vinter
halvåret end i sommerhalvåret. Samtidig
udelukker fraværende vinterindikatorer,
og for den sags skyld også sommerindika
torer, ikke, at der alligevel har været et op
hold i perioden.
Bopladsens beliggenhed i landskabet
kan også fortælle noget om, hvilken årstid
en boplads var beboet. En stor del af Maglemosebopladseme er anlagt på en mose
flades tørvelag og har formentlig været
oversvømmede i vinterhalvåret og dermed
ubeboelige i denne periode (Jessen
1919:126), mens pladser, som har ligget på
fast grund, kan have været beboet året
rundt.
Redskabernes fordeling på bopladsen
kan også være med til at angive, i hvilken
sæson bopladsen var beboet. Ligger ho
vedparten af redskaber og flintaffald inden
for en boplads’ bolig, viser dette, at bo
pladsens aktiviteter fortrinsvis foregik in

den døre. Dette kan indikere et vinterop
hold, idet man har holdt sig inde i hytten
pga. kulde. Tilsvarende kan man forvente,
at flere aktiviteter er foregået udendørs i
sommerhalvåret
(Leonova
2003:18).
Denne tolkningsmodel er dog heller ikke
uden problemer, idet redskabernes forde
ling på en boplads meget nemt kan være
blevet forstyrret, efter at ophold på pladsen
er ophørt.

Sæsonbestemmelse af Barmose I
At forsøge at finde ud af, hvilken årstid
Barmose I var beboet i, er en vanskelig af
fære, da bevaringsforholdene for organisk
materiale er dårlige på bopladsen. Således
er kun 87 fragmenter af tænder, knogler og
tak bevaret. Af identificerede dyrearter,
der kan sættes i relation til Maglemosejægernes ophold på pladsen, er: rådyr,
krondyr, vildsvin, urokse, vandrotte, lap
pedykker, gedde og karpefisk (beretning,
Johansson, Sydsjællands Museum).
Blandt knoglematerialet er fundet et en
kelt fragment af kastet rådyropsats. Rådy
ret kaster sin opsats enten i februar eller i
november-december (Jensen 1993: 311),
og takfragmentets tilstedeværelse indike
rer dermed et vinterophold. Dog er det
ikke rimeligt at drage nogen konklusioner
på baggrund af ét enkelt stykke tak, hvis
tilstedeværelse ikke nødvendigvis skyldes
menneskelig aktivitet.
På pladsen er der fundet 22 klumper af
birketjære. Dette har formentlig været an
vendt som klæbemiddel ved produktionen
af pile, nemlig når man har skullet fæste
mikrolitter til skaftet. Sammenholdt med
at der er fundet flager af opløst birkebark i
pladsens sydøstlige hjørne, tyder dette på,
at der er blevet produceret birkebarkstjære
på pladsen. Birkebarksflageme kan nemlig
være rester af birkebarksruller, som har
været brugt til tjæreproduktion.
Claus Malmros fra NNU oplyser, at man
formentlig kan udvinde tjære af birkebark
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året rundt. Dog påpeger han, at man vil få
det største udbytte af barken ved at ud
vinde tjæren i tiden omkring løvspringet i
den første uge af maj, hvor træet er fuldt af
saft. Antager man, at birketjæren er ud
vundet på pladsen, og at beboerne har ud
vundet tjæren i den periode, hvor det har
været mest givtigt, tyder tjæren på en som
merbosættelse.
Bopladsen ligger i den i dag drænede og
opdyrkede Barmose i Sydsjælland. Ved
senistidens slutning var Barmosen en
lavvandet sø. Denne blev p.g.a. erosion
gradvist afvandet, således at vandspejlet
sænkedes 2-3 meter (Marcussen 1967: 281).
Dette kan være årsag til, at Barmose I og
andre tidlige Maglemosebopladser i områ
det nu ligger ude på mosefladen og ikke
ved moseranden (Johansson 1990:10).
Desværre er det grundet tørvegravning
ikke muligt af finde frem til Barmose I ’s
nøjagtige beliggenhed i forhold til den
samtidige søbred (Johansson 1990:16),
men alligevel er det muligt ud fra stratigra
fien at udlede noget om pladsens beliggen
hed. Det fremgår af Johanssons publikation
fra 1990 og profiltegninger fra fundet, at de
fundførende lag lå nederst i et tørvelag el
ler umiddelbart oven på et lag af algegytje,
som sandsynligvis er den blottede søbund
(Johansson 1990: 13; beretning, Johansson,
Sydsjællands Museum). Søbunden må
være blevet blotlagt ved afvandingen.
Man har således bosat sig i det afvan
dede område, formentlig nær søens bred.
Dette betyder, at bopladsen har ligget på
fast grund hele året, i og med at søbreden
har været stadig vigende. Det udelukker, at
bopladsen kun kan have været beboet i
sommerhalvåret.
Endelig skal det nævnes, at hovedparten
af de redskaber, der er fundet på pladsen,
ligger inden for det areal, som tolkes som
gulvarealet i hytten (se hytteafsnittet).
Dette indikerer, om end noget usikkert,
vinterbosættelse.
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Alt i alt får man derfor ikke noget entydigt
resultat ud af at analysere de forskellige
sæsonindikatorer på Barmose I. Dog taler
bopladsens beliggenhed sammenholdt
med redskabsspredningen inden for hytte
arealet for, at pladsen kan have været be
boet i vinterhalvåret. Her har man kunnet
bo nær søbredden og alligevel tørt i det
fugtige vinterhalvår og således kunnet
drive fiskeri i søen og jage i det omkring
liggende område.

Maglemosekulturens manglende
vinterbopladser
Når man læser om jægerstenalderen, eller
besøger udstillinger, der omhandler perio
den, kan man let få den opfattelse, at der
dengang herskede en evig sommer. På re
konstruktionstegninger af jægerstenalderbopladser ser man sommerlige scenarier
med løvklædte træer og barbenede børn og
voksne. Dette skyldes bl.a., at vi ved mest
om livet i sommerhalvåret. Næsten ingen
bopladser fra jægerstenalderen har inde
holdt tegn på at have været beboet i vin
terhalvåret.
Den gængse forklaring på dette er for
Maglemosekulturens vedkommende, at
jægerne søgte ud til kysten i vinterhalvåret
for her at kunne fiske og jage. Den da
værende kystlinje ligger i dag under vand,
som følge af den havstigning, der fulgte ef
ter sidste istid. Derved er vinterbopladseme, ifølge teorien, oversvømmede og
uden for rækkevidde. Dette skulle således
være årsagen til, at vi ikke finder vinterbopladserne. Forklaringen underbygges i
nogen grad af, at man på de sydsjælland
ske Maglemosebopladser Sværdborg og
Lundby II har fundet rester af hhv. mol
boøsters og gråsæl (Degerbøl 1933:376;
Hansen 1995:10), hvilket viser, at man må
have besøgt kysterne eller har haft kontakt
til kystnære befolkningsgrupper.
Forklaringen er dog problematisk. Rent
videnskabeligt er det et problem, at forkla-

ringen ikke kan falsificeres. Den er sim
pelthen ikke mulig at modsige, fordi de
påståede vinterbopladser ligger uden for
vores rækkevidde. De oversvømmede om
råder fungerer med andre ord som en black
box, hvor det, vi ikke finder, må ligge
gemt. Et andet problem ved forklaringen
er, at det for en stor del af Maglemosebopladserne ikke virker rimeligt, at man har
rejst til kysten, selvom det via vandvejene
måske nok har været muligt. Bopladserne
ligger meget langt væk i forhold til den da
værende kystlinje. Maglemosebopladser i
Nordtyskland, som Friesack og Duvensee,
har ligget flere hundrede kilometer fra de
daværende kyster. Også danske bopladser
som Klosterlund og Draved har ligget over
hundrede kilometer fra kysten.
En del af forklaringen på, hvorfor vi
ikke har erkendt vinterbopladserne, kan
være, at der som nævnt er flere indikatorer,
som kan påvise sommerophold end vinter
ophold. Dette giver en skævvridning i
resultaterne. Det er ikke usandsynligt, at
vores metoder til at påvise vinterophold er
for dårlige, og at vi derfor simpelthen
overser vinterbopladseme, når vi forsøger
at sæsonbestemme.
Man kan heller ikke udelukke, at der har
været forskellige bosættelsesmønstre in
den for Maglemosekulturens udbredelses
område. Nogle kystnære grupper kan have
besøgt kysten, mens man har holdt sig i
indlandet, hvis kysten ikke var inden for ri
melig rækkevidde.
Et sandsynligt bud på et af flere mulige
typer bosættelsesmønstre i Maglemosekulturen er, at man har været bosat tæt på en
sø året rundt. Netop søbredder har ligget
skovløse og derfor mulige at bosætte sig
på, i modsætning til det meste af det øvrige
landskab, der har været dækket af en tæt
og ufremkommelig skov. I sommerhal
våret, når vandstanden var lav, har man bo
sat sig på de midlertidigt afvandede områ
der af søen, og når vandstanden steg i

vinterhalvåret, har man fulgt søbredden og
flyttet lidt højere op i landskabet.

På hvilken tid af året var
Barmose I-bopladsen beboet?
Axel Degn Johansson, som har udgravet
og siden publiceret pladsen, foreslår, at
man på Barmose I har drevet fiskeri på
gedde under deres vårleg på lavt vand i
april-maj. Denne tolkning beror formentlig
på fundne geddeknogler i og omkring ild
stedet. Desuden mener han, at knoglerne
fra lappedykker må indikere sommerop
hold, idet søen må have været tilfrosset om
vinteren (Johansson 1990:47ff).
At der under alle omstændigheder har
været drevet fiskeri, synes rimeligt, idet
pladsen formentlig lå nær søbredden. Det
synes også sandsynligt, at man kan have
udnyttet geddernes vårleg på det lave
vand, da man bestemt må formode, at
Maglemosefolkene har forstået at udnytte
en sådan mulighed for fangst. Dog viser de
63 fundne mikrolitter samt knoglerne fra
store køddyr med al tydelighed, at man fra
Barmose I-bopladsen ikke alene drev fi
skeri, men også jagt.
Geddeknogleme kan også stamme fra et
ophold midt på sommeren eller for den
sags skyld fra et vinterophold, idet lavvan
dede søer er særligt gunstige for geddefi
skeri i vinterhalvåret (Thomsen et al.
1970:163). Følgelig er det rimeligt at an
tage, at Barmose I ikke blot har været be
boet i forbindelse med geddernes vårleg i
foråret, men også i andre dele af året. Der
for er det tvivlsomt, om man kan bruge
geddeknogleme og det, at der er blevet
drevet fiskeri fra pladsen, som en indikator
på et ophold i netop april-maj.
Dette lader os tilbage med beliggenhe
den af bopladsen som den eneste egentlige
sæsonindikator. Bopladsen skal dog pga.
den tørre beliggenhed muligvis ses som en
vinterboplads. Vi får næppe nogensinde et
helt sikkert svar på, hvilken tid af året
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Barmose I var beboet. Det er endda langt
fra sikkert, om bopladsen har været beboet
i længere sammenhængende perioder. Den
kan for så vidt have været beboet nogle
måneder om vinteren og så være blevet
forladt for igen at blive besøgt nogle måne
der i foråret eller om sommeren.

Hytten
Problematikken
Et af de mange interessante spørgsmål om
Barmose I gik ud på, hvorvidt man kunne
erkende en hyttetomt ud fra det forhånden
værende materiale. Sandt at sige var en
hyttetomt allerede erkendt af Axel Degn
Johansson i hans publikation af pladsen
(1990), men i de mellemliggende år fra
dennes udgivelse til i dag er der udarbejdet
et hav af nye metoder til analyse af formo
dede hyttestrukturer, hvilket gjorde den fo
reslåede hyttetomt på Barmose I spænd
ende at udforske nærmere igen.
Der har i flere år været en øget interesse
for hyttetomter på mesolitiske bopladser, og
en hel del interessante fund er dukket frem,
men trods opmærksomheden er de to hytter
fra Ulkestrup Lyng i Åmosen (Andersen
1982) stadig vores bedste og sikreste ek
sempler på boliger fra Maglemosekulturen.
Man kan sige, at til forskel fra mange
andre arkæologiske problemstillinger dre
jer „hytteproblemet“ sig ikke om en di
rekte mangel på hyttetomter, nærmere
tværtimod, faktisk. Men desværre ses der
generelt en vis ukritisk behandling af kan
didaterne. Når man udgraver en mesolitisk
boplads, leder man næsten instinktivt efter
rektangulære hyttestrukturer, som vi ken
der dem fra Ulkestrup Lyng, med den ri
siko at overse vigtige nuancer. Derfor var
det netop interessant at tage fat i hyttetom
ten på Barmose I igen, da denne - som så
mange andre - tilsyneladende var rektan
gulær og generelt mindede meget om de
andre fundne tomter fra Maglemosetid.
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En undersøgelse med hjælp fra nye analy
semetoder kunne måske vise, at det var på
tide at nuancere og revurdere hyttetomten
på Barmose I, og de tidligmesolitiske hyt
ter generelt.

Teoretisk baggrund
Grundlæggende for undersøgelsen var den
teoretiske antagelse, at en beboelseszone
markeres gennem områder af høje flint
koncentrationer omkring et ildsted. Ildste
det er således fokuspunktet for alle bo
pladsens aktiviteter, og flintmaterialet
omkring det afspejler disse.
Til at føre teori ud i praksis blev com
puterprogrammet Analithic II brugt. Ud
viklet af den hollandske arkæolog Dick
Stapert var dette program et redskab til
både at oprette en database over hele flint
materialet samt gennem analyser under
søge, hvorvidt en hyttetomt var til stede el
ler ej.
Dick Stapert er bagmand for den analy
semodel, der kaldes „Ring & Sector“, og
som danner grundlag for Analithic II
(1992). Grundlæggende bygger modellen
på den førnævnte teoretiske antagelse om
ildstedet som fokuspunkt med aktivi
tetszoner omkring sig. Men at der findes
en aktivitetszone omkring et ildsted, er
ikke nok til at bedømme, hvorvidt bebo
erne har været under tag eller åben him
mel. Et andet teoretisk element måtte altså
inddrages, hvilket går under navnet
„vægeffekten“. Begrebet dækker over det
forhold, at en væg standser flintens udbre
delse på bopladsen, hvilket rent praktisk
betyder, at en markant forskel i mængden
af flint kan erkendes langs det formodede
vægforløb.
Især flintsammensætninger er nyttige i
denne forbindelse, da man må formode, at
såfremt der er tale om et vægforløb, vil
sammensætninger på tværs af dette være
få. I Analithic II bliver analysen udført ved
at udregne flintmængden i ringe og sekto

rer omkring et centralt ildsted. Resultatet
bliver vist i en slags søjlediagram, som
dermed afspejler flintens udbredelse. Er
der tale om en vægeffekt, vil der på dette
diagram være to søjler med en markant
højere flintmængde (området umiddelbart
omkring ildstedet og ved den formodede
væg), mens der i det modsatte tilfælde kun
vil være én søjle med markant høj flint
mængde (ildstedet), hvorefter der sker en
udfladning.
Men som vi senere skal se, er usikker
hedsmomentet ved en analyse, der udeluk
kende baserer sig på „Ring & Sector“, stor,
for fejlkilderne er mange. Flere faktorer er
altså nødvendige at inddrage, for at man
med nogenlunde sikkerhed kan udtale sig
om en hyttetomts tilstedeværelse eller ej.

Undersøgelsen af hytten
I nogle tilfælde kan man være så heldig, at
dele af det gamle gulv og/eller den gamle
vægkonstruktion er bevaret. Eksemplerne i
Danmark kan tælles på én hånd, men det er
dog sket - mest opsigtsvækkende var de
førnævnte Maglemosehytter fra Ulkestrup
Lyng i Åmosen, og et andet, noget nyere,
fund er fra Lavringe Mose ved Roskilde
(Sørensen 1987).
Det må antages, at hvis både gulv og
vægge kan erkendes, samt at analyser viser
en tydelig vægeffekt, må det være sikkert
at antage, at vi har at gøre med en hyttet
omt. Derfor var netop disse tre faktorer ud
gangspunktet for analysen af den fores
låede hyttetomt på Barmose I. En meget
spændende undersøgelse gik i gang. Ikke
mindst fordi det allerede fra starten teg
nede til, at resultaterne ville adskille sig fra
de tidligere publicerede.
For det første gjaldt det en sprednings
analyse, som havde to formål:
1) At be- eller afkræfte en vægeffekt
2) At udskille aktivitetsområder, der
kunne fortælle om den rumlige struktur af
pladsen - og den eventuelle hytte.

Spredningsanalyseme blev lavet i Analithic
II, som brugte informationerne fra vores da
tabase, og billederne, der kom frem, var
ganske interessante. For det første fremstod
en del aktivitetsområder meget tydeligt. For
eksempel var det entydigt, at en skiveøkseproduktion havde fundet sted umiddelbart
umiddelbart syd-vest for ildstedet (fig. 3.1
billede fra Analithic, økser). For det andet
viste flere af genstandene et mønster, der
ville blive værdifuldt i den videre analyse af
hytten på Barmose I: Mest udtalt var spred
ningen af flækkeblokkene, som lå fint for
delt i et hesteskoformet mønster omkring
ildstedet, (fig. 3.2 billede fra Analithic,
blokke) Efterhånden som flintmaterialet
blev registreret i vores database, sås det ty
deligt, at mange af de andre genstandstyper
og affaldsgrupper var fordelt på samme
måde (fig. 3.3+3.4). Interessant var det især,
at der på den „ydre“ side af hesteskoen var
et markant fald i flintmængden, for eksem
pel fra 311 genstande i ét felt til 20 i feltet
lige ved siden af (tallene inkluderer både
redskaber og affald) (fig. 3.5). Altså et me
get klart eksempel på en vægeffekt.

Fig.3.J
Øksernes placering vist som antal pr. felt. Især
området syd-vest fo r ildstedet (den røde plet) er
særligt rigt, men læg også mærke til området nord
østfo r hytten. Økserne ved ildstedet repræsenterer
produktionsstedet, mens sidstnævnte område sand
synligvis viser en arbejdsplads.
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Fig. 3.2
Blokkenes placering omkring ildstedet. Kun få
blokke er fundet udenfor dette mønster.

Fig. 3.4
De vingeformede afslags placering. En affaldsgruppe, der følger blokkenes mønster. De vingefor
mede afslag opstår ved skiveøkse-produktionen.

Fig. 3.3
Stiklernes placering. En anden redskabsgruppe
som følger blokkenes placering.

Fig. 3.5
Mængden a f flint pr. felt. Forskellen mellem ’ude'
og ’inde’ er meget tydeligt, især i den vestlige del.

De to formål blev altså opfyldt gennem
spredningsanalysen og gav vigtige oplys
ninger til den videre analyse.

met havde udført, eller på det, som man
trods alt kunne se klokkeklart foran sig?
Hytterne fra Ulkestrup Lyng udmærker
sig blandt mange ting ved at have et flot og
yderst velbevaret lag af barkflager, som
dækker det rektangulære gulvplan, samt
tydelige pælehuller, flere steder med beva
rede, nedgravede pæle på helt op til 175
cm (Andersen 1982:12)! For disse hytters
vedkommende må man formode, at det er
resterne af henholdsvis et gulvlag og en
vægkonstruktion. Men kunne den samme

MEN, for der er altid et men: En „Ring &
Sector“-analyse viste til vores store over
raskelse, at der ingen vægeffekt var! Dette
er der mange gode forklaringer på, både
rent teoretiske og praktiske i forhold til
computerprogrammets måde at lave analy
sen på. Spørgsmålet var dog, hvorvidt man
skulle stole på den analyse, som program
26

antagelse gøres, hvis lignende elementer
kunne genfindes ved den foreslåede hytte
på Barmose I?
Under den oprindelige udgravning af
Axel Degn Johansson var resterne af et
barklag blevet erkendt, og skønt det ikke
var særlig velbevaret, syntes det dog alli
gevel at dække det yderst flintrige område
omkring ildstedet. Ved nærmere under
søgelse viste det sig, at barklaget rigtignok
dækkede det flintrige område - det holdt
sig faktisk ret præcist inden for den før
omtalte hestesko-form.
Johansson havde også kunnet registrere
nogle mindre nedgravninger i forbindelse
med det flintrige område, som han havde
tolket til at være dyregange. Retfærdigvis
skal det siges, at nogle af dem var dyre
gange, men 10 af nedgravningerne var så
bemærkelsesværdigt ensartede, at de måtte
undersøges nærmere. Indtegnet i vores ko
ordinatsystem over pladsen viste de da
også et mønster, som med ret stor sand
synlighed ikke kunne være tilfældig: især
de nordlige nedgravninger lå på linje i en
let buet vinkel, der flugtede fuldstændig
med blokkenes placering.

Resultaterne
Undersøgelsen kunne dermed bekræfte,
hvad Axel Degn Johansson havde erkendt:
En hytte havde i sin tid prydet bopladsen
Barmose I. Den vægeffekt, som tydeligt
kunne ses ud fra spredningsanalysen, sy
nes at blive bekræftet af tilstedeværelsen
af barklaget samt pælehulleme, og at Analithic II ikke var enig i dette, må nok til
skrives andre, tekniske, årsager. I sammen
ligningen med Maglemosehytterne fra
Ulkestrup Lyng kan fire generelle tenden
ser bekræftes:
• Et barklag dækker hyttens areal, der er
mellem 20-35 m2 stort.
• Alle aktiviteter koncentreres omkring
ildstedet (som ikke nødvendigvis lig
ger centralt).

• Oldsagskoncentrationen fremstår som
afgrænset på grund af vægeffekten.
• Der har indgået pæle i hyttens kon
struktion.
Hvad angår hyttens form, bliver sagen
straks mere kompliceret, selvom det står
klart, at hytterne fra Ulkestrup Lyng ikke
på dette punkt kan anvendes som skabelon.
Det var tydeligt, at flintens spredning og
barklaget og pælehullemes placering talte
for et rundt eller hesteskoformet grunda
real.
Dette rejser jo naturligvis spørgsmålet
om, hvorfor Barmose I adskiller sig fra Ul
kestrup Lyng? To ting bør i denne sam
menhæng understreges: sæson og topogra
fisk placering - to faktorer, der jo i øvrigt
ikke udelukker hinanden.
Hytterne fra Ulkestrup Lyng repræsen
terer stadig vores bedste og mest veldoku
menterede hyttetomter fra Maglemosekulturen. Men de repræsenterer en specifik
bosættelsesform, måske på grund af deres
topografiske placering: De ligger meget
vådt. Her adskiller pladsen sig altså umid
delbart fra Barmose I, da denne som nævnt
ovenfor må anses for at have ligget tørt.
Om dette så skyldes, at Barmose I repræs
enterer en vinterbosættelse, er en åben mu
lighed.
På baggrund af undersøgelsen kan det
dog i hvert fald konkluderes, at Maglemosekulturens hyttestrukturer må nuanceres
og til en vis grad revurderes. Barmose I er
et godt eksempel på tendensen med at lede
efter nye Ulkestruphytter: På trods af, at
flækkeblokkenes hesteskoformede udbre
delse var erkendt, tog man ikke konse
kvensen af det, og pælehullerne passede
heller ikke til den rektangulære form, hvil
ket gjorde dem irrelevante. Den forudintagede holdning om en rektangulær hytte, en
„Ulkestrup Lyng-model“, som passer på
alle Maglemosekulturens hyttestrukturer,
må udgå, og man må imødekomme, at
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flere faktorer har spillet en rolle, når man
har bosat sig i det præboreale landskab.
Vores genundersøgelse af Barmose I har
ført til nye konklusioner omkring boplad
sen. Dens datering er blevet rykket frem i
tid, og dette sætter spørgsmålstegn ved mikrolittypologien som anvendelig date
ringsmetode. Den åbne sæsonbestemmelse
viser, at man må ophøre med vanetænk
ning, når man forsøger at sæsonbestemme
bopladser. Man skal være forsigtig med at
drage konklusioner ud fra bevaret organisk
materiale, da der er væsentlige problemer
forbundet hermed. Påvisningen af den
halvrunde hyttestruktur på Barmose I viser
ligeledes, at man bør ophøre med at forud
sætte, at hytter i Maglemosekulturen var
firkantede.
Der er stadig ubehandlede aspekter af
Barmose I-bopladsen, men vores genun
dersøgelse viser i høj grad, at de gamle
fund ikke har en holdbarhedsdato. Med fri
ske øjne og nye analysemetoder kan de sta
dig være en kilde til nye informationer og
ny viden om fortidens kulturer.
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Tappernøje

Op gennem 1900-tallet
opstod et rigt forretningsliv
i bysamfundet
ved hovedvejen.

A f lærer ved Brøderup Ungdomsskole Jens Beck
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Den seneste istid, Weichsel, sluttede for
omkring 14.000 år siden. Strejfende
jægere har sandsynligvis været ved isran
den allerede dengang. Fund af spaltede
knogler fra forskellige hjorte vidner om
aktiviteter.
Man regner med at landbruget indfandt
sig som livsform i Danmark ca. 4000 år
f. kr. Dette betød, at befolkningen har haft
mere eller mindre permanent ophold.
Egnen omkring Præstø Fjord har blandt
andet kunne tilbyde relativt trygge forhold.
Fiskeri i salte og ferske vande, jagt i sko
vene samt en jordbund, der har været til at
opdyrke. Behovet for at handle såvel lokalt
som over større afstande pressede sig på.
De gamle vejanlæg ved Broskov vidner
om en gammel trafikåre gående fra nord til
syd.
Siden istiden har området hævet sig ca.
1 m., hvilket muliggør en nutidig vejføring
langs fjorden. Op mod vor tid har kroer
som Ole Hans Kro, Tappe Nøje Krug, Vi
beke Becks Kro og Vindbyholt Kro vidnet
om stor trafik, behov for tryg overnatning
og mulighed for at få en tår over tørsten.

sommer, hvorhen Jensen flyttede og i flere
år var kromand dersteds. - 2 år senere
brændte selve gamle Tappenøje Kro, me
dens udbygningerne reddedes til beboelse
fo r smeden ved Bredeshaves Avlsgård.
(P. Jensen, „Optegnelser om Snesere
Sogn“, 1883.)

Hovedvej sreform
Infrastruktur var dengang som nu meget
vigtig. Vore veje, der skulle forbinde såvel
byer som landsdele, var for de flestes ved
kommende blot „sporkørte“ ler/jordveje.
Skulle to større vogne passere hinanden,
måtte den ene ud i grøften. Mere end halv
delen af året var vejene opløst til mudder.
Vi havde i Danmark ganske enkelt ikke
tradition for eller viden til at bygge kvali
ficerede veje.
Blandt andre blev Jean Rodolphe Fran
cois Marmilliod indkaldt til Danmark i
marts 1764 for at for at lede anlægget af
den hovedvejsforordning som Frederik V
havde påbudt 30. december 1763. I 1826
kunne man således efter ganske mange
genvordigheder åbne strækningen Køge Vordingborg.

Tappe Nøje Krug
Navnet stammer med stor sandsynlighed
fra den påholdenhed, som værten har ud
vist ved sin udskænkning. Det er set skre
vet på flere måder: Gammel Tappemøje,
Tappernøje, Tapenøyes Krug, Tappe Nøje
Krug, Tappenøegge Kroog, Tappenøye
Kroe.
Ved Tappe Nøje Krug, fra Evenbroen til
Bredeshave, holdtes fra gammel tid et stort
efterårskvægmarked. Det var planlagt til
kun at vare en dag, men de fleste kom i god
tid, og ventede længe med at drage afsted
igen.
Sidste kromand i gamle Tappenøje Kro
var: Hans Jensen, fra 1824 til Mikkelsdag
(29/9) 1826, da kroen nedlagdes ved „Ny
Tappenøje“ kros opførelse ved den nye
Kjøbenhavns
Hovedlandevej
samme
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Marmilliods vejmodel

Bomhuset
For at finansiere byggeriet af disse hoved
veje blev det bestemt at trafikanterne
skulle betale for at benytte dem. Bomme
og bomhuse blev opført for hver mil Ç1Z
km.). Opkrævningen blev efter sigende
overladt til højestbydende forpagter ved en
auktion.
Ordningen var yderst upopulær. Den
blev opfattet som en ekstra beskatning af

folk og deres virke. Bomhuset i Tapper
nøje blev revet ned omkring 1960.

Møllekomplekset

Bomhuset i Tappernøje, som det så ud i begyndel
sen a f 1900-tallet. Det har ligget på Hovedvejen 15.

Arbejdsvogne, Arbejdsslœder,
Torvevogne, Torveslæder, Kasser
med 2 Hiul, naar der findes kun ét
fo r Kudsken bestemt Sæde (Bredt),
med 1 eller 2 H e s te ...................... 40re.
Vogn med 2 Hjul (Gig, Karriol,
Dogkardt m .fl.) med 1 Hest ........ 80re.
Kane med i eller 2 Heste ..............80re.

Herved opstod et knudepunkt mellem Sneserevej-Smidstrupvej og den nye Hoved
vej.
Et vejkryds indbyder næsten altid til at
der kan opstå aktiviteter og forretninger.
Mennesker mødes.
Bredeshaves daværende ejer, Heinrich
Vallentiner, opførte her den ny kro. Hans
Jensen fortsatte som forpagter, fra somme
ren 1826, hvor der også var anlagt en lille
købmandshandel. I 1840 overtog Jens Ol
sen forpagtningen. Hans ambitioner var
store. Både som forretningsmand og som
folkevalgt (J.O. var medlem af Snesere
Sogneråd 1849-1855) udvidede han kon
stant sine aktiviteter.

Droske med 1 Hest (aaben eller
tillukket) ........................................lOØre.
Firhjulede Personvogne uden
Indretning til at lukkes (Jagtvogne,
Skolevogne, Charabanc m .fl.)
med 2 H e s te ................................ lOØre.
Firhjulede Person-Motorvogne uden
Indretning til at lukkes samt fir- eller
femhjulede M otorcykler............. lOØre.
Firhjulede Person-Motorvogne
med Indretning til at lukkes ..... 160re.
Firhjulede Vareautomobiler uden
Indretning til at lu k k e s................ lOØre.
Firhjulede Vareautomobiler med
Indretning til at lu k k e s................ 160re.
Blokvogne med 2 Heste ................ 80re.
Motor Omnibusser tit
F ragtkørsel................................. 3 5 Øre.
Dam pom nibusser....................... 3 5 Øre.
Ridende ...........................................40re.
Heste, Æsler, H ornkvæ g...............40re.
Svin, Geder, Faar, Lam ................ 20re.
Ovenstående taksttabel er fra Københavnsområdet
i begyndelsen a f 1900-tallet.

Møllekompleksets grundplan

Møllekomplekset som han opbyggede
omfattede snart et lille landbrug (11 tdr.
land), kro/købmandshandel, mølle, maga
siner, administration samt beboelse. Flere
detaljer kan blandt andet læses i Fladså Ar
kivs medlemstryk 1994.
I marts 1994 nedrev firmaet Preben
Hockerup (Haslev) byens vartegn, den
store lagersilo. Inde i Jørn Jacobsens la
gerrum kan stadig ses dele fra den hol
landske mølle, dampmaskinen samt rampe
til H.O. Hansens lastbiler (frugt og grønt).
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Den gamle kro, der er ombygget og indrettet tilfo r
retninger.

Bente & Jørn Jacobsen har senest fået ind
rettet 5 smukke lejligheder i de resterende
dele af krokomplekset.

NPMB

Ude på gårdspladsen, foran administrati
onskontoret, var en vægt nedgravet. Køre
tøjer kunne her blive vejet ved ind- og ud
kørsel. Denne brovægt er ikke fjernet. Den
er blot overlagt med asfalt.

I marts 1900 åbnede Næstved-PræstøMem Banen med blandt andet station i
Tappernøje.
Sydbanen til Køge, Næstved og Vor
dingborg var åbnet allerede i 1870. Dette
fik en kolossal betydning for den videre
udvikling af byen. Omkring 1900 var be
folkningstallet omkring 100. Det steg til
godt 300 i 1950 og mere end 500 i midten
af 60’eme.

Nye tider
Ud til Hovedvejen blev den gamle kro om
bygget til anden virksomhed. Kristian
Jensen etablerede en installatør- og el-for
retning i 1922.1 1971 blev denne overtaget
af Krüger & søn. Siden 1985 har Bente &
Jørn Jacobsen haft virksomheden. I denne
periode flytter de til den gamle direktørbo
lig, hvor de også indretter privatbolig.
Tappemøje Bank blev etableret i køb
mandshandlen. Den blev senere fusioneret
med Banken for Præstø og Omegn, som
igen blev overtaget af Landmandsbanken.
Denne indgår senere i Den Danske Bank
(nu Danske Bank), som lukker filialen i
Tappemøje. „Kundevolumet“ er for ringe,
som man nøgternt konkluderer i Køben
havn!
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Tappernøje Station fra s.ø.

Stationsbygningen var i starten som de
øvrige på banen. Men på grund af byens
beliggenhed opstod et behov for flere akti
viteter. Således blev der foretaget en ud
bygning 1935 af stationen med postrum og

mere privatbeboelse til stationsforstande
ren. Udgifterne androg 5.000 kr.
Oprindeligt var der kun anlagt et læs
sespor, men efter banens forlængelse til
Mern, og den dermed forøgede passager
volumen anlagdes et krydsningsspor udfor
stationen. Læssesporet blev forlænget i
1907, og i 1919 blev et spor anlagt til Tap
pemøje Dampmølle.
I 1930 var passagertallet ca. 17.000,
mens godsmængden udgjorde 6.000 t. Af
denne mængde var de 1.500 t. roer og roeaffald, mens resten af godsmængden for
trinsvist kom fra Møllen.
Tappernøje Station var uden sammen
ligning banens vigtigste mellemstation.
Gennem tiderne har der været en del
påkørsler hvor banens materiel var invol
veret. Den alvorligste skete 7. november
1938 hvor to drenge legede ved læsseram
pen. Her mistede den ene dreng et ben,
mens den anden fik begge fødder klemt af.
I foråret 1961 blev banen nedlagt.

„Tanken“
Olie- og benzinselskabet Renaria A/S,
ORA, købte kort efter banenedlæggelsen
Tappernøje Station inch grund for 140.000
kr. Selskabet ændrede bygning og grund
til en servicestation med benzinstandere,
værksted med smøregrav og mindre kiosk.
Ægteparret Kirsten og Arne Andersen blev
forpagtere.

I 1967 foretog olieselskaberne nogle fu
sioner, hvorved „tanken“ blev til en
Texaco tank. Lettere mekanikervirksom
hed blev tilbudt, også for „gør-det-selv“
folket. Arne begyndte også på under
vognsbehandling af biler (Tektyl), og i
1970 blev „Tappemøje Autotransport“
dannet.

Tappernøje Autotransport 1970

I samarbejde med SOS International blev
skadede biler og campingvogne fra hele
Europa hjemtransporteret. Da denne virk
somhed ophørte i 1998 var der blevet kørt
mere end 5,5 mill. km.
1. marts 1978 overtog Ea og Per Chri
stensen. De fortsatte med mekanikervirk
somhed og salg af lidt dagligvarer. På dette
tidspunkt var der stadig udlejning til post
ekspedition i bygningens sydlige gavl. I
1984 købte de grund og bygninger som
privat eje.
Med virkning fra januar 1997 blev det
hele solgt til Hydro Texaco/UnoX, som al
lerede i februar 97 rev alle bygningerne
ned og tanken blev hermed ubemandet.

Autoværksted

På trods a f snestorm skal der fyldes på tankan
lægget.

Frem til 1936 drev ægteparret Herta & Si
gurd Thorkildsen en lille mekanikervirk
somhed på Sneserevej 17. Ambitionerne
var dog for store til sidevejen. Man måtte
bo på hovedstrøget, hvorfor den lokale
murer Lars Peter Christensen blev anmo
det om at opføre et værksted incl. privat
bolig på Hovedvejen 67. Hermed startede
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„Tappemøje Auto- & Maskinværksted“ (+
smedje).

Det nybyggede værksted med en Ford A foran
døren.

Fra starten solgte Thorkildsen også benzin
og olieprodukter. Frem til 1941 var det af
mærket Maxoni.

M AXZOM
O IL CO. >
VESTER

V O L D G A D E 117

K Ø B E N H A V N V.
TE L E F. C E N T R A L 1 0 7 2 9
(3 L E D N IN G E R )

*

I øvrigt kostede et kvartals abonnement på
Næstved Tidende 4 kr. 50 øre., og Tapper
nøje Vandværk tog 4,00 kr. i årlig afgift pr.
vandhane i 1939.
29. september 1943 fik Thorkildsen et
brev fra den tyske værnemagt i Danmark.
Her stod blandt andet:
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Frem til 1975 blev Det Danske Petroleums
Aktieselskab - Esso’s produkter forhand
let. Da man stoppede med benzinsalg, blev
dog en enkelt stander tilbage på virksom
heden, til eget og Postvæsnets brug.
I 1951 og 1961 blev der udvidet med
mere værksted og beboelse.

Tappernøje Auto Service 1960

Kirsten & Leif Thorkildsen overtog 1. maj
1970 og fortsatte driften, som også om
handlede salg af biler. Dette begyndte i
1959.1 starten var det Renault, men noget
turbulens med dette mærke gjorde, at val
get faldt på Dansk Oversøisk Motor Indu
stri - DOMI. Første Morris 1000 blev solgt
til kørerlærer Ejner Hansen.
Den senere „bestseller“ blev fra 1971
Morris Mascot. Denne populære model
havde sin produktionsstart tilbage i 1959,
men ændrede stort set ikke udseende.
Også hos Kirsten & Leif Thorkildsen
skete der udvidelser. I 1975 blev værk
stedsafdelingen øget, mens der i 1985 kom

andre og mere tidssvarende personale-for
hold, idet man kunne indvie en ny frokost
stue samt vaskerum.

Da NPMB blev nedlagt 1961 blev Sadelmagerhuset
revet ned og en benzintank blev opført (Gulf). Sog
nerådet var imod denne funktion, da Tappernøje
allerede havde en Esso og Ora tank. Man mente at
kundegrundlaget var fo r småt til tre steder med
benzinsalg. Taktisk var der tale om flytning a f en
enkelt stander fra købmanden ved Hovedvej/Sneserevej krydset.
Følgende står at læse på Lærebrevet:

Fra 1. marts 2006 har så Anne Petersen &
Jan Christoffersen overtaget Tappemøje
Auto, som nu er tilsluttet kæden Automester.

Sadelmager
På Hovedvejen 42 har Tappemøje Auto
Elektro til huse i dag. Her åbnede Carl E.
Petersen i 1886 sit sadelmagerværksted.
Ud over reparation af møbler var det
hovedsageligt seletøj til heste, sejl til selv
bindere og lignende sager til landbrugs
driften, der var virksomhedens kerneom
råde.
Sønnen Charles Petersen overtog i 1943
værkstedet, men flyttede kort efter tværs
over Hovedvejen og byggede værksted og
beboelse på adressen Hovedvejen 53. Te
lefon-nummeret var: Tappernøje 90 X. Det
var en såkaldt partstelefon, hvor flere delte
nummeret „Tappernøje 90“.

Undertegnede Oldermand og Bisiddere ved Sa
delmagerlavet i den Kongelige Residents-Stad
Kjøbenhavn, gjøre vitterligt, at Carl Eduard Pe
tersen har stået 4 Aar i Lære hos Sadelmagerme
ster R osted, er indskreven som Lærling Aar.......,
samt som Svend udskreven den 8 Mai 1884, efter
Laugs-Protocollens udvisende Pag. 131.
Da han i disse Læreaar har forholdt sig, som det
en tro og ærekjær Person egner og anstaar, samt
aflagt den anordnede Prøve paa sin Duelighed,
saa erklære vi paa Laugets Vegne ved dette Lære
brev fornævnte Carl Eudard Petersen fo r en du
elig Sadelmagersvend, saa at han maa at tjene og
arbeide hos hvilken Sadelmagermester han ly
ster, dog at han stedse holder sig de Lavets allernaadigst meddeelte Laugs-Artikler og øvrige
Anordninger i alle Maader efterrettelig.
Paa grund a f Foranførte anbefale vi ham til alle
Forekommende, især til dem, som ere a f samme
Profession her og andensteds, at de paa bedste
Maade ville forhjælpe ham til hans lærte Sadel
magersprofessions Fortsættelse, hvilket Lauget
med beredvillig Gjentjeneste vil erkjende.
Dette Lærebrev bekræftes med vor Underskrivt
og Laugets hostrykte Segl.
Kjøbenhavn, den 8 Mai 1884.
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Såvel produktion af lystbåds- som last
vognspresninger blev taget op. Også
istandsættelse af indtræk til kareter og
veteranbiler blev et speciale for denne
virksomhed.
I 2003 overtog sønnen Bjarne Petersen,
fjerde generation, hele virksomheden. Igen
blev en ambitiøs udvidelse foretaget.
Denne gang blev en stor hal mod øst byg
get, specielt til fabrikation og reparation af
lastvogns-presenninger.
Man drejede ei par gange, tog røret af, og bad
f.eks. om Tappernøje 90X hos den venlige stemme,
der meddelte at man var igennem til Tappernøje
Central. Efter samtalen lagde man røret på, hvoref
ter man drejede et par gange fo r at gøre telefoni
stinden opmærksom på at samtalen var slut. For
bindelsen blev derefter afbrudt.

Ved Anden Verdenskrigs slutning fandt
Charles Petersen ud af, at der i Jylland
fandtes træbarakker, der havde været an
vendt til indkvartering af tysk personel.
Disse stod nu tomme og efterladte forskel
lige steder. I samarbejde med det lokale
lastvognsfirma „Chr. Petersen“ blev en
sådan barak skilt ad og transporteret til
Tappemøje.
I 1970 trådte tredje generation ind på
scenen. Kate og Mogens Petersen fortsatte
nu virksomheden. De udvidede med en til
bygning mod øst, da fabrikation og repara
tion af presenninger blev et stort område.

Udviklingen
For landsbysamfundet Tappernøje var ti
den fra 1900 til 2000 en periode, hvor der
bogstavelig talt var tale om store opbyg
gende og nedbrydende kræfter. At byens
skæbne for en stor del lå i den magtkamp,
der til stadighed kæmpes mellem de store
byer (Næstved, Præstø og Vordingborg),
er hævet over en hver tvivl. Infrastruktu
ren, der skulle føde de store, gav vækst for
rigtig mange servicefunktioner i landsbyen
Tappemøje.
Ovenfor har jeg omtalt nogle få, men der
var meget mere:
• Forsamlingshus, som har tilbudt festlo
kaler med køkken, bageri, folkebibliotek,
købmandsforretninger, kro, smedjer,
• slagter- og viktualieforretninger, frisør
saloner, gartneri, med frugt og grønt,
• ishuse, frysehus, cykelhandel, skomager,
skrædder, manufakturhandel, bog- og pa
pirhandel, tømmer- og snedker-virksom
heder, fjerkræslagteri, maler, vognmænd,
lillebil, køreskole, læger, dyrlæge.
Det er ikke sandt at påstå, at udviklingen er
gået i stå i Tappemøje. Befolkningstallet er
øget støt gennem årene, men antallet af
småhandlende, forretninger „der vender
ansigtet ud mod gaden“ er gået dramatisk
ned. Denne triste udvikling er set i de
mange landsbysamfund rundt om i Dan
mark. Den er styret af mennesker.
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Jens Beck
Født i 1948 i Tappemøje.
Cand. scient, fra Københavns Universitet i 1980 og var de følgende
fire år ansat på Øster Borgerdyd Gymnasium.
Har siden 1984 været ansat på Brøderup Ungdomsskole.
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Vrangsgaarde
Voldsted
På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred,
hvor skoven kranse fletter om engens blomsterbed,
hvor sølver kilden glider nu ved ruinens fod,
der stolt i gamle tider en kongebolig stod.
I borgens gyldne sale sig rørte muntert liv,
der hørtes skæmtsom tale og lystig tidsfordriv,
Kong Valdemar der bygged så fast sit kongehus,
som det hans liv betrygged, til verden sank i grus.
Med lystig jægerskare på hviden ganger fløj
den konge tit med fare hen over stub og høj,
men i den raske glæde, ved jægerhornets klang,
de glemte tit at bede og høre messesang.
I muld for længe siden Kong Valdemar er lagt,
men sælsomt gennem tiden går sagnet om hans jagt.
Tit korser arme bonde sig end på natlig sti,
hvor jægere og hunde ham suse vildt forbi.

A f Niels Riegels
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Hvor er vi?
KUAS no SB 138 Langebæk, Vordingborg
Kommune, GI. Kalvehave Sogn, Bårse
Herred, Præstø Amt, Grid Reference på 2
cm kort, UA 0945/9700.
Areal: 642 m2. Fredningsstatus: A
(1905). Middelalder eller ældre, antageligt
ubeskadiget 1876.

Kaos og Kosmos
Kaos. Vi ved intet om voldstedet ud over,
at det antageligt er fra tidlig middelalder,
optegnet i 1904 af Nationalmuseet. Om
Stensbyforliget ved vi kun, at det har fun
det sted et eller andet sted i Stensby. Ved at
læse de nedenfor angivne kilder prøves det
derudaf at nå Kosmos.

Voldstedet
Det ligger på én af oldtidens „motorveje“,
en forløber for nutidens motorvej. Det be-

vidner de stengrave, vi har i landskabet,
der blev dannet for ca. 15.000 år siden, da
isen fra den sidste istid trak sig tilbage og
efterlod os det smukke landskabs relief, vi
kender i dag med det 107 m høje Kulsbjerg
i nord og Mallings kløft i syd.
Disse stengrave har vi i dag ikke nogen
kendte af på Stensbygaard. Kun navnet
Stenhøjsletten og en note om en grav ved
den nye gård (1876). Der, hvor vi gætter
på, disse grave har været, har Torben Clau
sen påvist, at Hartmann og Curry linier
krydses. Erfaringer viser, at ældre byg
ningsværker ofte er lagt, hvor disse linier
krydser. Disse linier findes i meget rigt mål
midt på slotsruinen, hvilket kan tyde på, at
stedet er mere end blot et levn fra middel
alderen, oldtidsvejen og en nyere vej, der
har gået forbi indtil ca. 1800.
I følge Mads Lidegaards „Hvad troede
de på“ ligger de fleste hellige steder, kir
ker, gårde og evt. landsbyer nord for vand
løbet, måske for at udnytte sollyset bedst.
Der var penge i at være ved et overgangs
sted, men oprindeligt var det vel gårdens
ejer, der var begravet i højen, hvorefter den
senere måske bliver hellig. Det var for
slægten vigtigt, at navnet ikke blev glemt.
Derfor gøres stedet helligt, godt at besøge,
helbredende. Det er helbredende bare at gå
på vejen op til højen eller, hvad denne er
blevet til - kirke f. eks.
Vi har ikke navnet på, hvem der eventu
elt er begravet under resterne af ruinen, vi
kender i dag. Navnet Vrang, hvad betyder
det? I følge stednavnsbogen for Præstø
Amt: Skæv, kroget, forvreden, udmark, og
knude. Forvreden, krum: Vejen forbi vold
stedet er krum. Udmark: Gårdene ligger
afsides fra Stensby og Vestenbæk (2,5
gård). Knude: Det kan betyde høj.

Vrangsgaarde voldsted, opmålt a f Laub, Ukendt årtal (ca. slut 1800-tallet)
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Voldstedet er bygget på resterne af en gam
mel gravhøj. Grænsen mellem Stensby og
Vestenbæk er ikke helt naturlig, men peger
hen mod, at begge byer har jord hen mod
højen, slotsruinen, således, at de begge
havde del i det hellige sted. Det menes at
være tilfældet i mange besynderlige
grænser, i følge Mads Lidegaard.
På overgangen mellem fast jord og et la
vere liggende engdrag, som tidligere har
stået under vand, findes et velbevaret vold
sted. (Nationalmuseets beskrivelse). På
den aflange rektangulær plads er grunden
af en aflang, firkantet bygning, dannet af
kampesten og store brændte sten (munke
sten) endnu meget kendesynlig. En grav,
hvis bund nu ligger kun 3 alen under vold
bankens overflade, men tidligere på langt
dybere, strækker sig om hele voldstedet og
adskiller det fra den faste mark.
Fra engen, den tidligere sø, adskilles
graven af en vold af samme højde som
voldstedet. Denne vold findes ikke der,
hvor voldstedet er afskåret fra fast grund.
Da der ikke findes levninger af en dæm
ning over graven, må voldstedet have stået

i forbindelse med det faste land ved en bro.
(Der skrives senere om kampesten, der lig
ger øst for voldstedet, at de stammer fra en
dæmning over til dette. Disse sten kan
også være grundsten fra de i ca. år 1800
nedlagte Vrangsgaarde).
I den tilstødende højere markflade fin
des talrige mursten, der må hidrøre fra
bygninger, der står i forbindelse med vold
stedet. Det er nok Vrangsgaarde, der me
nes. Det var to gårde, den sydligste er, hvor
vi finder munkesten, og det er den, der var
birkedommergård. Der findes en tingmark
lidt nord for Peterskirken. Dette ting eller
tingsted i den østlige ende af Stensby by
kan have dannet rammen for Stensbyforli
get.

Bevoksningen på voldstedet
I dag er der flere store træer. På et billede
fra 1904 er det mindre træer, vel ca. 40 til
50 år gamle. Af gamle træer er der i dag
stadig fire egetræer. Et femte faldt af ælde
i sommeren 2004. Roden var rådnet væk.
Det er der talt årringe på, 450 år, d.v.s. til
bage i 1550. Omkring den tid kan disse

Træerne fotograferet i 2007
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egetræer være plantet. Det er samtidig
med, at Vordingborg Slot er ved at miste
sin betydning. I voldstedets storhedstid må
det have været fri for bevoksning, da det
som jagtslot skulle have et godt udsyn, så
det var muligt at se det vildt, man ville
nedlægge. (Det må nu have været lidt
svært med al det mandskab, der var med,
men herom senere).
Det kan også være, at voldstedet er ble
vet renoveret i tiden mellem 1876 og 1904,
da det af rapporter fremgår, at der over
voldgraven har været en dæmning, der at
ter er fjernet og der ved samme lejlighed er
blevet plantet træer på volden. Det passer
med størrelsen af bevoksningen, der kan
ses på fotoet fra 1904.

Engarealet
Både nord og syd for voldstet har der, ind
til Stensby Mølle blev nedlagt ca. 1880,
været en vandfyldt sø, mest om vinteren,

De fire egetræer
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idet møllen var en såkaldt græsmølle. Det
vil sige, at stemmeværket, stigbordet,
skulle tages op den 3. maj, Kristi dag,
jævnfør GI. Sjællandske Lov, og først
måtte sættes igen til oktober. Vejdæmnin
gen over til Søskoven fra voldstedet kan
også have fungeret som dæmning for van
det mod nord, måske for at at have dannet
basis for en fiskedam i sommertiden. Det
var jo i den katolske tid med bl.a. faste
dage.
I engen syd for voldstedet er der en na
turlig høj, hvorpå der er plantet fire eget
ræer nøjagtig nord-syd, øst-vest. Det kan
tyde på, at der har ligger et kapel (katolsk
tid). Det vides, at man ofte plantede be
skyttende træer ude foran kirker og kapel
ler. Tilsvarende findes i Stenbygaards have
ved søen. Dette kapel kan have været et
Knuds Kapel til minde om Knud Lavard,
der blev helgenkåret i 1168. Da mange af
deltagerne i Stensbyforliget var medlem

mer af Set. Knuds Gilde, er det nærlig
gende at tro, at grunden til at forliget fandt
sted i Stensby og ikke i Vordingborg er, at
der i Vordingborg ikke var kirker eller ka
peller, viet til Knud Lavard.
Denne sø er en opdæmning, lavet så det
var muligt at arbejde med vandmøllen
også om sommeren.
Oprindeligt blev denne kunstige sø fyldt
med vand fra en grøft, der fulgte terrænet
fra omkring der, hvor Peterskirken, bygget
1891, nu ligger.
Flere af de fritstående træer i marken
har stået på denne grøftekant, ét af dem, et
egetræ, væltede ca. 1980. Der blev talt
årringe svarende til ca. 650 år, altså er
træet fra ca. 1330, og træerne er jo nok
ikke plantet før end en rum tid efter, at an
lægget er lavet.

Tilbage til voldstedet
Efter denne beskrivelse af omgivelserne,
må det jo siges, at anlæggets fortifikatoriske karakter er som en kulisse. Måske for
at sløre dets formål som jagtslot, men det
kan jo også skyldes, at man har bygget på
noget ældre bestående (en kæmpehøj).
Voldstedet, der af terrænmæssige grunde
ikke har udsigt over havet, har ikke spillet
nogen rolle i forbindelse med kystforsva
ret, selvom vandstanden i tiden mellem år
1000 og 1200 var ca. 1 m højere end nu, og
det derfor var muligt at sejle længere ind i
landet.
Venderne kom jo også dengang på som
merferie her og lavede befæstede boplad
ser (Bogø). Der findes i Søskoven en vold
lige overfor voldstedet. Den kan være en
rest af en sådan boplads. Den kan også
være et indelukke til kreaturer til brug, når
slottet var i brug.
Et sidste forslag kan være, at voldstedet
i forbindelse med den gamle oldtidsmotor
vej har været et forsvarssted, kro, skatte
opkrævningssted, er sikkert sted at vente,
inden rejsen gik videre ad vejen ned forbi

møllen til Store Fredskov over den store
kampestensbro, der nok er bygget af store
sten fra en kæmpehøj, og videre ned til ha
vet, hvor vejen tidligere endte ud for de
store sten, der ligger der. Et let sted at finde
både ude fra vandet og inde fra land.
Voldstedet tilhører en sjælden, ja næsten
ikke andetsteds forekommende type. En
paralel kunne dog være Gurre i sin tidlig
ste form. Det ældste Gurre anses for opført
i 1100-tallets sidste halvdel, fra hvilken
periode der ikke kendes mange små borge,
men kun de officielle som borgen, slottet,
i Vordingborg.
Det eneste kendte fund fra voldstedet i
Stensby er et sværd fra 1200-tallet, der i
følge Nationalmuseet er fundet på selve
midtbanken. Det har en rund, flad knæp og
en tynd, lige parérstang. Klingen var af
brudt. Dets nuværende længde er 3 ’ 6“.
Desuden er der fundet munkesten og tag
sten, munke og nonner. På et af tagstenene
er der indtrykket fabriksmærket „FREDE
RIKS“, navnet er buet, nok krumningen af
tagteglet. De må være yngre og tyder på, at
huset har været vedligeholdt efterfølgende.

7. juni 1238
Den 7. juni 1238 underskrives et forlig
mellem kong Valdemar II og de tyske rid
deres ordensmestre, hvorved Danmark fik
Reval, Gervien, Virland og Harrien, alle
beliggende i Estland. Deltagerne (se det
nedenstående originale forligstraktat) var
14 fra Danmark og tre fra Estland:
I Vor Herre Jesu Kristi Navn Aar 1238
den 7. juni i nærværelse af Herrerne Kong
Valdemar af Danmark, Kong Erik, Hertug
Abel og Kristoffer, Sønner af nævnte Kong
Valdemar, fremdeles Herr Uffe, Ærkebi
skop af Lund, Herr Vilhelm, fordum Bi
skop af Modena, Herr Pavens Pønitentiar,
Det apostoliskes Sædes Legat, fremdeles
Herr Peder, Biskop af Aarhus, Herr Niels,
Biskop af Roskilde, og Herr Jens, Biskop
af Børglum, fremdeles Prædikebrødrene
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Johannes, Andrius og Boninus, og de smaa
Brødre Regner og Albert, fremdeles Her
rerne Grev Albert og Grev Ernst og Herr
Herman, Præceptor i Livland og Preussen
for Brødrene af Vor Frues tyske Hospitals
hus i Jerusalem, fremdeles de bedste
Mænd i Danmarks Rige, med hvis Vilje alt
det nedenstaaende er udført.
Efter at Befæstningen og Byen Reval
(Tallin) og Reval selv og Gervien og Virland og Harrien, der altsammen ligger i
Estland, haandgribeligt var blevet tildømt
Herr Kongen af Danmark af den apostoli
ske Herre med Raad af samtlige Kardina
ler, og efter at der var foranstaltet en om
hyggelig Undersøgelse, og Sandheden var
erfaret, og Udførelsen af denne Dom alle
rede var blevet udsat gennem 2 aar, af hvil
ken grund den fornævnte Konge var parat
til at søge en faktisk Gevinst med sine
Skibe og sin talstærke Hær, hvad der men
tes at blive til Skade for mange Sjæle og
vække anstød hos (endnu) flere, saa kom
den nævnte Legat og Præceptor til for
nævnte Konges Borg og indgik nedenstaa
ende Overenskomst med samme Konge,
og efter at have givet Haandslag lovede de
indbyrdes ubrødeligt at ville opfylde og
iagttage alt det nedenfor anførte. Nævnte
Præceptor lovede nemlig fast for sig og
sine Efterfølgere som Præceptorer og
Brødre angaaende Landene Reval, Ger
vien, Harrien og Virland, som er tildømt
ham af den apostoliske Herre, eller angaa
ende de Lande, som han maatte erhverve
fra Hedningerne, hverken ved Raad eller
Daad nogensinde at stille sig imod eller
vise sig oprørske imod nævnte Konge og
hans Efterfølgere, men, saa vidt som deres
Orden tillader det, i god Tro og paa egen
Bekostning at bistaa ham og hans Efterføl
gere, som er i Danmark, med at erhverve,
besidde og beholde disse Lande, dog saaledes at de ikke skal kæmpe med det verds
lige Sværd imod kristne uden Tilladelse og
Befaling fra den apostoliske Herre. Til
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Gengæld lovede Herr Kongen modsat alle
de fornævnte Ting paa samme maade til
nævnte Præceptor og fornævnte Brødre,
men Forbehold af Ærbødigheden for Herr
Paven, og med denne Tilføjelse, at af de
Lande, som Kongen og Brødrene på fælles
Bekostning matte erhverve fra Hednin
gerne, skal Kongen havde de to trediedele,
Brødrene den ene, med al Ret og verdslig
Nytte. Fremdeles lovede nævnte Præcep
tor i god Tro for sig og sine Brødre, at de
til nævnte Konge eller hans Sendemænd
uden Vanskelighed og uden Risiko for
disse vil tilbagegive og overgive Borgen i
Reval med de tilliggende Lande, som de
holder, med deres Fæstningsværker hele
og urørte, idet de dog medtager deres Vaaben, Levnedsmidler, Løsøre og Brugsgen
stande. Fremdeles har Herr Kongen, for at
han selv og hans Efterfølgere kan blive saa
meget des inderligere prist i nævnte
Brødres Bønner, til Bod for sin Sjæl givet
og overladt nævnte Brødre et Land, som
kaldes Gervien, at besidde til evig Tid med
al Ret og verdslig Nytte, med denne Betin
gelse forudsat, at nævnte Brødre ikke vil
anlægge nogen Befæstning i Landet uden
Samtykke fra Herr Kongen og hans Efter
følgere. Den nævnte Ærkebiskop har efter
Raad og Tilskyndelse fra nævnte Legat
med Samtykke af sit Kapitel overladt
nævnte Brødre den aandelige Styrelse i
dette Land, saaledes som de vides at have
en aandelige Styrelse fra Estlands Biskop
per.
Endvidere lovede den omtalte Herr
Konge de oftnævnte Brødre, at han vil vise
sig gunstig og naadig over for dem med
Hensyn til alle deres Handlinger, naar de er
retfærdige og tilladelige, og han ikke,
hverken med Magt eller Ret, vil fortrædige
dem angaaende de Lande, som er tilstaaet
dem af Biskopperne, og at han ikke vil
paaføre dem nogen Vold eller Tynge i Lan
dene Øsel og Vik. For at der endelig kan
blive en urokkelig Aftale og en fast Over

enskomst mellem nævnte Herr Konge og
omtalte Brødre, har baade nævnte Brødre
og deres Hjælpere, som da stod under de
res Banner, og nævnte Herr Konge gensi
digt frikendt hinanden for alle Klagemaal,
som kan rejses angaaende Skader og Uret
færdigheder, som de hidindtil har paaført
hverandre, samt for andre Sager, og for
Iagttagelsen af alle de ovenfor nævnte
Ting i fuld og god Tro har begge Parter af
egen Drift underkastet sig Bandlysning
ved Herr Paven og Legaten og Biskop
perne af Livland og Estland.
Desuden har Herr Ærkebiskoppen af
Lund med Samtykke af sit Kapitel og
nævnte Legat for Fredens Gode fuldt ud
eftergivet nævnte Brødre alt, hvad de hid
indtil har modtaget i nævnte Lande enten i
Tiender eller i andre Ting, som henhørte
under de biskoppelige Rettigheder.
Givet i Stensby, mens Vor Herre Jesus
Kristus regerede, han som er prist i Evig
hedernes Evighed. Amen.

Forligets indhold kendes.
Hvorfor nu Stensby?
• Antallet af fremmede var meget lille, og
for ikke at virke for flot, var det henlagt
til Stensby.
• Som udtryk for sin ringeagt eller styrke
ved at tillade sig at holde det i Stensby
• Af frygt for at vise styrken eller svaghe
den i Vordingborg Slot.
• Slet og ret, at det var jagtsæson, og Vor
dingborg Slot var lukket grundet som
merferie og hovedrengøring.
• Der var et Set. Knuds Kapel.

Hvor mange deltog
14 danske og tre fremmede = 17 navn
givne. Følget ville i middelalderen for en
adelsmand være 100-200, det samme for
en biskop. To konger + to hertuger + fem
bisper = ni X 100 = 900 danske. Tre tyske
ordensriddere X 100 = 300 tyskere. I alt
1.200 mand.

Reduktion: Nært slægtsforhold mellem
konge og hertuger = minus 200 mand. En
bisp emeritus minus 50. De to grever er
brødre minus 50. I alt minus 300 mand.
D.v.s. stadig 900 mand.
Det er alle mænd, idet der i de dage
praktisk taget ingen kvinder er i den kon
gelige husholdning. F.eks. har man kend
skab til husholdninger med ni kvinder og
166 mænd udover dronningen. De få da
mer var til hendes opvartning og til pas
ning af hendes og kongens børn. De fik va
sket tøj ude i byen.

For det meste boede man i telt
Nå: 900 mand er mange. Tages sommerfe
rietanken op, kan styrken reduceres til ca.
35 mand X 7 = 245 og 105 ordensriddere,
i alt 350 mand. Mindre kan det ikke have
været.
Foråret var ferietid. De fleste mænd
tog hjem til deres egne gårde, som deres
koner bestyrede. De skulle hjælpe med
driften og sørge for slægtens videre
førelse, og dette gav mulighed for at få
renoveret Vordingborg Slot (muget ud).
Det var jo næsten kun beboet af mænd,
der havde til opgave at sikre kongen og
hans familie. Derfor blev det for de tyske
ordensriddere en kombineret statsfor
handling og jagtudflugt. De har kendt
problemet hjemmefra.
Selve borgen på voldstedet har langt fra
kunnet rumme disse og har kun været en
jagthytte, som kong Valdemar, klog af
skade ved at bo i telt på Lyø, har kunnet
sove nogenlunde sikkert i. Selve forhand
linger er næppe foregået i tårnet (borgen).
Det ville være noget betydningsfuldt ikke
gøre, da det i middelalderen er foregået i
stor offentlighed, så alle kunne se, de var
betydningsfulde. Tilskuerne var jo dati
dens aviser,så det gjaldt om at blive obser
veret, så handlingen blev kendt viden om.
Der er nok talt latin, i det mindste er trak
taten skrevet på latin, så det er begrænset,
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hvor mange af tilskuerne, der har forstået,
hvad der blev talt om.

Forplejning og underbringelse
De ca. 350 mand må have boet i telte, eller
til nød i bindingsværkshuse øst for borgen,
der hvor de senere Vrangsgaarde har lig
get. Det voldanlæg, der har ligget i Søsko
ven, kan være brugt til kvæg til hurtig
slagtning, og det voldanlæg, der findes syd
for voldstedet og det eventuelle kapel, kan
være brugt til fold til hestene. Den op
dæmmede del af søen nord for voldstedet
og vejdæmningen over til Søskoven er op
lagt som fiskedam. Den slags lidt primitive
damme er kendt fra klostre i Skåne. Det
var jo nødvendigt for køgemesteren at
have nogen naturalier nær ved hånden,
Irma var ikke opfundet.

Et kuriosum
„Fredskovsæblet stammer fra en Kærne fra
et Arreskov Æble, som er saaet 1901 eller
1902 i Stensbygaard Have. Det er en god
Handelsfrugt“.
Citatet er indsendt af gartnerelev Alfred
Nielsen, Stensbygaard, der på det tids
punkt ejedes af Bruun de Neergaard, Stubberup. Hvorfor dette om „Fredskovsæb
let“? Kærnen blev sået i 1901, 663 år efter
freden blev underskrevet i Stensby.
Om det eksisterer endnu er tvivlsomt. Et
fritstående træ fra den gamle frugthave står
endnu. Beskrivelsen af æblerne synes at
passe.

Kilder:
Bo Dræbel, Stensby, og Poul Grinders
Hansen: „Sydsjælland“ (Gyldendal), Olav
Foged Olsen, Røstofte. Historisk Samfund
for Præstø Amts årbøger 1926. Pometmester Claus Larsen. Kgl. Veterinær & Land
brugshøjskole: „Pomet - Dansk Frugt“ af
C. Matthiesen 1924.

46

Efterskrift
• Vordingborg Borg, opført 1157 til 1182,
mister sin betydning efter Valdemareme.
Prins Jørgen, gift 1683 i England, dør
1708, forfald indtræder, det gælder også
for Jagtslottet i Stensby.
• Indtægt (i år 2005 kr) for Kong Valdemar
II ca 290 millioner årligt, for en bisp ca.
30 millioner årligt til eget brug.
• Købekraft: 1 kr i 1954 = 11,66 kr i 2005
(oplyst af Danske Bank)
• Knud Lav ard død 1131, helgen 1168
•Valdemar d. Store, født 1131, konge
1154. Dør 1182
•Valdemar Sejr, født 1170, konge 1182,
dør 1241
• Valdemar Atterdag, født 1320, konge
1340, dør 1375
• Prins Jørgen, født 1653, dør 1708.
• Prins Jørgens Palæ i Vordingborg: 16711750.

Estland
• Det er ikke en del af Baltikum
• 1227 til 1561 Dansk Tysk
• 1346 Valdemar Atterdag solgte Reval til
tyskerne
• 1561 til 1710 Svensk
• 1710 til 1850 Rusland
Om engen syd for voldstedet, kaldet
Gøngeengen, (efter en gynge i et træ,
næppe på grund af Gøngerne) siges det, at
Kong Valdemar rider ved nattetide, om det
går til Borgen vides ikke. Det spøger ved
højlys dag i den nye Vrangårdshave fra
1805 eller 1809 til 1875, når der bliver
slået med le, der hvor blomsterhaven har
været, ja faktisk senest rapporteret ca.
1975.

Betegnelser for Vrangsgaarde Voldsted
gennem tiderne
• Kong Valdemars Jagtslot 1905
• Slotsruin
• Stensby Kongsgård
• Kongens Borg 1238
• Vrangsgårde Voldsted 1983
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Syv fod og syv tommer
efter sjællandsk mål
på Stege Borg i 1314

En sjællandsk fod
var på 31,4 cm mod
den jyske fod
på 28,3 cm

A f Helge J. Kudahl
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Baggrunden for udvidelsen af
Stege Borg i 1314
I Erik Klippings og Erik Menveds tid
gjorde den norske konge Erik Præstehader,
der var dattersøn af Erik Plovpenning, krav
på dele af Danmark som arv efter sin mor.
Samtidig søgte både den danske og den
norske konge ægteskabsalliancer med den
svenske kongeslægt. I 1289 gik en norsk
flåde ind i Øresund og afbrændte Helsing
ør, Hven, Amager og dele af Lolland, men
opgav at indtage Stege Borg. Marsk Stig,
der som den norske konges foged havde
befæstet øen Hjelm, stod senere samme år
i spidsen for en anden norsk flåde ned gen
nem Storebælt, nedbrød borgen på Sprogø
og afbrændte Tårnborg, Skælskør og Ny
købing Falster.

I de følgende år var Erik Menved jævnt
hen i krig med Norge og Sverige, og først
i 1310 sluttede Erik Menved fred med den
norske og den svenske konge. Samtidig
med krigene med Norge og Sverige havde
Erik Menved udvidet sin magt syd for
Østersøen, bl.a. blev han væmeherre for
byen Rostock og stod vel på højden af sin
magt i 1310.1 1311 holdt Erik Men ved en
stor ryttertumering ved Rostock, som der
gik stort ry af, bl.a. blev 20 „fyrster og her
rer“ og 80 af lavere byrd slået til riddere.
Udbyttet af denne kostbare fest var, at Erik
Menved blev accepteret som en fyrste over
fyrster.
Men skattetrykket på herremænd og
bønder førte til oprør i Jylland i 1313, og
året før havde Erik Menved ladet mange
bønder hænge ved København. Efter op
røret lod Erik Menved opføre tvangsborge
i Jylland: Horsens, Kalø, Viborg og Ul
strup, hvis formål var at forebygge
sådanne oprør. På Møn blev Stege Borg
stærkt udvidet med samme formål, måske
på initiativ af fyrst Vitzlav af Rygen, der
havde Møn i pant.
I to artikler af Henriette Rensbro (2001)
og af Finderup og Rensbro (2005) er der
redegjort for de seneste udgravninger af
Stege Borg i sommeren og efteråret 2000.
I det følgende vil der blive fremlagt nogle
opmålinger under disse udgravninger, der
viser, at tømrerne ved tilhugningen af den
øverste rem på voldgravens plankebeklæd
ning brugte den af Christoffer I fastsatte
sjællandske fod.

Længdemålet sjællandsk fod
Egetræsremmen set fra vest. Den uregelmæssige
linie til højre for remmen er den øverste kant a f de
planker, som oprindelig var fastgjort på remmen,
og som ragede yderligere op. Egetræsremmen er
bevaret, fordi den har ligget i vandmættet jord
siden 1300-tallet. At plankerne er rådnet bort ned
til egetræsremmen viser, at den ligger netop i den
øvre grænse for bevaring a f træ fra 1300-tallet.
Foto Henriette Rensbro.
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Poul Rasmussen skriver i artiklen Fod i
Kulturhistorisk Leksikon, at der fra keltisk
jernalder kendes en målestok fra Borremosen i Himmerland med inddelinger, der
svarer til en fod på ca. 33 centimeter, og fra
romersk jernalder kendes en målestok fra
Vimose på Fyn, der sætter en fod til 31,2
centimeter. Videre oplyses, at grundplanen

til Trelleborgs hovedanlæg viser brug af en
fod på 29,3 centimeter. Opmålinger på
sjællandske kirker viser, at der ved bygge
rierne især har været brugt en fod på cirka
29,5 centimeter, mens kirkerne i Maribo
amt ser ud til at være bygget efter en fod
på 31,4 centimeter, den fod som Svend Aakjær i det følgende citat kalder den sjæl
landske fod.
I bogen Maal og Vægt skriver Svend
Aakjær på side 218:
i Vimosefundet fra
Folkevandringstid [forekommer] en Fod,
[- -] og der er næppe nogen Grund til at
tvivle om, at dette er den senere sjælland
ske eller rhinlandske Fod paa 31,385 cm.“
[- -]
„Ogsaa den Fod, som omtales af Anders
Sunesøn ved Justeringen af den gamle
skaanske Tolfmynning [i forbindelse med
Skånske Lov, ca. 1215] maa have været en
sjællandsk Fod, og ligeledes maa vel det
mønstermaal af Jern, som nævnes 1282
som indført af Christoffer I, have været en
sjællandsk Alen [2 fod]“.
1 1683 blev der udsendt en forordning, der
gjorde den sjællandske fod til fælles læng
demål for hele dobbeltmonarkiet DanmarkNorge, og den blev på det tidspunkt fastsat
til 31,405 centimeter (Rasmussen 1967).
Forskellen mellem 31,405 cm og de 31,385
cm i Aakjær-citatet er 0,2 millimeter og må
vist bero på en overdreven nøjagtig måling
af de gamle målestokke. Indtil 1683 havde
man også brugt en jysk/fynsk fod, der fulgte

standarden i Lübeck og Brabrant (Nederlan
dene). Denne fod var på 28,3 cm.
Vi ved altså, at der i middelalderen fand
tes en officielt fastlagt sjællandsk fod på
31,4 cm, men det er ikke ofte, at vi kan se,
at dette længdemål har været anvendt.

Voldgravens plankebeklædning
Den brede voldgrav nord for Stege Borg er
anlagt mellem den kunstigt forstærkede
borgø og stranden, der lå syd for slottets
ladegård og Stege By. Bønderne fra Møn
måtte grave tre meter ned i undergrundens
1er. Det var tvangsarbejde i dobbelt for
stand: resultatet af det hårde arbejde skulle
tjene til at undertvinge bønderne.
For at holde på lervæggen blev den be
klædt med egetræsplanker, der forneden
blev holdt fast af en fodrem af bøgetræ.
Foroven, i datidens sandstrand med masser
af flint fra ertebøllekulturen, lagde man en
egetræsrem lidt på skrå, så den fulgte plan
kernes hældning. Ved at måle på årringene
i egetræet har man fundet ud af, at det blev
fældet i sommeren 1313. Plankerne ragede
yderlige et stykke op over voldgraven. Ved
udgravningen fandt man et tilspidset
stykke af en egetræsplanke, der sandsyn
ligvis har udgjort den palisadelignende
øverste del af vægbeklædningen.
For at støtte denne øverste del af plan
kerne var der i den øverste rem indsat
nogle opretstående stolper. Selve stolperne
fandt man ikke, kun de huller, de havde

Principskitse a f snit gennem borgø og voldgrav set fra øst. Den omtalte egetræsrem ses mellem den store og
den lille voldgrav. Tegning Henriette Rensbro.
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siddet i. Foran de tilspidsede planker var
der yderligere en lille voldgrav.
Ved opmåling af et 19 meter langt
stykke af egetræsremmen viste det sig, at
afstanden mellem otte på hinanden føl
gende huller var: 238%, 237%, 236%, 235%,
238, 236 og 237 centimeter, inklusive de
enkelte huller. Afstanden fra første til ot
tende hul, dvs. syv huller plus afstanden
mellem syv huller, var i alt 16,59 meter.
Målenøjagtigheden kunne ikke blive
bedre end en halv centimeter, fordi ege
træsremmen lå øverst i den vandfyldte un
dergrund, og dens overflade derfor var
mørnet og delvis bortrådnet. Hullerne til
de opretstående stolper målte mellem 18
og 19 centimeter på den længste led med
18,2 centimeter som gennemsnit. Afstan
den fra afslutningen af et hul til begyndel
sen af det næste er i gennemsnit 218,9 cen
timeter, og det svarer til syv fod à 31,3
centimeter. Deler man en fod på 31,3 eller
31,4 centimeter op i tolv tommer, får man,
at en tomme er 2,6 centimeter. Syv tommer
à 2,6 centimer er netop 18,2 centimeter, så
resultater bliver, at hullerne er syv tommer
lange, og at afstanden mellem hullerne er
syv fod, målt med den sjællandske fod,
som Christoffer I havde fastsat cirka 60 år
før.
Tømrerne brugte altså den lovbefalede
sjællandske fod, da de arbejdede på Stege
Borg i 1314.

Egetræsremmen set fra nord. Midt i billedet ses ét
a f de syv tommer lange huller. I hver side a f bille
det ses det øverste stykke a f de bjælker, der fa st
holdt remmen i jordvæggen. Afstanden mellem dis
se bjælker er den samme som afstanden mellem de
opretstående stolper. Den tap, der holdt bjælke og
rem sammen til venstre er rådnet bort, så taphullet
ses tydeligt. Det stykke afremmen, der mangler lige
til venstre fo r spidsen a f landmålerstokken, er udta
get til dendro-datering. Resultatet a f dateringen
var, at træet var fældet i sommeren 1313.
Foto Henriette Rensbro.
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Glimt af livet i
Næstved år 1866

Byens historie
skildret gennem avisens
annoncer og artikler

A f Otto Elbo
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I Næstved Tidendes 100 års jubilæumsud
gave onsdag den 6. juli 1966 skrev redak
tør Otto Elbo denne beretning om Næstved
år 1866. Han bygger den på indholdet af
datidens aviser, for - som han skriver - er
journalisten øjeblikkets historieskriver.
Dengang i 1866 hed avisen „Nestved Ti
dende“, Sydsjællands Folkeblad, og meget
af stoffet er hentet i annoncespalteme.

Øjeblikkets historieskriver
Om 100 år er alting glemt, siger et gam
melt mundheld, som ofte høres. Sandt er
det, at meget går i glemmebogen. Meget
af det dagligdags, som „på tiden“ er al
mindeligheder og vane, glemmes en tid,
men så efter 100 års forløb er det „histo
rie“, og netop disse dagligdags glemte ting
er det, der skaber tidsbilledet. Det, der
dengang var almindeligt og dagligdags underforstået „kedeligt“ - er 100 år efter
interessant og usædvanligt. Når man vil
forske tilværelsen for 100 år siden, støder
man på besværligheder, bl.a. den, at ingen
kan huske noget fra dengang. Dagligda
gens mennesker fra den tid er døde og
glemte.
Men livet, som det levedes for 100 år si
den, afspejler sig eet sted med megen ty
delighed, og det er i avisen - ganske som
det er tilfældet i dag. Journalisten er „øje
blikkets historieskriver“, som giver hver
dagens tidsbillede bevaringsmulighed, og
det er derfor af betydning, at journalisten
til enhver tid er sanddru og nøjagtig med,
hvad han skriver. Det er historie om 100 år,
det han skriver, og til enhver tid vil andre
granske i det han skrev, og prøve at danne
sig et billede af hans tid.
„Næstved Tidende“, Sydsjællands Fol
keblad, afspejler i sit første leveår livet i
Susåstaden i 1866, just for 100 år siden, og
i det følgende skal vi søge at sammens
tykke et tidsbillede af den mosaik, hvis en
keltstykker findes i bladet. Det udkom i be
gyndelsen tre gange ugentligt, somme uger
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fire gange, det kostede 2 mark månedligt
og 1 rigsdaler pr. fjerdingår.

Krigens svage ekko
Da det første nummer af bladet udkom fre
dag den 6. juli, var Næstved i støt frem
gang. Begivenhederne fra krigsskueplad
sen - også dengang var der altid krig et
eller andet sted - nåede Næstved som
svage ekkolyde i bladet. Kong Wilhelm af
Preussen og Østrig kæmpede og var ved at
lave om på Europakortet sekunderet af
Frankrig og Rusland, der forholdt sig af
ventende.
Det behandles i en kommentar på forsi
den, og der var inde i bladet korte, lakoni
ske og ikke helt friske telegrammer, der
meddelte, at „på valpladsen dekorerede
kongen af Preussen kronprinsen med den
militære fortjenstorden“. „Gablenz under
handler om våbenstilstand. Man anslår an
tallet af de i slaget i forgårs tagne fanger til
20.000“. „General Beyer har uden noget
som helst eget tab jaget bayersk kavaleri
på flugt ved en velrettet 24-pundinger. Ge
neral Gøben har bestået en lykkelig fægt
ning med Bayerne, da han gjorde en kort
fremrykning henimod Neidhardshausen og
Celle ved floden Falde i det vestlige stykke
af Sachen-Weimar mod syd for at dække
sin venstre fløj“.
I det lokale plan ligger andre meddelel
ser i det første nummer: Kornpriseme an
gaves således: Hvede 130 pd. pr. tønde 9
rigsdaler, rug 124 pd 5 rigsdaler, byg 2-radet 110 pd. 6 rigsdaler, havre pr. tønde 4
rigsdaler. Og af erindringslisten fremgård,
at der samme dag 6. juli er folkefest i Mo
genstrup skov kl. 3 og „løverdag“ den 7.
juli kl. 10-2 holder Den Sjællandske Bon
destands Sparekasse kontordag i Nestved.
Det var jo første sparekasse på pladsen,
idet Sparekassen for Næstved og Omegn
først oprettedes senere. Den fejrer i øvrigt
i slutningen af denne måned sit 100 års ju 
bilæum.

Til begivenhederne i julis begyndelse
hører i øvrigt auktionerne. Der omtales i
erindringslisten auktion over eftergræsning og rørskær i Nylandsmosen samt over
22 favne stødbrænde i Basnæs skov. Auk
tionsinteresserede skulle møde ved Bas
næs Smedie. Der var lignende auktioner i
Næsbyholm Storskov, Broksø, på Svinø, i
Storevænge ved Førslevgård, ved Holste
inborg og Gunderslevholm.

I Næstved sad man godt i det
I Næstved „sad man godt i det“ i 1866. Det
hedder herom i en Juli-skildring: „Ved at
gå ned ad Næstved købstads gader er det et
glædeligt syn at se den mængde for for
skellige næringsdrivende, den ene ved si
den af den anden, der etablerer sig. En vis
velhavenhed synes overalt at blive synlig.
Man forbavses over muligheden, at de alle
kan bestå. Uvilkårligt påtrænger det
spørgsmål sig: Hvem er deres kunder?
Lever den ene af den anden og dog denne
„sidden godt i det“ - hvor er det muligt? Ja,
butikkerne antager på flere på flere steder
et storartet præg; de store vinduer om afte
nen oplyst med gas. Den hovedstadsmæs
sige stillen til skue gør, at man på enkelte
steder for et øjeblik tror sig i en by med
mange tusinde indbyggere.
Tidligere var der to-tre, måske fire
købmænd i en købstad, og de handlede
med alt. Nu adskilles de forskellige han
delsgrene. Der kommer manufakturier,
isenkræmmere, urtekræmmere og mange
andre. Og hvem og hvad er det, der bringer
alt dette? Er det næringsfriheden? Nej, til
visse, thi den tillader vel enhver at søge det
erhverv, han finder for godt, men resultatet
ville, når de kun var anviste på hinanden
og byens øvrige beboere, at dog kun være,
at man dag for dag så den ene butik lukke
efter den anden. Nej, det er for størstede
len landbefolkningen, der skaber og nærer
disse handlende“. Og den, som skrev disse
linier, konkluderer, at velstand og oplys

ning hos befolkningen i Næstveds opland
har virket gavnligt på købstaden.

Der var endnu stolemagere til
De forretningsdrivendes butikker med gas
blusoplyste vinduer anførtes som tegn på
byens velstand. Men den havde også en
håndværkerstand, der nok også var med i
velstanden. Der var mange slags håndværk
dengang som nu, - 100 år efter - ikke ken
des mere. Der var bl.a. stolemagerhåndte
ringen. Snedker Jensen, Hjultorvet, en af
Næstveds gode, gamle håndværkervirk
somheder, der drives videre i slægtens eje
den dag i dag, markerede sin tilstede
værelse den 11. juli med følgende an
nonce: „En stolemagersvend kan få stadigt
arbejde hos snedker Jensen, Hjultorvet i
Næstved“.
Man led også af gigt dengang, og følge
lig eksperimenterede man på dens bekæm
pelse. Telegrafist V. Mulvad averterede så
ledes med sine „nykonstruerede portative,
galvano-elektriske Plade-Gigtkæder. Ere
med held anvendte i mangfoldige tilfælde
og besidde også en ualmindelig kraft og
varigere virkning end alle hidtil i handlen
forekommende gigtkæder“. Det er en skrap
form for annoncering, som næppe ville to
lereres i dag. „Kæderne fås med brugsan
visning i tre forskellige støneiser til 1,2 og
3 rigsdaler stykket samt den til brugen
præparerede væske a 24 skilling med fla
ske“. Afskaffet gigten fik telegrafist Mul
vad som bekendt ikke, men der utvivlsomt
solgt en del af hans vidunderlige kæder, for
han vedbliver at avertere året igennem.

Smartnes i den lokale bladverden
„Nestved Tidende“s udgiver afslører 23.
juli en smartnes i den lokale avisverden,
som læserne hidtil var uvidende om. Det
forekommer i denne notits: „En æret uden
bys abonnent har tilsendt os det skriftlige
spørgsmål, om han ikke kan få vort blad
samme dag, det udgår „ligeså godt som vi
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kan få den gamle Næstved Avis“, (det var
konkurrenten og det første blad i Næst
ved). I den anledning skal vi meddele, at
vort blad er blevet trykt og omdelt om ef
termiddagen på den dag,, som står anført
på bladet, mens „Næstved Avis“ trykkes
og afsendes dagen forud. Her i byen får vi

endnu. Det vil derfor interessere mange, at
„Nestevd Tidende“s første føljeton var
Victor Hugo’s „Havets arbejdere“.

Man blev fotograferet på kroen
Fotografiens magiske kunst var i 1866 ny
og delvis ukendt, men den blev bragt ud til

Løveapoteket til højre, i midten tobaksfabrikant Knudsen, til venstre urmager Tissots hus, 2 bude eller
læredrenge står i forgrunden, ca. 1860.

således bladets Løverdagsnummer alle
rede fredag eftermiddag, torsdagsnumme
ret onsdag eftermiddag. Når vi satte tirsdag
på vort mandagsnummer o.s.v. så var det
ærede abonnents ønske straks opfyldt, men
bladet kunne dog ikke være af nyere ind
hold, fordi det kom en dag for tidligt til
verden“.
En af attraktionerne ved bladene den
gang var „Romanen“, Føljetonen som i
hvert nummer gav en bid af en underhold
ningsroman. Det var kær læsning for
mange dengang, og det er den for så vidt
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folket af omrejsende fotografer. Således
averteres 25. juli i bladet: „Fotografiske
portrætter aftages dagligt af undertegnede
i Fuglebjerg Kro. 1 rigsdaler for 3 stkr., 10
mark for 6 stkr. Det bemærkes, at mit op
hold kun bliver kort. Ærbødigst H. N. Ja
kobsen“. Den fotografiske kunst afspejle
des ikke i „Nestved Tidende“, der ikke i sit
første år bragte billeder.
Besejlingsforholdene på Næstved er be
handlet andetsteds, men her skal dog an
føres, at „Nestved Tidende“ i august be
gyndte regelmæssigt at bringe lister over

ind- og udgåede skibe, og det fremgår af
disse, at der jævnlig kom skibe til Næstved
havn med stykgods, kul trælaster, mursten,
kaffe, boghvedegryn, cement og „brun
rødt“. Skibene i Næstved havn havde mær
kelige navne, f.eks. „Den ny Enighed“,
„Lykkens prøve“, „Familiens visse håb“,
„De fire søskende“.
I Næstved for 100 år siden havde man
også torvedage på Axeltorv, og redaktio
nen var jævnlig til torvs; man meddelte
også priserne på de forhandlede produkter:
Oksekød kostede 10-14 skilling pundet,
fedekalvekød 12-14 skilling pundet, lam
mekød 12-16, fersk flæsk 22-24, smør 3638 skilling pundet, æg 30-32 skilling pr.
snes, kartofler 40 skilling pr. skæppe. Det
var priserne i september 1866.

4. dragonregiments forbrug
For 100 år siden havde man også i Næst
ved det berømte 4. dragonregiment. Dets
tilstedeværelse manifesterede sig i avisen
fortrinsvis gennem annoncer. Regimentet
havde behov for mangt og meget, og byfo
ged Petræus averterer således 21. septem
ber 1866: „Løverdagen den 22. ds. For
middag klokken 11 afholdes på rådstuen
her i byen offentlig licitation over leve
rance til 4. dragonregiment af 4250 bund
ter a 15 pd. hø, 3200 bundter a 16 pd. rug
halm eller rug og havrehalm og 300
bundter a 16 pc. Hvedehalm, alt at levere i
dagene 15. og 16. oktober“.
Af avisens erindringsliste i samme
måned fremgår, at 4. dragonregiments
mønstringskommission skal indkøbe to
„distriktsheste“. De nmå egne sig tuil ride
brug, være rene og stærke af ben, have et
godt fodskifte, ikke være under 5 og over
7 år; mulige sælgere skulle indfinde sig
med deres heste lørdag kl. 12 ved det mili
tære ridehus i Grønnegade.
Det militære ridehus blev også brugt til
andre ting. Således meddeler byfoged Pet
ræus og borgerrepræsentationens formand,

maler Bischoff den 8. oktober, at „Det ved
kgl. åbent brev af 3. august til fredag den
12. oktober udskrevne nye almindelige
valg til rigsdagens folketing for Præstø
amts 3. folketingskreds vedkommende fin
der sted i det militære ridehus her i byen og
tager sin begyndelse på den dertil bestemte
dags formiddag kl. 11“.
I en anden „bekendtgørelse“ i samme
nummer af Nestved Tidende meddeles
„Tirsdagen den 9. oktober eftermiddag kl.
3 bliver på rådstuen her i byen foretaget
valg af de højestbeskattede vælgere, det vil
sig de, der efter grundloven og konsejlspræsidentens instruktion af 3. august er
bievne opførte på den tidligere fremlagte
fortegnelse, på 5 valgmænd til for denne
kjøbstad med tilhørende landdistrikt at del
tage i det påfølgende til Landstinget for
Præstø og Sorø amter“.

Kaffebrænding i
overophedet luft
I Kindhestegade 111 - der var højere num
re den gang end nu - havde købmand Jacob
Galle & Co. til huse. Han kaldte sin forret
ning for „Urtekramhandel“, og her skete
noget revolutionerende i oktober 1866!
Jacob Galle & Co. erhvervede en helt ny
maskine til at brænde kaffebønner på, og
dette meddeltes under fanfarer i Næstved.
I denne maskine kunne købmand Galle
brænde kaffe efter et helt nyt princip - al
ene ved overophedet luft. „En ny, efter
dette princip konstrueret maskine, på hvil
ken opfinderen har erhvervet patent, og
som overalt har vundet megen anerken
delse, idet den fuldstændig udsondrer og
fortærer de skadelige bitre vanddampe, der
udvikler sig under brændingen, og fordi
kaffen deri brændes aldeles eens, dvs. den
ene bønne ikke mere end den anden, intet
kan tabe af styrke, velsmag eller aroma,
men alene vinder i reenhed“.
Og samtidig anskaffede Galle & Co. sig
en „efter nyeste franske mode construeret“
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granit-mølle, som man kunne male bøn
nerne på. Man kunne således få de ny
brændte bønner i hele eller malede ganske
efter ønske. Der har utvivlsomt været til
strømning til Kindhestegade 111 i anledning
af dette nye sensationelle kaffemaskineri.
Det foranledigede også en anden af
byens købmænd til at rykke ud med en
„Caffe-annonce“ : „Brændt kaffe, Domin
go caffe, fineste sort, fås dagligt frisk
brændt hos Fritz Lillelund. Det bemærkes,
at de maskiner, som bliver brugt hertil, er
af bedste construktion“. Om Lillelund
brugte overophedet luft fremgår ikke af
annoncen, men det har han jo nok ikke.

Det første „byrådsreferat“
22 dage efter
Først hen mod oktober måneds slutning i
1866 begynder der at komme kommunal
stof med i avisen, og i henhold til nedens
tående har der været visse „forpostfægt
ninger, som man tydeligt kan ane. Men fra
Nestved Tidendes start og indtil slutningen
af oktober havde det været meget spar
somt, hvad man havde bragt af stof fra
Næstvedborgemes daglige liv. Det er lige
som redaktøren afbladet først og fremmest
har set det som sin opgave at orientere læs
erne om, hvad der foregik uden for: Der
var en fast rubrik „Fædrelandet“, som
bragte nyt rundt om fra alle landsdele. Der
var en anden fast rubrik, der hed „Hertug
dømmerne“, en tredje, der hed „Udlandet“.
Så var der romanen og på sidste side an
noncerne, hvilke sidste hovedsaligt har
dannet baggrund for det hidtil fremdragne.
Men nu meddeles der pludseligt i bladet
for den 26. oktober dette: „1866, den 4. ok
tober, holdt Communebestyrelsen møde,
hvorved Petræus, Bischoff, Bloch, Knæckenborg, Nielsen, Knudsen, Hansen, Wulff,
Listov, Blum, Beeken og Petersen var til
stede“. Her har vi altså navnene på de fremtrædne borgere, som sad i kommunalbe
styrelsen. Denne var suppleret med gård
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mand Jens Petersen af Aaderup, som var
valgt til at deltage i kommunalbestyrelsens
møder, når sager angående landsognene
forhandledes.
Dernæst følger en slags „byrådsreferat“,
dog i meget lakoniske vendinger, men man
ser i glimt, at bystyret også måtte beskæf
tige sig med mindre sager. I det møde, der
her er tale om, har man vedtaget at „med
dele bogbindersvend Bomann attest for ar
bejdsomhed og skikkelighed“. En ansøg
ning fra pottemagersvend Jørgensen til
Ringsted Sparekasse blev anbefalet.

Det måtte ikke koste byen noget
Punkt 7 i Nestved Tidendes første byråds
referat lyder således: „Ifølge andragende
fra bogtrykker Petersen (Nestved Tidendes
ejer og udgiver) vedtoges det at lade
kæmneren give ham afskrift af den ek
strakt, som viceformanden gør af forhand
lingerne, så at udtoget meddeles begge by
ens blade samtidigt. Formanden lovede så
vidt muligt at meddele hr. Petersen be
kendtgørelser vedkommende Communen.
Hele denne sag måtte dog ikke koste byen
noget“ ! Bag dette ligger naturligvis, at
Næstved Avis, som var først på pladsen og
allerede havde eksisteret mange år før det
nye blad begyndte at udkomme, havde „sat
sig“ på det kommunale stof og i hvert fald
har fået meddelelserne først.
Antageligt har man så fra læserside fo
reholdt bogtrykker Petersen, at hans blad
her på dette punkt var bagefter, og for så at
indhente det forsømte, har han søgt at opnå
en retfærdig ordning med bystyret, hvilket
så har resulteret i et andragende, som by
rådet behørigt har behandlet og stillet sig
imødekommende overfor. Men den hele
sag måtte altså ikke koste byen noget.
Punkt 8 i samme referat giver os et ind
tryk af huslejens højde for 100 år siden:
„Auktionslokalet i den gamle rådstue
overlodes sadelmager Bisserup til bebo
else eller værksted for 24 rigsdaler om

året og imod fraflytning efter almindelig
opsigelse“. Men der gik altså 22 dage fra
mødets afholdelse til referatet kom i avi
sen.
Omtrent samtidig med, at ovenstående
skete, indledtes teatersæsonen 1866-67 i
Næstved, og det var Theaterdirektør
medhj. N. F. Svendsen, der åbnede sæso
nen. Han kundgjorde, at han på Næstved
teater ville spille et omfattende repertoire.
Det var jo i hine tider, hvor et teaterselskab
slog sig ned i byen og boede her nogle
dage, i løbet af hvilke der gaves flere fore
stillinger.
Hr. Theaterdirektør N.F. Svendsen be
gyndte sit gæstespil på Næstved teater
onsdagen den 31. oktober 1866. Man be
gyndte kl. 7 (aften) og det var tidligt, men
man skulle et stort repertoire igennem;
der opførtes „Fejltagelserne i Mørke“,
farce i een akt efter det franske, og det be
mærkes, at det var første gang man of
fentligt spillede denne farce. Derefter
„Farvel til Danmark“ og „Paris dom“ af
„Den skønne Helene“ foredraget af hr.
Gillin - endelig ikke at forveksle med har
monikavirtuosen og den senere chefdi
rektør Herman Gellin - og til slutning op
førtes, også for første gang, „Han er
gruelig gal“, farce med sange og Chor i tre
akter, Folketheatrets repertoire. „Billet
priserne de sædvanlige“.

„Elverhøj“ om fredagen
Samme uge opførtes om fredagen „Elver
høj“, der karakteriseredes som „Skuespil i
fem acter med sang, chor og dans“. Forud
skriver redaktøren: „Det Svendsenske
skuespillerselskab, der i den sidste tid med
bifald har spillet i vore nabobyer og også
det herværende publikum fordeelagtigen
bekendt fra tidligere tid åbner i aften en
række forestillinger heri byen. „Elverhøj“
vil på fredag kunne afgive en prøve på sel
skabets kræfter“. Han ønskede ikke at tage
nogen forhåndsstilling til farcerne, der da

også lyder meget letsindige, men „Elver
høj“ ved han hvad er.
Imidlertid synes de Svendsenske trop
per ikke at have magtet opgaven fuldt ud,
thi det hedder i anmeldelsen: „I fredags
havde J. L. Heibergs nationale drama „El
verhøj“ samlet velfyldt hus, men vi tro, at
udførelsen af den slags stykker ligger no
get over selskabets kræfter. Dog be
stræbte madam Svendsen - skønt indispo
neret - sig for som Agnete at fængsle
publikums interesse, ligesom madam
Schäffer også fortjener anerkendelse for
sin temmelig korrekte opfattelse af mor
Karen. Hr. Lund var også ret tilfredsstil
lende som Ebbesen“.
Og anmeldelsen slutter med nogle be
tragtninger, som med mellemrum i varieret
tekst er anvendt adskillige gange i løbet af
de 100 år, der er gået siden de fremkom
i denne form: „Trangen til et ordentligt,
rummeligt Theaterlokale
godtgjordes
navnlig i fredags, hvor der dog ikke var,
som det kaldes, „propfuldt“ hus, idet den i
det indskrænkede rum herskende høje tem
peraturer hos flere skal have fremkaldt
ildebefindende. Dersom den nuværende
ejer af teatret ikke skulle se sig i stand til
ast iværksætte en udvidelse af samme,
henstille vi til praktiske og entreprenante
mænd om det ikke skulle være muligt,
måske ved aktietegning, at tilvejebringe et
nyt og bedre lokale, der jo tillige kunne be
nyttes ved andre lejligheder“.

Svendsen havde succes
i Næstved
Det Næstvedske teaterpublikum fyldte te
atret uanset heden til de fleste af forestil
lingerne, og Theaterdirektør Svendsen
besluttede at forblive endnu en uge i Næst
ved. Foruden det allerede nævnte spillede
han nu „Caprisiosa“ „En Spurv i Trane
dans“, „Lumpavivagabundus“ og „Svantevits datter“, det sidste et historisk skuespil,
samt „Mer end perler og guld“, „Skifteret59

Fiskerkonerne på torvedag ca. 1905.

ten gør udslaget“ og „En ødeland“. Hele
dette omfang imponerende repertoire
spændte hr. Svendsens selskab over, og det
var de samme relativt få mennsker, der gik
igen i hvert eneste stykke.
Det fremgår af flere anmeldelser under
hans ophold i Næstved, at de lettere ting
fik en udmærket udførelse, og publikum
fyldte teatret og applauderede livligt skue
spillerne. To uger havde der været givet fo
restillinger i Næstved, da hr. Svendsen og
hans tropper forlod byen! Det var bedre
teatertiden for 100 år siden end i dag. Dels
har vi intet teater, og dels kom der for lidt
folk i det, vi havde. Men for 100 år siden
var der altså større interesse, og Næstved
har - det vil hr. Svendsen utvivlsomt have
bekræftet - dengang været en god teaterby.

Kasketter og muffediser
Hvad man gik med på hovedet ved vinter
tide for 100 år siden får man et begreb om
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ved at læse Buntmager A.J. Michelsens
meddelelse, at han anbefaler vinterhuer af
sorte og brune kaninskind samt Astrakan
og Bisamskind. Desuden smukke maskinsyede vandtætte kasketter af Bukscin til 8
mark stykket. Man kunne også få dem af
klæde. Desuden tilbyder buntmageren
skind til kraver og muffedisser, og „lodne
kanter“ til hætter. Buntmager Michelsen
havde til huse i Torvestræde ved siden af
købmand Nandrups porcellainsboutik,
skriver han.
Mod slutningen af året, som vi her
beskæftiger sig med, lagdes op til valg af
borgerrepræsentanter til bystyret, dengang
benævnt Borgerrepræsentationen. Der
skulle vælges 5, og de, der var på valg, var
følgende: Malermester Bischoff, agent
Knæckenborg, pastor Listov, boghandler
Bloch og købmand Th. Nielsen, hvis funk
tionstid da udløb. Valget gjaldt for seks år,
og det var ikke alle byens borgere, der

havde adgang til at stemme. Næ, det var
„den højestbeskattede femtedel af kommu
nens valgberettigede borgere, som i det
sidste år har svaret to tredjedele af kom
munens samtlige skatter“.

Der var kun 115
stemmeberettigede
Forud for valget skrives i bladet: „Blandt
de afgående er borgerrepræsentationens
formand, hr. malermester Bischoff, der
forhåbentlig vil være villig til at modtage
genvalg, men i øvrigt skulle vi ikke driste
os til at bringe nogen i forslag. Man tør vel
forvente talrigt møde af de stemmeberetigede, hvis antal er 115, idet man må an
tage, at disse vil have for øje den forøgede
betydning, valget denne gang har ved den
nu nære udsigt til en delvis indfrielse af
grundlovens løfte om kommunernes ret til
fuldstændig bestyrelse af deres anliggen
der“. Dernæst følger en liste over „de, som
ved valget have ret til at afgive stemme.
Ved hver enkelts skattebeløb er skillin
gerne udeladte“.
Øverst på listen står som største skatte
yder konsul Wittusen med 632 rigsdaler,
og så følger købmand Sander (Sanders fri
boliger) 397 rd., tobaksfabrikør Knudsen
392 rd., købmand Wecke 364 rd., apoteker
Hansen 361 rd., postholder Lundstein 221
rd., justitsråd Høegh Guldberg 202 rd.,
købmand Brandt 202 rd., kancelliråd Petræus 201 rd., købmand Borchenius 187
rd., bogtrykker Bang 183 rd., købmand
Fuglede 181 rd., fabrikør Hansen 178 rd.,
jernstøber Hermansen 167 rd., købmand
Daase 161 rd. Mange andre navne, der den
dag i dag er kendte i Næstved, var med på
listen, således pottemager Kähler, bog
handler Bloch, købmand Th. Sander, ma
lermester Kann, prokurator Thomsen m.fl.

Det første billeder i avisen
Det er tidl. bemærket, at man ikke i avisen
for 100 år siden bragte billeder. Det skete

dog én gang i avisens første år, og det var
28. december. Det var også i en ganske
speciel anledning: Næstved skulle have
besøg af professor i magi fra London J. le
Tort. Professoren var da ankommet til
Næstved og agtede på sin gennemrejse at
give et par forestillinger i byen på byens
teater. I den anledning var fremstillet en
cliche efter en tegning, der viste professo
ren stående på en tribune i færd med sine
magiske eksperimenter.
Professoren ville give en opvisning i
„Naturligt magi i forbindelse med kæmpetågebilleder“. Hans forestillinger var i tre
afdelinger: I første og anden afdeling viste
han nye og interessante tryllekunstner.
Tredie afdeling bestod i „pragtfulde kæmpe-tågebilleder, de største som findes i
denne branche, bestående af flere nye
landskaber, marmorstatuer samt nyeste
Chromatoper efter kinesisk farvespil“.
Professor le Tort benyttede sig i disse
forestillinger af erfaringer fra den bestan
dig fremadskridende videnskab på føl
gende områder: kemien, elektromagnetis
men og nekromanti.

Stentrapperne og jemgelændeme
Et begreb om, hvordan Næstved by egent
lig så ud i 1866 får man ved at betragte
gamle billeder fra hine dage. I 1866 havde
de fleste huse i Næstveds gader endnu
stentrapper ud til fortovet flankeret af mere
eller mindre kunstfærdige jerngelændere,
som byens smede sørgede for.
Industrien blomstrede ligesom hande
len. Omtalen i indledning af de veloplyste
forretningsvinduer vidner om, at byen alle
rede da havde et gasværk. Det fik man i
1862, men derimod havde man intet vand
værk. Hver hus havde sin brønd, hvor man
vandforsynede sig.
Næstved havde i 1866 6 brændevins
brænderier, der producerede 500.000 pot
ter brændevin om året. Der var en klæde
fabrik, der var Hermansens jernstøberi i
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Grønnegade, en tændstikfabrik, en damp
mølle og sågar en klaverfabrik. Næstved
havde endvidere et skibsbyggeri, og byen
havde for få år siden fået et nyt rådhus. Det
var bygget af professor Bindesbøll og ses
på Hjultorvet endnu i sin oprindelige skik
kelse. Det stod byen i den formidable sum
af 25.000 rigsdaler.
Byens udvikling i 60’eme markeredes
desuden af, at man få år før 1866 havde
sløjfet de gamle byporte. Der ligger noget
symbolsk heri, thi nu tog byggeriet rigtig
fart, og mange af de gamle bindingsværks
bygninger afløstes omkring 1866 af „sten
huse“. Heldigvis bevaredes dog en del af de
gamle bygninger, som vi den dag i dag kan
glæde os over synet af. Det tog endnu
nogle år, før byggeriet bredte sig udenfor
den egentlige bykerne, hvis grænser mar
keredes af de omtalte byporte.

Derfor hedder det
„markkvarteme“
Endnu havde man Store Mølle liggende i
byens sydøstlige udkant mellem Galge
marken og Engelse mark - på hver sin
side af vejen til Præstø. Man havde nord
øst for byen Kildemarken og Haugaards

mark, hvor nu de store beboelseskvarte
rer kaldet „markkvartererne“ ligger med
de mange karrébebyggelser. „Skyttemar
ken“ var også med til at give kvartererne
navn. I byens nordre udkant lå Præstø
amtssygehus og vest for ved Susåen
Magie Mølle papirfabrik. Aaderup var
„på landet“ endnu med gårde og hus
mandssteder. Inde i selve byen prægedes
bybilledet nord for Set. Mortens kirke
stadig af de store sandbanker, og dem
måtte man tid efter anden grave bort for
at give plads for ekspansionen i den indre
by.
Fire år efter det år, vi har beskæftiget os
med i denne artikel, kom jernbanen til
Næstved, og så måtte man bogstaveligt talt
grave en ny forbindelsesvej fra bymidten
til den nye jernbanestation i 1870. „Jembanevej“ som den hed til at begynde med,
blev en dyr foranstaltning for byen, og den
påførte sammen med jernbanen Næstved
talrige ulemper - men det ligger efter 1866,
og det er „en ånde historie“.
Vi forlader Næstved af 1866 som en
hyggelig og idyllisk lille by med sin bor
gerrepræsentation, sit nye rådhus og sine
5-6000 indbyggere.

Otto Elbo
Født i 1913. D ø d i 1993.
Otto Elbo blev uddannet typograf på Næstved Tidende, hvorefter han flyttede ind på redaktionen som
skrivende medarbejder. Hans speciale var motorstof, som han plejede ved siden af lokaljournalistikken,
i en lang årrække som Næstved-redaktør. Efter han blev pensioneret, fortsatte han i nogle år som med
arbejder på Ugebladet.
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Årsberetning
Ved formanden, Allis Bro
Generalforsamlingen afholdtes på Sydsjæl
lands museum, Vordingborg. Som optakt
holdt Keld Møller Hansen et spændende
foredrag om planerne for Vordingborg
som Danmarks borgcenter.
På valg til styrelsen var Hanne Tømmerup, Olav Foged Olsen og Svend Jør
gensen, som alle blev genvalgt.
Forårsturen til Jylland er beskrevet af
Bent Hansen.
Den 9. juni gik sommerudflugten til Vest
sjælland. I Bjemede rundkirke fortalte
menighedsrådsformanden om kirken og
Hvideslægtens betydning for egnen og
Danmark. Fra Bjernede gik turen til Kor
sør, hvor vi spiste frokost i marineforenin-

gens lokale på den gamle fæstning. Efter
frokosten aflagdes besøg på Flådestation
Korsør, hvor det var en spændende ople
velse at være om bord på et af marinens
mest moderne skibe. Dagen sluttede med
en byvandring, hvor en lokal guide gjorde
det klart, hvilken betydning byen har haft
gennem tiderne.
Den 1. september mødtes 65 medlemmer
ved færgelejet på Bogø. Her tog Ove
Paarup imod og fortalte om færgeoverfar
ten på Grønsund, og vi tog derefter turen
til Stubbekøbing. Tilbage på Bogø spad
serede vi til Bogø mølle og derefter til
kroen, hvor Herta Damkjær efter kaffen
fortalte om øens historie. Efter et besøg

Byvandring i Korsør. Foto Lisa Christensen.
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hos den kendte Bogø-smed, der har en
stor samling af gamle biler, maskiner
m.m., sluttede turen i Østersskoven.
Efterårsmødet blev afholdt i rytterskolen i
GI. Lundby, hvor historiker, cand. mag.
Gitte Kjær holdt et spændende foredrag
om Svend Poulsen Gønge. Efter foredra
get, der havde samlet fuldt hus i ryttersko
len, blev der stillet spørgsmål til Gitte
Kjær, og der blev bragt yderligere klarhed
over Svend Poulsens Gønges forhold til
Skåne, der ved fredsslutningen i 1658
overgik til Sverige, som siden slettede
Skånes historie i historiebøgerne.
Men nye historiske fakta er måske
kommet frem, når vi når frem til 2010, og
Gitte Kjærs nye bog om Svend Gønge er
udkommet. Efterårsmødet var tilrettelagt
af Jens Hallqvist, som også står for næste
sommers udflugt, der netop går til Skåne.

Ove Paarup fortceller ved Bogø Mølle.
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Cand. mag. Gitte Kjær ved mindestenen fo r Gøngehøvdingen.

Igen i år har vi i styrelsen kunnet glæde os
over god tilslutning til foreningens arran
gementer, og vi håber, at der også i 2008
er mange, der har lyst til at deltage i
møder og ture, hvor vi fordyber os i histo
rien.

Forårsturen til Østjylland
Efter vi havde samlet deltagerne - 40 - op
rundt i Sydsjælland, forlod vi Næstved i
strålende sol med retning mod Jylland den
4. maj kl. 9.00. Da vi på Fyn havde fået
fast grund under fødderne, holdt vi en kort
kaffepause, inden kursen blev sat mod
Århus, den jyske hovedstad, hvor vort
første besøg gik til byens seneste store
attraktion - kunstmuseet Aros. At der er
noget at være stolt af, forstår man efter at
have foretaget en gennemgang. Her er det
ypperste fra guldalderen til det mest avan
cerede indenfor andre former for kommu
nikation, såsom video og/eller lyd. Når
dertil kommer, at det altsammen befinder
sig i en arkitektonisk perle, kan man godt
blive lidt misundelig på århusianerne.
Næste oplevelse var af en en helt anden
karat, nemlig kvindemuseet i det tidligere
rådhus. Museet rummer en mængde ting,
der knytter sig til kvindelivet gennem
tiderne, med særlig vægt på tiden fra 1849
og frem. At besøget blev vellykket må til
skrives en meget veltalende og vidende
guide, kvindelig naturligvis, som på ca. 1
time førte os gennem kvindelivets mange
facetter.
Det var blevet stillet os i udsigt, at vi
kunne komme ind i domkirken kl. ca.
16.30, men det blev en afbrænder. Dom
kirken var og forblev lukket. Så en del af
os tog en „slapper“ ved den frilagte å,
hvor vi bl.a. nød det pragtfulde solskin,
inden turen gik hjem til vort hotel for at
indtage middagen.
Næste dag, lørdag, startede som freda
gen sluttede, i solskin, da vi kørte mod
dagens første mål, herregårdsmuseet GI.
Estrup. Guider kan være af meget varie
rende kvalitet, men her fik vi esset i form
af den tidligere leder af museet gennem
mange år, som tog os med på en tur fra
kælder til kvist, gennem diverse stuer og

sale med en bred orientering om såvel
bygningernes indretning som det tilhøren
de interiør i form af møbler og malerier.
Tillige blev der orienteret om de forskelli
ge slægter, der har beboet gården og deres
skæbne gennem århundreder. Det efterlod
os en del klogere, end da vi kom. Den
medbragte frokost indtog vi i Orangeriet,
der også tilhører godset.
Fra det store til det noget midre, til
Thorsager Rundkirke, der er Jyllands ene
ste af slagsen. Her blev vi modtaget af
kirkens organist, som gav en meget ind
gående fortælling om kirken, der er meget
gammel, og hvor enkelte ting stammer fra
begyndelsen af 1100-tallet. Som afslut
ning på besøget satte han sig ved orglet,
og vi sang „Kirken, den er et gammelt
hus“. Her er 13-tallet hjemme for en ual
mindelig fin forklaring af den gode orga
nist om den særprægede kirke.
Dagens sidste besøg gik til den restau
rerede fregat „Jylland“, der har fundet sin
sidste kajplads i en tørdok i Ebeltoft. Her
var afsat en time med (igen) en meget
vidende guide, som havde været med til
restaureringen, og det nød vi godt af. Vi
så - om ikke alt - så dog meget, stræk
kende sig fra de royale toiletter, diverse
dæk og kanoner til bunden, der i sin tid
rummede en kulfyret dampmaskine med
400 hk. Herefter gik turen tilbage til
hotellet, hvor middagen blev indtaget i så
god tid, at en del af os kunne nå at se
afslutningen på „Matador“.
Søndag kl. 9 kaldte formand Allis Bro
til samling for afgang til dagens første
besøg, der gik til Moesgaard Museum.
Som det efterhånden er blevet sædvane,
blev vi også her modtaget af en meget
kompetent guide, som førte os rundt i en
del af museet, begyndende med særudstil
lingen om de store fund i Illerup Ådal.
65

Det er ufattelige mængder af alskens
gravgods, der allerede er blevet fremdra
get fra en del af området - ca. 40%, mens
resten, ca. 60%, ser meget lovende ud.
Når man går udstillingen i gennem, må
man beundre den håndværksmæssige snil
de, som vore forfædre har været i besid
delse af. Det gælder både våben og tilbe
hør til såvel mennesker som dyr (heste).
Vore landsmænd, d.v.s. folk, som dengang
boede i området, har det nok ikke været.
Meget tyder på, at det var indvandrere
nordfra. Hvorfor alle disse genstande er
havnet i søerne, er indtil nu et uafklaret
spørgsmål, selvom der er mange teorier.
Som afslutning på besøget så vi muse
ets pragtstykke, Grauballemanden, ledsa
get af et meget interessant foredrag om
personen, som blev gravet op af en tør
vemose i 1952.
Frokosten blev indtaget i det fri, idet
turen stadigvæk var begunstiget af det
skønneste solskin.

Thorsager rundkirke. Foto Lise Sørensen.
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Sidste punkt på turen var et besøg i Tamdrup Kirke. Den hører til blandt landets
ældste og fornemste stenkirker, og den er
Jyllands næststørste landsbykirke. Med
det samme, man træder ind i kirken, dra
ges blikket mod det gyldne alter, der er et
af de syv, der findes i landet. De fem kan
ses på Nationalmuseet. Dette pragtstykke
af et alter har en række bibelske motiver i
forgyldt kobber, men også nogle histori
ske motiver, nemlig syv kobberplader, der
beskriver begivenhederne omkring Harald
Blåtands dåb. Som en stor overraskelse
for os alle, sluttede guiden rundgangen i
kirken med at synge solo. Det lød godt i
det store kirkerum.
Herfra gik turen mod Sjælland, kun
afbrudt af en kort kaffepause.
Igen en succesfuld tur for Historisk
Samfund for det gamle Præstø Amt. Ingen
mislyde. Kun glade og tilfredse deltagere.
Hvad mere kan man forvente?
Bent Hansen

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 2006
Amtets historie i almindelighed
L o k a lh isto rie p å in tern ettet

Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Uni
versitet og Den Gamle By har lavet et
godt materiale på internettet:
www.byhistorie.dk
Den Digitale Byport giver adgang til data
baser og de danske byers historie, hvor
man kan finde artikler og gi. byplaner fra
vore lokale købstæder: Næstved, Præstø,
Stege, St. Heddinge og Vordingborg. Man
kan søge på sin egen købstad for at finde
steder, hvor den er omtalt. Ved et tjek på
de fem købstæder fremkom der mellem
856 og 3.500 henvisninger! Den Virtuelle
Købstad er en 3D-model af en dansk køb
stad med anno 1830. Byplanen er fra Ste
ge, men store dele af den fiktive bys huse
og inventar er hentet andetsteds. Når man
klikker på ikoner ryger man ud på en veri
tabel flyvetur over byen, før man lander.
Dertil skal nævnes fire andre gode steder.
Det Kulturhistoriske Centralregister fin
der man på www.dkconline.dk, hvor man
kan søge på eget sogn eller by. De tre
hovedmuseer i regionen har delvis fælles
adresse:
www.aabne-samlinger.dk/
og efter skråstregen naestved eller oestsjaellands eller Sydsjaellands
Apropos dette, så er der ingen Kulturhi
storiske Studier fra Sydsjællands Museum
i år. Museet har vurderet, at udgiften til
årsskriftet er for høj (indtil videre?), hvor
for artiklerne i stedet bliver lagt ud på net
tet.

D a n sk flin tein d u stri

Gunnar Solvang har for Køge Museum
(2006) skrevet denne store bog på 352
sider med talrige kort, gi. illustrationer og
nye fotos i farver (ISBN 87-90299-17-5).
Den kulturhistoriske skildring er base
ret på omfattende kildestudier, og der
afsluttes med henvisninger til kilder, litte
ratur, noter, personregister. De lokalhisto
riske arkiver har været inddraget sammen
med interviews og der er navne på mange
af personerne på de gi. fotos.

Det er udnyttelsen af flint fra Stevns Klint
til den fremvoksende cementindustri, der
er hovedemnet. Her er kugleflinten suve
ræn, hård som diamant og forårsager ikke
afsmitning på det bearbejdede råmateria
le. Starten blev lagt ved Strøby Ladeplads
i 1880’erne, hvor nogle familier indsamle
de kugleflint. Firmaet F. L. Smith engage
rede sig i cementindustrien i 1891 og
1901 blev Dansk Flint-Export grundlagt
af en landmandssøn fra Holtug, „Flinte kongen“ C. F. Christiansen. Flinteindustri
en blev stort set afviklet i perioden 196787. Som bilag er vedlagt en dvd om
Dansk Flint-Export 1901-51.
Solvang går tæt på personer fra sam
fundets nedre lag, som stenpillere og
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stensamlere, husmænd og landarbejdere.
Senere holdt gravemaskiner, siloer, svæ
vebaner, tipvogne o.l. deres indtog, og et
utal af mennesker har haft deres udkom
me af flinten på de kanter.
Udover lokaliteter langs hele klinten er
der kapitler om Feddet og flinteindustrien
på Møn (Ulvshale og Hårbølle, hvor Daneflint fortsat eksisterer), samt et kapitel om
flinteindustriens efterladte kulturlandskab,
hvor der henvises til en række gode loka
liteter.
S m å k a rto fler til h ersk a b et !

Foreningen Danmarks Folkeminder har i
deres erindringsserie „Folk Fortæller“ (nr.
47) i 2006 udgivet Adelheid Nielsens
erindringer, 92 s. (ISBN 87-89759-69-9).
Adelheid Nielsen (f. Haagensen) nåede
lige at opleve udgivelsen før hun døde,
hele 107 år gammel! Hun blev født i 1899
på Fedgaard, hvor hendes forældre var
tjenestefolk og siden flyttede sammen i et
hus ved Mern. Adelheids skolegang fore
gik i en tid, hvor „ferierne“ blev tilrette
lagt efter landbrugets travle perioder, og
hvor eleverne blev placeret i skolestuen
efter hvor dygtige de var.
Da Adelheid var 12 år, flyttede foræl
drene fra hinanden, og hun fulgte med til
Jungshovedgård, hvor moren blev malkeog lugekone. Efter konfirmationen fulgte
en tilværelse som køkkenpige på Jungsho
vedgård (ad titlen). Trods de små kår blev
hun uddannet forskolelærerinde og fik
senere vikarjob på Møn. Resten af histori
en foregår på Fyn og i københavnsområ
det.
Det er imponerende, hvad Adelheid
Nielsen kan huske af dagligdags gøremål
fra begyndelsen af 1900-tallet, f.eks. at
landarbejdernes små huse stadig på det
tidspunkt havde lerstampede gulve - stuen
havde dog et halmlag ovenpå. Først som
102-årig blev erindringerne optegnet;
d.v.s. fortalt til Anne Mette Ahlgreen, som
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derefter har redigeret og nedskrevet den
spændende beretning.
V in d m øller og V andm øller i D a n m a rk ,
b d . 1-3

Anna Maria Lebech-Sørensen har skrevet
og Skib Forlag udgivet disse bøger med
mange farvefotos på kraftigt papir. Hvert
bind har kun nogle få lokale omtaler med,
men tilsammen bliver det til en del, og et
dusin andre møller fra Sjælland og Lol
land-Falster omtales.
Der ligger en grundig research bag
beskrivelserne. Der skrives om lovgivning
og teknik, ejere og lejere, takseringer og
bebyggelseshistorie. Stederne bringes ind
i en kulturhistorisk sammenhæng inkl. lit
terære omtaler og kunstneriske gengivel
ser. Bøgerne har litteratur, kilder og stik
ordsregister.
Bind 1 2001 (ISBN 87 90374 15 0),
237 s., gennemgår de fredede Blåbæk
Møller ved Fakse, hvor både en vand- og
vindmølle er intakte som kun tre andre
steder i landet. Vandmøllen er anlagt før
1472, mens vindmøllen blev opført 1828.
Desuden omtales Kongskilde Mølle ved
Tystrup Sø.
Bind 2 2004 (ISBN 87 90374 28 2),
227 s. beskriver Ladby Overdrevs Andels
mølle fra 1899, oprettet af husmænd med
begrænset økonomisk formåen. Møllen er
væsentlig mindre end andre hollandske
møller, og der findes kun to andre lignen
de i Danmark. Dertil er der omtale af Kar
rebæk Mølle samt lidt om Holløse Mølle.
Bind 3 2006 (ISBN 87 90374 34 7),
248 s., har en stor artikel om Fiskebækgårds Vandmølle ved Brandelev, den
eneste gårdmølle på Sjælland. Møllen er
lille, da den kun skulle dække gårdens
behov, og funktionstiden var kort: 18721893. Der er offentlig adgang via en
markvej. Flere andre møller i nærheden
omtales kort, bl.a. Brødebæk Mølle ved
Rønnede.

De enkelte kommuner
Fakse
K arise H å n d v æ rk er- og B org erfo ren in g
1906-2006

Den jubilerende forening v. fmd. Steen
Rohde Jensen udgav et lille hæfte på 13
sider. Forfatterne er de samme som til Sta
tionsbyen Karise.
Foreningen prøver at skabe en sam
hørighed mellem erhvervsdrivende og
andre borgere i byen, ligesom man gen
nem tiderne har støttet initiativer til frem
me af erhvervsliv, uddannelse og trivsel.
Blandt tiltagene fik man i 1906 oprettet en
teknisk skole, bygget en håndværkerstif
telse (1935) og anlagt en legeplads
(1954).
S ta tio n sb y en K a rise - K a rise h istorie
b og 3

Karen Larsen, Svend Aage Hansen og
E.W. Larsen står bag denne bog fra 2006
på 183 sider, illustreret med gi. fotos,
udklip og postkort. Eget forlag (ISBN 87990532-2-5). Det sidste kapitel i bogen er
identisk med foranstående jubilæums
skrift.
Efter Østbanens åbning i 1879 etablere
de en lang række håndværkere og forret
ningsdrivende sig ved stationen. Væksten
var samtidig begunstiget af den store
vækst i Danmarks indbyggertal på denne
tid. Omkring 1960 var der ca. 60 selv
stændige erhvervsdrivende i byen, og
efter nogle årtiers stilstand er der nu igen
kommet gang i hjulene med næsten 200
nye huse (nu 2.000 indbyggere). Bogen
beretter om etableringstidspunkt og place
ring af de enkelte butikker og erhverv o.l.
Driftige personer kunne tjene hurtige
penge som jord- og byggespekulanter i det
nye samfund. Der gås i dybden med nogle
enkeltpersoner og firmaer. Historien bag
banens anlæg, forløb, beslutningsprocesser,

togmateriel, personale o.l. får en fyldig
omtale. Kapitlet om Livet i Karise omkring
2. Verdenskrig er baseret på egne og andres
erindringer. Byens foreningsliv glemmes
heller ikke. Som kilder til bogen er anvendt
enkelte bøger, nogle protokoller og især
samtaler med ældre medborgere.
Egentlig udkom der en „bog 2“ af sam
me forfattere i 2005 om Kirkebyen Kari
se, der ikke er blevet omtalt (ISBN: 87990532-1-7). Den var på 128 sider, og
som titlen fortæller, handlede den om den
gamle del af Karise omkring kirken.
U d sty k n in g ern e på L in d ersvold

En kreds fra området, tilknyttet Familie &
Samfund Roholte med formanden, Ruth
Jørgensen i spidsen har skrevet: Beretnin
ger om livet omkring en tidligere hoved
gård, udgivet 2007, 123 s. og mange far
vefotos (ISBN 978-87-991942-0-9).
Familie og Samfund er ellers en forbru
gerorganisation, men via et lokalhistorisk
arrangement skabtes arbejdsgruppen, der
har fundet mange spændende oplysninger
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fra litteratur og arkiver, aviser og inter
views, dagbøger og erindringer. Frem til
1922 stod Gavnø som ejer af herregården
Lindersvold, og i årene derefter blev jor
derne udstykket til 41 husmandsbrug.
Hovedbygningen blev i 1928 til julemær
kehjem og siden efterskole m.m.
Hovedformålet med bogen er at skildre
statshusmandsbrugenes historie, herunder
baggrunden i jordlovene af 1899 og især
1919 / lensafløsningen. Bogen går i detal
jer med en række af brugene med eksem
pler på den slidsomme hverdag, der løn
nede sig i det lange løb. Børnenes leg og
skolegang omtales, voksenliv med høst og
tærskeværker, mælkebehandling og slagt
ning, bryllup og begravelse samt festerne,
bl.a. fastelavnsridning. Der afsluttes med
en fortegnelse over ejendommene og
deres beboere gennem tiden.

Fladså
D er var en g a n g .. . stu m p er a f F la d så s
lo k a lh isto rie

Medlemstrykket fra Fladså Arkiv 2006
bringer udover „Årets Gang“ i arkivet 6
artikler på de 32 A4-sider.
Keld Andersen har taget det største
slæb som redaktør og forfatter. „Mogen
strup - en historisk plet“, er et genoptryk
af en beskrivelse fra 1948. Efter landeve
jens anlæggelse i 1824, blev den gi.
Fladsaa Kro flyttet hertil, og den blev kgl.
privilegeret i 1829. Kildemarkedet ved
Mogenstrupkilden beskrives levende.
Jane Dahl har skrevet om „Fæstebønder
I Snesere By“ ud fra en slægtsforsker
synsvinkel. Resultatet er så meget lokalhi
storie, at det kan interessere mange. Seks
slægtsgårde følges fra 1700-tallet og op
mod vor tid. Hun har skrevet mere end,
der var plads til, og resten kan læses på
arkivet.
Desuden bliver der kort redegjort for
lidt af Bøgesø Mosteris historie (194570

92), et andet indslag omhandler barn
domshjemmet i begyndelsen af 1900-tallet på Blangslev Mark, og „Ung pige i
huset“ giver et lille indblik af livet hos en
slagter i Tappernøje i 1950’eme.
F la d så K o m m u n e i 36 år

Kommunen lod 2006 et pænt hæfte på 22
A4-sider uddele til indbyggerne som af
slutning på selvstændigheden. Jens Bjerre
Tybjerg har skrevet med udgangspunkt i
kommunens scrapbøger (ej ISBN).
Den første Fladså kommune blev alle
rede dannet i 1962 af Rønnebæk, Næstelsø-Mogenstrup og V. Egesborg-Vejlø
kommuner. Siden fulgte Hammer i 1966
og i 1970 Everdrup-Snesere, mens Vejlø
og Rønnebæk kom til Næstved. Land
kommunen har altid været domineret af
Venstre, og de tre borgmestre har alle
været fra dette parti (Johs. Feldthusen,
Ole Steffensen, Hans R. Hansen).
Udover de forskellige politiske konstel
lationer ved valgene beskriver Tybjerg
skolevæsenet, hvor hele 23 skoler blev til
tre - en udvikling, der dog startede før
1970. Derudover omtales golfbanen ved
Mogenstrup, motorvejsbyggeriet, den
kommunale idrætspris, de fallerede planer
for et nyt rådhus i 1992 og historien bag
tilblivelsen af byvåbenet.
Et særligt afsnit er helliget Mogenstrup,
kommunens hovedby med sports- og
svømmehal, hvor der før 1970 kun var få
ejendomme. Første gang den optræder i
Danmarks Statistik som by (krav: mindst
200 indb.) var i 1976 med 698 indb.; i
2006 var der 1539 indb.
F la d så K om m u n e 2006

Dernæst valgte Fladså Kommune at frem
stille dvd’er til indbyggerne (fotograf
Peder Nielsen). På de 54 min. er der op
tagelser fra nogle naturseværdigheder,
landsbyer og landbrug, virksomheder og
genbrugsplads, børnehave og plejehjem,

sport og fritid, arkiv samt lange inter
views med erhvervs- og institutionsledere,
kommunaldirektør og udvalgsformænd.
En dvd kan give et mere levende bille
de af personer, ligesom man kan panorere
i byer og naturområder. Men ikke alle har
en dvd-afspiller og der mangler et tekst
hæfte med fakta om kommunen og en
indholdsfortegnelse i etuiet.

Holmegaard Kommune
L ivet i H o lm eg a a rd K o m m u n e
1970-2006

Beskrivelsen af Holmegaard Kommunes
æra blev lagt i hænderne på Ole Pilegaard
Hansen. De 311 sider (2007) er forsynet
med en lang række kort og farvefotos
(ISBN 978-87-986691-2-8).

Kommune. Et stort kapitel er helliget den
politiske historie, partiernes og valgenes
historie (A har bortset fra et enkelt valg
haft flertal alene). Kaj Larsen og Ove Lar
sen er de mest kendte borgmestre.
Forfatteren kommer vist rundt om alt,
hvad der er værd at huske. Her er omtaler
af biblioteker og musikskole, idræt, for
samlingshuse, kunst og teater, administra
tiv historie, skat og økonomi, kloakering
og varmeplaner, kommunens omfattende
foreningsliv, børnehaver og skoler, ældre
området, kirker og herregårde. Bogen
bringer kort over de tre byer i kommunen
med en kronologisk liste over udstyknin
ger, men alle landsbyer omtales.
Der afsluttes med en oversigt over eks
terne bidragydere, litteraturliste og et
omfattende sted-, emne- og personregister
- samt en medfølgende cd med fotos fra
Folkefesten for kommunens borgere 25.
august 2006
Forfatteren til ovenstående bog har haft
så meget arbejde med den, at han ikke
som sædvanlig fik tid til at lave Holmegaards lokalhistoriske årsskrift i 2006 (Røjlen).

Langebæk
L iv ets H erold - d igteren L u d v ig H o l
stein 1864-1943

Den første Holmegaard Kommune blev
dannet i 1966 af Holme-Olstrup og Fensmark-Rislev sogne. 1970 kom Toksværd
Sogn med, mens Rislev gik til Næstved

Henning Gøtz har skrevet denne store bio
grafi på 407 s. om den berømte digter,
udgivet af Museeme.dk i 2006 (ISBN 87983097-8-1).
Uagtet det store arbejde, bliver omtalen
kort, eftersom det kun var i barndommen,
at digteren boede på Langebækgaard.
1876 flyttede familien til Valby. Ludvig
var født ind i den kendte adelsslægt Hols
tein og var greve fra fødslen, men der var
ikke meget greveligt over hans liv.
Henning Gøtz redegør for, hvordan de
idylliske omgivelser til den 300 tønder
land store herregård med skov og strand
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har indvirket på Holsteins digtning. Fol
keeje er bl.a. „Det lysner over agres felt“
og „Det er i dag et vejr“. Det lokalhisto
risk interessante findes glimtvis blandt
digte og essays samt gennem skuespillet
„Tove“ og i „Sydsjælland“ (Danmarks
Naturfredningsforening 1934). Der ind
drages også erindringer fra andre, som har
oplevet Holstein, hans opvækst eller bely
ser egnen på denne tid. Bogen afsluttes
med noter, årstalsoversigt, navneregister
og liste over Holsteins produktion samt et
udvalg af litteratur om ham.

Møn Kommune
M øn - K u ltu ra rv sa tla s

Kulturarvsstyrelsen udgav i 2006 dette
atlas på 80 sider til husstandene på Møn
(ISBN 978-87-91298-23-3). En lang ræk
ke personer har bidraget, herunder de
lokale museer. Red.: Lis Jensen.
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Et kulturarvsatlas er en kortlægning af en
kommunes faste kulturarvsværdier med
en klar overvægt på bygninger opført før
1940 samt kulturmiljøer. Udgivelsen er
forsynet med et væld af farvefotos og
større og mindre kort. Til indledning bli
ver øens natur, landskab og kulturarv
bredt beskrevet og der sluttes med eksem
pler på arkitektur og byggeskik.
25 udvalgte kulturmiljøer på øen be
skrives kort; eksempelvis Stege, Bogø,
Borre og Damme/Askeby, Ulvshale og
Nyord, Liselund og klinten, Busene Have
og fyret, Klintholm Havn, Fanefjord kirke
og omgivelser, herregårdene samt virk
somhedsmiljøer.
Forarbejdet har været meget omfatten
de, og det er vigtigt at pointere, at man via
www.moen-atlas.dk kan downloade hele
den trykte udgivelse, ligesom to databaser
står til rådighed for alle. I Kulturmiljøda
tabasen findes en mere detaljeret beskri
velse af hvert af de 25 kulturmiljøer med
flere billeder og kort end i det trykte atlas.
I Bygningsdatabasen kan man søge oplys
ninger om og se fotos fra ens egen ejen
dom, naboens eller kendte bygninger. Det
er også på nettet, at man finder den omfat
tende litteraturliste.

Næstved By & Omegn
1907-2 0 0 7 H u n d red e år i N æ stv ed

Jonna Duch Christensen og Søren Federspiel har skrevet denne velillustrerede
jubilæumsbog på 92 sider for HK-Næstved; udgivet på Knuths Forlag (ISBN 8790580-18-4).
Medlemstal let for Handels- og Kontor
medhjælperforeningen for Næstved og
Omegn var i starten på kun 28 personer.
Medhjælperne var generelt lavt lønnede i
forhold til andre arbejdere, og fagbe-

vægeisen kæmpede for øgede rettigheder
og højere løn. Man agiterede ligeledes for
en indskrænkning af butikkernes åbnings
tider som med lukkeloven fra 1908 var
mandag til fredag 4 morgen til 20 aften og
til kl. 23 om lørdagen.
Bogen sætter fagforeningens udvikling
ind i sammenhæng med sociale og politi
ske forhold. Foredrag, fester og udflugter
var et vigtigt led i det interne sammen
hold. Frem til 1972 holdt formændene i
snit kun 3 år, og Per Andersen har den
ubestridt rekord med 35 år i formandssto
len, 1972-2007.
Siden midt i 1960’erne har der været
flere kvinder end mænd blandt medlem

merne, men kun 1970-72 har der været en
kvindelige formand. 1976 var HK-Næstved blevet områdets største fagforening
med over 2.600 medlemmer. Ved jubilæet
i febr. 2007 var der 4.909 medlemmer, og
nu er HK-Næstved og Slagelse lagt sam
men administrativt. - Bogen afsluttes med
lister over formænd, sekretærer og adres
ser gennem tiden samt litteratur og kilder.
K o m m u n a lrefo rm er i det gam le S orø
A m t 1842-2006

Historisk Samfund for Sorø Amts årbog
for 2006 er et temanummer, hovedsagelig
skrevet af Helge Torm og Carsten Egå
Nielsen (ISBN 87-91311-02-0) 128 s.
Storkommunerne følges fra sognekom
munernes etablering i 1842 til reformen i
2007 med de mange sammenlægninger og
adskillelser, der har været i perioden.
Udover at Sorø Amt grænsede op til vores
region, så „afleverede“ det senere Vest
sjællands Amt i 1970 seks sogne til den
nye Næstved Kommune, og de sogne har i
årtier har været behandlet som en del af
nærværende årbogs dækningsområde.
Med den nyeste reform fra 2007 er
Fuglebjerg og Haslev fra det gi. Sorø Amt
blevet en del af nye storkommuner (Næst
ved og Faxe) med forankring i det gi.
Præstø Amt. Så uanset at Historisk Sam
fund ikke følger kommunalreformen er
der mange berøringsflader. Og det ville
være fint med et tilsvarende hæfte for
Præstø Amt.
L iv og L evn

Årsskriftet fra Næstved Museum 2006 er
et temahæfte på 36 sider om Herluf Trolle
og Birgitte Gøyes store bogsamling på
Herlufsholm (ISBN 87-88461-62-9). Su
sanne Outzen har skrevet teksten.
Samlingen er ikke særlig stor, ca. 50
bøger, men enestående og fra første halv
del af 1500-tallet, hvor det med bogtryk
kerkunstens udbredelse blev muligt for
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adelen o.a. rige at etablere bogsamlinger.
Trolle og Gøye skænkede deres samling
til den nye Herlufsholm skole, som de
grundlagde i 1565 i det gi. Skovkloster.
Hovedparten af hæftet er et katalog
over samlingen med beskrivelse af de
enkelte bind. Sproget er latin, dansk og
især tysk og samlingen rummer især reli
giøse bøger med protestantisk prægede
holdninger. Adskillige er skrevet af Mar
tin Luther og Philip Melancthon.
N æ stv ed M o to r K lu b 1932-2007

De 75 år bliver markeret på 120 s. (ej
ISBN-nr.). Næstved Motor Klub står som
udgiver og Poul Aage Nielsen har været
redaktør. Der er et væld af fotos og navne
på kendte kørere.
Nogle af de første aktiviteter var
motorløbene på den såkaldt „dirt-track“
bane i Karrebæksminde (1933-40). Publi
kum valfartede dertil i tusindvis, og nav
net Morian Hansen står der endnu gny
om. Da speedwayløbene kom i gang igen
efter Besættelsen, nu på Næstved Stadion,
kunne man samle op til 21.000 tilskuere!
Interessen ændrede sig i retning af
motorcross og løbene blev frem til 1956
afholdt i „Nissehulen“ ved Åsen for enden
af (GI.) Præstøvej. 1957-66 lå banen (Nis
sehøjen) nogle hundrede meter nærmere
byen, mellem den nuværende vej af sam
me navn og granplantagen. Her blev der
arrangeret VM-løb, så det var en bane af
format.
Banen ved Nr. Tvede åbnede i 1969, og
den har bane for motorcykler (Nissebjer
get) og biler (Nisseringen). Bogen har en
række punktnedslag på løbsbegivenheder
og en oversigt over de mange danske
mestre, som klubben har fostret. Af for
mandslisten fremgår det, at Knud Lodal
var formand i hele 30 år frem til 1986 og
siden 1994 har sønnen Arne Lodal stået i
spidsen for klubben.
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R eistru p - U d sm y k n in g er og k eram ik

På Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
udkom 2006 en af årets flotteste udgivel
ser. Peder Rasmussen giver en oversigt
over Karl Hansen Reistrups produktion
(264 s.) med brug af talrige farvefotos
(ISBN 87-17-03870-7).
Reistrup (1863-1929) er specielt kendt i
forbindelse med Kählers Keramiske
Værksted, hvor han var kunstnerisk leder
en årrække. Næstved Museum med Dan
marks største samling Kählerkeramik har
været en vigtig sparringspartner i bogens
tilblivelse. Reistrups ind- og udvendigt
rigt udsmykkede hus på Reistrupvej(!) i
Næstved var beboet af hans børn indtil
1977.

Reistrup var også kunstmaler, billed
hugger og blev tillige kendt indenfor den
dekorative kunst/skønvirke (jugendstil)
omkring århundredeskiftet, hvor han del
tog i flere verdensudstillinger. Mange
offentlig og private institutioner landet
over har udsmykninger fra hans hånd,
som denne bog dokumenterer. - Bogen
slutter med oversigt over vigtigste
udsmykninger, udstillinger, hvilke museer
han er repræsenteret på, udvalgte bogillu
strationer, litteratur og noter.

S K A L K 2006:1

Axel Degn Johansson skriver i artiklen
„Fjordfiskeri“ om fiskeriet gennem tider
ne på Karrebæk og Dybsø fjorde. Sam
men med Svend Aage Larsen, Appenæs,
kortlagde de så mange bopladser rundt om
fjordene, at det er Danmarks mest fund
tætte lokalitet fra ertebølletiden.

Stevns Kommune
H istorie 2006,1

Jysk Selskab for Historie bringer i års
skriftet en 41 sider lang artikel af Erik
Ulsig: „Hvem ejede jorden på Østsjælland
i slutningen af middelalderen?“ (ISSN
0107-4725).
I seks herreder fra Roskilde Fjord til
Stevns har forf. undersøgt det ved Refor
mationen inddragne bispe- og klostergods
o.a. kilder. På det landbrugsmæssige rige
Stevns var andelen af selvejergårde usæd
vanligt stort efter sjællandske forhold, ca.
20%. Kronen ejede direkte 13%, Roskil
debispen og domkirken 22%, klostre 4%
og adelen 34%. De lokale kirker og
præsterne havde ejerskab til 8% af gårde
ne. - For Bjæverskov Herred var de tilsva
rende procenter: selveje 5%, kronen 8%,
Roskilde 20%, klostre 3%, sognegejstlig
hed 6% og adel 57% - Sandsynligvis har
over halvdelen af al jord på Sjælland til
hørt kirken sidst i middelalderen.
S tevn s fø r og n u , b in d V III

Årbog 2006 fra Stevns Lokalhistoriske
Arkiv (ISBN 87-984774-9-8) afsluttes
med register. Litteratur findes ved de
enkelte artikler (160 s.).
Henning Poulsen skriver om arkæolo
giske undersøgelser 2004 på Kirketorvet i
St. Heddinge. Her fremdrog man bl.a. en
vejbelægning fra middelalderen og vikin
getidsgruber. „Byen“ dengang bestod kun
af ca. 20 gårde. Dernæst skriver han om
Det gamle Rådhus og om en „arkæologisk

prøvegravning“ ved den gi. kirkegård,
hvor den gi. kongsgård lå (Erikstrup).
Sluttelig skriver Poulsen om personlighe
der han har mødt fra de mange års virke
som dyrlæge på Stevns (1954-95), og der
er mange festlige historier.
Lis Spring bidrager med to artikler.
Dels om Stevns Fyr, hvor det gi. blev
opført 1816-18, mens det nye fra 1878 er
opført i lokale kridtsten og fredet. „Storm
floden i nov. 1872“ omhandler det sydøst
lige Danmarks største naturkatastrofe i
århundreder med mange strandede og
ødelagte skibe. En af de forliste skonner
ters dramatiske endeligt og stevnsbønder
nes redningsaktion omtales nærmere.
Svend Aage Tombjerg fra Køge Muse
um skriver om vikingerne ud fra fund og
levn fra Strøby og Varpelev sogne. Toftegård-lokaliteten ved Strøby dækkede over
60 huse inkl. fem store langhuse/haller
(600-1000) og bl.a. de eneste kendte guld
gubber fra Sjælland. Kongsgård eller
lokal fyrste?
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Dertil er der artikler om det moderne
Gjorslev og udnyttelsen af de 1668 ha, om
Besættelsestiden, Lyderslev Kirke og kir
kegård og om landsbyen Risby ved Helle
sted. Endelig handler „Historien om mit
kridthus“ om klintens udnyttelse, f.eks.
var der i 1866 ca. 70 mand ansat af Gjor
slev til at skære kridt på klinten.

Suså Kommune
G lu m sø p riv a te M ellem - og R ea lsk o le
1914-1964

Forlaget Ådalen udgav 2007 Inge Lise
Jensens bog på 206 sider (ISBN 8791365-22-8).
Bogen beskriver skolens opførelse,
generalforsamlinger, vedtægter o.l. Alle
55 elever fra starten er omtalt og det var
overvejende det bedre borgerskabs børn
fra et større område. Fra 1918 blev stedet
drevet som en kostskole, og med jernba
nens ankomst til Glumsø i 1924 steg elev
tallet. Skolen blev i 1966 omdannet til
administrationsbygning for kommunen.
Alle ledere og lærere gennem de 50 år
er omtalt ligesom ekskursioner, idræts
stævner, skolekomedier m.m. De gamle
lærer- og klassefotos er forsynet med nav
ne, og der bringes en del erindringer fra
tidligere elever. Der sluttes af med en
komplet liste over elever, der har taget
mellem- eller realeksamen fra skolen med
angivelse af deres fædres erhverv.
N aturen i k u ltu ren - K u ltu ren i n aturen

Denne flotte bog på 80 sider fra 2006 er
illustreret med stregtegninger og farveakvareller af Helle Jessen og tekster af
Rasmus Peder Nielsen og Henrik
Wejdling og som udgiver står Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv (ISBN 87991475-0 5).
Bogen er en hyldest til kulturlandskabet
i Susålandet og et opråb om at bevare
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landskabs- og naturtyper samt især de tru
ede kulturspor. Det kræver en bevidst
vedligeholdelse og plejeplan.
Blandt gravhøjene omtales de markante
ved Stridsmølle og de talrige i Næsby
holm Storskov. Gravhøje i det åbne land
har oftest en bevaringsværdig overdrevs
vegetation. - Af andre lokalitetstyper kan
nævnes grøftekanter, stier og jernbaner,
gadekær, mergel- og tørvegrave, kalklejer
og grusgrave, lergrave og teglværker,
markskel og stendiger, levende hegn,
vandløb, skove, samt de vigtige overdrev
og engområder. I alle tilfældene anlægges
der både en kultur- og naturhistorisk vin
kel i beskrivelsen. Der afsluttes med en
litteraturliste.

Su så E gn sh isto risk e foren in g
- Å rssk rift 2006

Der er som sædvanlig et bredt udvalg af
emner på de 64 sider, illustreret med gi.
fotos, postkort, udklip o.l. Redaktion
under ledelse af formanden, Erik Krag
(ISBN 87-989247-4-5).
Erik Hartmund skriver om „Hjulebæk
(Julebæk) Vandværk“ fra 1906-07 og ned
lagt 1. okt. 2006. Ingrid Jensen og Ester
Reffs fortæller erindringer og facts om
„Kølebæk, et andelsmejeri“ i Glumsø fra
1889. En kreds af gårdmænd gik sammen
om oprettelsen, men der var dog også en

skomager, smed og skrædder med. Ved de
gi. fotos fra jubilæer i 1914, 1929 og 1939
er navnene på de fleste andelshavere anført.
Hæftet har et uddrag af Carl Jensens
erindringer (1888-1978) med, fortalt af
barnebarnet Claus Larsen-Jensen. Det er
overvejende slægtshistorie fra Torpe-Herluflille-området. Artiklen „Stationerne
mellem Næstved og Ringsted“ er uddrag
fra bogen Livet ved Banen fra 1999 (Kir
sten Jensen).
Af mindre bidrag bringer hæftet en kort
omtale af „Husmandsbevægelsen i Dan
mark“ inkl. en oversigt over lokale
husmandsforeninger (Glumsø, SandbyVrangstrup og Næsby-Tyvelse). I „Ty
bjerg Skole“ beskrives tiden siden skolens
start i 1967, hvor den afløste 3 småskoler.
Sognefogedens arbejdsområder gennem
gås andetsteds med særlig fokus på sogne
fogeden i Glumsø fra 1940 til institutio
nens ophør i 1973 (Aksel Jensen). Endelig
bliver gadekærene behandlet kulturhisto
risk med eksempler både indenfor - og
udenfor kommunen.
Su så K o m m u n e,
S jæ lla n d s g rø n n e h jerte 1970-2006

Anne-Grethe Guldfelt har forfattet Suså
Kommunes afskedshilsen på 63 sider til
borgerne (ISBN 87-991497-0-2).
Forfatteren mener, at den store tilflyt
ning i perioden i høj grad skyldtes kom
munens naturkvaliteter. I øvrigt berettes
om projekter og fester, der har været med
til at give lokalsamfundene sammenhold om skoler, nedlæggelser og udvidelser om børnepasning og biblioteker - om kul
turlivet, biografen i Glumsø og musiktil
bud - om byggemodning, boligbyggeri og
infrastruktur etc.
I 1962 kom den første sammenlægning
af sognekommuner: Glumsø-BavelseNæsby-Tyvelse og året efter fulgte Herlufmagle-Aversi-Tybjerg. Fra 1966 sluttede
Skelby og Sandby-Vrangstrup sig til

Glumsø, der nu kom til at hedde Suså
Kommune. Ved sammenlægningen i 1970
af de to sognekommuner var navnet der
for allerede taget i brug. Der sluttes af
med en oversigt over de ni byråd, hvoraf
Verner Larsen fra Venstre og Poul Erik
Sørensen fra Socialdemokratiet hver har
været borgmester i fire perioder.

Vordingborg Kommune
H er er L u n d b y - en b og om vore huse

Lundby Sognearkiv udgav i 2006 en regi
strant over ejendommene i Lundby Sogn
på 201 sider; red. Karen Johansson (ISBN
87-991386-0-3). En litteraturliste afslutter
bogen.
Lundby Sogn har knap 1.100 indbyg
gere, og hovedparten bor i selve byen, der
fik station i 1870. Registrant/billedbog er
udarbejdet på grundlag af folketællinger,
tinglysnings- og kirkebøger, erindringer
og interviews. Samtlige ejendomme fra
det mindste byhus til skoler og Lundbygård er beskrevet, nogle ganske kort, og
der er foto til de fleste af stederne.
Med bogen følger en dvd med „Filmen
om Lundby“, hvori der er vuer over flotte
landskaber, billeder fra kendte institutio
ner og interviews med borgmester, arkæo
log, lokalhistoriker m.m. Gøngehøvdin
gen får naturligvis også nogle ord med på
vejen, da det var i Lundby, han boede på
sine gamle dage.
P rin s J ø rgen s G arde 1946-2006

2007 udkom denne bog, men forlaget er
ikke interesseret i at bogen bliver an
meldt!
S k alk 2006:5

I en mindre artikel omtales et sværd fra
Stårby Møllebanke ved Øster Egesborg.
Sværdet har været et frankisk pragtsværd
fra 800-tallet (værdi: 15-20 køer) og det
eneste af den type i Danmark.
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V ordingborg i tu sin d e år

Verner Jensen har skrevet denne bog på
132 s., udgivet af Sydsjællands Museum i
2006 (ISBN 87-983097-7-3).
På trods af titlen er der ikke mange
oplysninger om byen fra de første århun
dreder og fra 1500-tallet omtales kun
latinskolen. Under 1600-tallet bringes
Kleins liste over indbyggere 1696, hvoraf
det fremgår at der var 96 husbonder i Vor
dingborg, hvortil skal lægges resten af
husstanden. Gennem 1700-tallet var der
3-4 større brande, og i 1743 boede der
1036 personer i Vordingborg.
I 1800-tallet var der gang i byggerier
og anlæg med nyt rådhus 1845, Oringe
Sindssygeanstalt, gasværk, jernbane 1870,
seminarium, Masnedsundbro o.l. Samtidig
voksede byen og der kom gang i fore
ningslivet med handels- og håndværker
forening, pengeinstitutter og politiske for
eninger. I det næste århundrede fortsatte
udviklingen med kaserne 1913, sygehus,
Storstrømsbro
1937, børnesanatorium
ligesom forretnings- og erhvervsliv blom
strede. Masnedøfortet og det berømte
tyske faldskærmsangreb i 1940 omtales
naturligvis også. Fra den nyeste tid skri
ver forfatteren om skolebyggerier, gymna
sium, handelsskole, TV-2 Øst, kendte
virksomheder og kommunalreformen i
1970.

Der afsluttes med en navneliste. Sted
register, kilder og litteraturliste mangler,
men det fremgår, at en del er hentet fra
P.A. Kleins bog om Vordingborg Købstad
(1923) og andre dele er fra forfatterens
tidligere udgivne bøger.

NB:
For at fremme aktualiteten anmeldes ikke blot litteratur fra det foregående år, men
også udgivelser fra første halvår af indeværende år.
- H u sk a t sen d e b ø ger til a n m eld else !
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