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Lille vejledning for forfattere
Forfatterne opfordres til at aftale omfang
samt publiceringstidspunkt af artikler med
redaktionen forud for udarbejdelsen.
Artiklernes tekst leveres som digitale filer
på cd/usb eller pr. e-mail. Teksten skrives
i A4 og ikke i spalter. Mellemrubrikker
markeres med tom linie før og efter. Bil
ledtekster skrives i kursiv. Og fotos sættes
ikke ind i manuskriptet, men leveres
særskilt.
Fotografier/illustrationer leveres digitalt
eller som papirbilleder (originale) i farve
eller sort/hvid (ikke print eller kopier).
Anvendelse af digitale illustrationer afta
les med redaktionen.
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Gøngehøvdingen

Fra Lutter am Barenberg til Lundby

A f cand.mag. Gitte Kjær
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Svend Poulsen kom til verden for ca. 400
år siden i det nordvestlige Skåne i Vester
Gønge. Man mener, at han er vokset op i
Birkebjerge syd for Skeinge sø. Men
selvom det er er fire århundreder siden,
Svend Poulsen levede, dukker der stadig
dokumenter op, der kan tydeliggøre bille
det af ham. Senest har man i Lund Univer
sitetsbiblioteks håndskriftsamling fundet
ham omtalt i et digt fra hans samtid, hvor
hans tapperhed lovprises.1 Dermed under
bygges den opfattelse, at Svend Poulsen
allerede i sin levetid var kendt for mod og
tapperhed ikke blot på denne side af Sun
det men i høj grad også på den anden. I
Skåne er der til hans minde i 2010 opstil
let en træskulptur af ham foran Verum
kirke.
Selvom Lundby i 2010 også har hyldet
Svend Poulsen ved en række arrangemen
ter for at markere den formodede 400-års
fødselsdag, har man endnu ikke opstillet

skulptur for at hædre ham i den egn, hvor
han levede i en årrække, og hvor vi alle
føler, at vi kender ham. Til gengæld har
kunstneren Bjørn Nørgaard foreviget
Svend Poulsen eller Gøngehøvdingen,
som han jo kaldes, på et af de gobeliner,
som Dronning Margrethe modtog som
gave fra det danske folk. Svend Poulsen er
fremstillet knælende, idet han modtager
gavebrev på Lundbygård af Frederik III.
Gøngehøvdingen er i fornemt selskab med
kongelige, helte og ikke mindst krigsgu
den Mars.
Det er forfatteren Carl Brosbøll, som
skrev under psydonymet Carit Etlar, der
har medvirket til Svend Poulsens populari
tet og pustet liv i de mange skrøner, der er
overleveret om Gøngehøvdingen. Og der
til kommer et utal at myter, der er med til
at holde Svend Poulsens navn i live. Nogle
af dem har været i omløb, inden Carit Et
lar gik i gang.

Skåret i eg står en vejrbidt Gøngehøvding og skuer mod indgangen til Verum kirke vest for Osby,
Verdens første skulptur a f den sagnomspundne Svend Poulsen Gønge blev afsløret i 2010.
Den er skåret a f kunstneren Sven-Ingvar Johansson.
Foto: Aage Ravn.
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Carit Etlars bog, Gøngehøvdingen, kom
som første del i 1851 og den næste i 1853,
det store kolera år, der kostede næsten
4.000 borgere i København livet. Brosbøll
var fra Fredericia og allerede som 16-årig
kom han på Kunstakademiet i København
og forsøgte han at slå igennem som kunst
maler. Da det ikke gik med at sælge male
rier, begyndte han at skrive artikler til
de københavnske blade. Gøngehøvdingen
blev skrevet til søs ombord på fregatten
Lively, og da han steg i land, var han „led
saget“ af Svend Poulsen og Ib, har hans
kone senere fortalt. Han fik aldrig nogen
økonomisk fordel af Gøngehøvdingen. Da
den kom i 4. oplag blev han så glad over
det, at han for 100 kr. fraskrev sig ejen
domsretten til alle fremtidige oplag og rej
ste med sin kone til Venedig for pengene.
Vi kan følge en ganske ung Svend Poul
sen fra det tidspunkt han i 1626 var med
ved Lutter am Barenberg i Nordtyskland.
Christian IV ledede slaget, ikke i sin egen
skab af konge men som kredsoberst. Offi
cielt for at støtte Frederik af Pfalz, der var
fordrevet af den katolske ligas feltherre,
grev Tilly.
Svend Poulsen var således med ved den
blodige konfrontation med Tilly den 17.
(27.) august 1626 i udkanten af Harzen på
den åbne store slette ved Lutter am Baren

berg. De to forskellige datoer skyldes to
forskellige tidsregninger. Slaget blev et
katastrofalt nederlag for Christian IV. Det
var den faldne general Johan Philip Fuch,
fodfolkets general, som fik skyld for
nederlaget. Christian IV selv fralagde sig
ethvert ansvar. Fuch overlevede kampen
hårdt såret men døde kort efter. Han blev i
følge traditionen efter eget ønske begravet,
der hvor han blev dødelig såret. Det store

General Fuchs mindesten til minde om en general,
der fik hele skylden fo r nederlaget ved Luther am
Barenberg. Fuch blev dødeligt såret i det blodige
slag og ønskede at blive begravet, hvor han blev
såret. Graven er fo r længst sløjfet.
Stenen er sat afen indbygger fra Nauen, rentier
Win necke, i 1908.

En lejr under Kejserkrigen 1625. Terninge spil var den store lidenskab.
Terningerne blev kastet på trommen, og på denne måde afgjordes hvilke enheder,
der skulle storme forrest under angreb osv. Udsnit a f kobberstik fra ca. 1645.
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sværd som kongen brugte ved Lutter am
Barenberg ligger i dag på hans kiste i Ka
pellet i Roskilde Domkirke.

Der ligger et lille museum i Luther am Barenberg,
og det er værd at gæste. Foto: Aage Ravn.

En af de mange fanger, der blev taget i for
bindelse med slaget ved Lutter am Baren
berg, var Holger Frederik Rosenkrantz,
som Svend Poulsen senere blev tilknyttet
først på Fyn og derefter i nederlansk tjene
ste hos prins Frederik Henrik af Oranien.
Tilbage i Skåne kan vi følge Svend
Poulsen fra 1641, da han ca. 30 år gammel
blev hvervet som gefreiter i major Dunbars
kompagni i Halmstad. Svend Poulsen var
derefter et par år korporal i kaptajn Hans
Petersens kompagni. Han stillede endvi
dere soldater for Cristian IV i den såkaldte
Torstenssonfejden (1643-1645).
Krigen var en følge af Christian IVs
uheldige krigsførelse i Tyskland og op
skruede toldpolitik. Det førte til et lynan
greb ledet af den svenske general Lennart
Torstensson. Omkring den tid giftede han
sig med med en enke efter en Lauritz Chri
stensen, der var død i 1643. Dermed ar
vede han både hus og Lauritz embede, der
gik ud på at inspicere de store brobyg
ningsarbejder ved Hallandselevene og ek
sercere bønder i Laholm len. Enken var
velhavende. Moderens navn kender vi
ikke, men stedsønnen hed Niels Lauritzen,
og Svend Poulsen ansatte ham senere som
8

mønsterskriver i sit kompagni. Ægteparret
fik to døtre sammen, Maren og Gertrud.
Ved freden i Brømsebro blev Øsel, Got
land, Hærjedal og Jæmtland afstået for al
tid, og da Halland blev afstået til Sverige
for 30 år, var Svend Poulsen i realiteten
blevet svensk undersåt.
Forholdet mellem Danmark og Sverige
var på bristepunktet, da Frederik III et par
år senere kom på tronen i 1648 efter Chri
stian IV. Det ulmede længe, og i februar
1657 var kongen opsat på at føre krig.
Allerede i januar 1657 begyndte man at
engagere officerer til den kommende kon
frontation. I april hyrede den øverst kom
manderende i Skåne, Axel Urup, „Svend
Poulsen fra Knærød“ i Halland. Ham
kendte man og stolede på, for han havde jo
stillet dragoner for Christian IV.
Svend Poulsen hvervede et kompagni
på 100 mand. De hvervede soldater skulle
indkvarteres i Engelholm i nærheden af
Hallandsåsen. Man havde valgt den lille by
som løbeplads.2
Det kneb med at skaffe penge til provi
ant, klæder, sko og ammunition. Svend
Poulsen måtte gentagne gange lægge
penge ud og rykke for beløb, der jo skulle
have været udbetalt, efterhånden som
hvervningen skred frem.3
Da der bevilgedes Svend Poulsen 500
rigsdaler til hans hvervninger, lyder det
smigrende for ham, at „det er dobbelt ge
vinst for kronen og afbræk for fjenden“.
Den 1. juni 1657 erklærede Danmark
krig mod Sverige. For at tilbageerobre de
tabte områder. Det kan forekomme ret
ufatteligt taget rigets sørgelige tilstand i
betragtning. Den svenske gesandt indbe
rettede til sin regering i Stockholm: „in
denrigs hverken konduite, curage, orden,
penge, kredit eller soldater“.
Ti dage senere var Svend Poulsens kom
pagni til gudstjeneste i Helsingborg. Kom
pagniet blev de følgende uger i Helsing
borg,4 hvor Svend Poulsen kvitterede for

krudt og bly, den 15. og 30. juni. Men
kompagniet manglede stadig en del ud
rustning. Kvitteringer for Svend Poulsens
store forplejningsudgifter er bevaret i
Rigsarkivet.

Svend Poulsen kvitterer som dragonkaptajn den 13.
juli 1657 i Engelholm fo r modtagelse a f 200 rigs
daler til forplejning.

Himmelsløf
Der faldt 14 af Svend Poulsens dragoner
ved Himmelsløf. De øvrige flygtede sam
men med ham til Engelholm.
Det gik heller ikke godt, da Frederik III
senere insisterede på, at de danske styrker
på Hallandsåsen skulle forsøge et udfald
herfra mod Halland. Svend Poulsen og
hans dragonkompagni trak sig tilbage til
Skåne.
I Rigsarkivet ligger en kvittering for,
hvad Svend Poulsen modtog af proviant til
sine 106 dragoner.
Svend Poulsen blev i december 1657
udnævnt til kaptajn af den danske konge.
Frederik III skrev i den forbindelse: „Frederich III gør alle vitterligt, at Vi nådigst
har antaget og bestilt, så og hermed anta
ger og bestiller Svend Poulsen til at være
kaptajn over et kompagni dragoner udi
Vores og kronens tjeneste. Thi skal han i
samme sin bestilling være Os, Vore riger
og lande huld og tro, dessen gavn og bed
ste af yderste magt og formue fordre og
fremme derimod hindre skade og fordærv,

og ellers sig udi alting således forholde,
som det anstår sig for en oprigtig dragon
kaptajn. Og for samme hans tjeneste har vi
ham nådigt lovet og tilsagt den samme
traktement og besoldning, som andre dra
gon kaptajner får i Vor tjeneste efter den
derom trykte udgangne kapitulations ind
hold, som skal begynde og angå fra den 1.
april sidst forleden, og siden kontinuere så
længe han samme kaptajns bestilling og
betjenendes vorder“.
København, den 28. december 1657.5
Snart var freden forbi. Den svenske konge
Karl Gustav gik i spidsen for tropperne
over isen fra Fyn i slutningen af januar
1658 om morgenen. Man marcherede ikke
taktfast, så havde isen brudt, men overgan
gen foregik i spredt fægtning sammen med
de mange ledsagende kvinder og børn.
Han marcherede videre over isen og nåede
til Langeland, Lolland og til Sjælland.
Svenskerne mødte ikke nogen nævne
værdig modstand på Sjælland, og den 11.
februar måtte danskerne indlede fredsfor
handlinger i Vordingborg. Forhandlingerne
fortsatte i Tåstrup præstegård. På grund af
pladsmangel flyttede fredsforhandlingerne
til Roskilde den 20. februar 1658.
Midt under forhandlingerne kom der
bud fra Helsingborg med et brev, hvor en
Jens Mouritzen fortalte, at der var kommet
efterretning til Helsingborg fra Svend
Poulsen, at Jørgen Bjelke var trængt ind i
Sverige ved Stockholm, og at Steen Krabbe
for 14 dage siden havde slået svenskerne
og forfulgt dem 6 mil ind i landet.
„Ædle velbyrdige Herre og husbond, hr.
Rigens Admiral. Her kom tidende i dag fra
Svend Poulsen, at Bjelke fra Norge er med
sin arme vel inde i Sverige mod Stock
holm. Og Krabbe skulle have erholdet en
gefecht og de svenske forfulgt sex mil i
Sverige, hvor Krabbe står; og skal være
sket i dag og i morgen 14 dage. Jeg håber,
at det fortsætter. Dette i største hast. Og
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Eders Exellence hermed i Guds trygge beskærmelse stedse ønsket og befalet“.
De endelige forhandlinger i Roskilde
kom til at strække sig over hele seks dage.
Resultatet af forhandlingerne blev den 26.
februar 1658, at Danmark afstod Skåne,
Halland og Blekinge, Trondheim og Bohus
len samt Bornholm. Og desuden skulle den
svenske hær forsørges i Danmark indtil
maj måned.
Frederik III skrev til rigshofmesteren og
bad ham opløse Svend Poulsens kom
pagni6 Svend Poulsen var på det tidspunnkt kommet til København sammen
med sine folk og med sin familie. Sand
synligvis blev kompagniet samlet igen og
muligvis suppleret af Svend Poulsen.
Krigen brød atter ud med den svenske
landgang i Korsør den 7. august 1658. Ca.
tre uger senere, den 27. august 1658, gav
Frederik III en skriftlig befaling til felt
marskal Hans Schack med ordre om at for
dele Svend Poulsens soldater mellem sit
eget (Schacks) regiment, Ulrich Christian
Gyldenløves regiment og Frederik Ahlefeldts regiment (Kongens Livregiment=
Den Kongelige Livgarde til Fods).
Frederiks III havde en helt speciel op
gave til Svend Poulsen. Han skulle rejse
almuen til modstand mod svenskerne, en
meget farlig opgave. Kongen skyndte sig
at forsikre, at Svend Poulsen ville få de
penge, som han havde til gode fra den sid
ste krig. Desuden udstedte Frederik III et
beskærmelsesbrev: „Kaptajn Svend Poul
sen skal ikke alene med forderligste, og så
snart Gud giver bedre tider, blive betalt
hans rest og fordring hos Os og kronen for
gjorte tjeneste, men også tilbørlig blive
kompenseret og aflagt, og dersom han udi
vores og fædrelandets tjeneste skulle blive
skudt og omkomme, da ville Vi efter hans
død lade forsørge hans hustru og børn på
livstid“.
Samtidig fik Svend Poulsen et konge
brev med til bønderne: „Hilse vi Eder alle,
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vore kære og tro undersåtter. Da Vi af kon
gen af Sverige er blevet overfaldt og bliver
belejret her i vor hovedstad, så tvivler Vi
ikke på, at enhver af vore tro og oprigtige
undersåtter lyder den ed, som de er bundet
til kongen med. Derfor søger I at gøre fjen
den så meget skade som muligt. Til hvil
ken ende vi nådigst har befalet Svend
Poulsen at begive sig ud på landet og
samle almuen“.
Ivan Becker-Larsen har formodet, at
Svend Poulsen samlede 15-20 af sine bed
ste folk til den kommende ekspedition.
Den gik jo først og fremmest ud på at rejse
den sjællandske almue, for dermed at
tvinge svenskerne til at fjerne tropper væk
fra belejringen af København for at ned
kæmpe Svend Poulsens folk. Derved ville
det militære tryk på København formind
skes og man ville i Københavns få mere tid
til at udbedre forsvarsværkerne.7 Familien
havde Svend Poulsen inkvarteret hos
skrædder Jens Jensen i Pilestræde i Kø
benhavn.
Det gjaldt nu om at komme ud af byen,
hvilket sandsynligvis lykkedes ham 22.
august 1658. Måske har han anvendt en
forklædning til at slippe ud, således som vi
så ofte hører om.
Hvad der videre skete for Svend Poul
sen, efter han var kommet ud af Køben
havn, fortæller han efter alt at dømme selv
om i en rapport, der er bevaret i kopi på
Det Kongelige Bibliotek. Rapporten må
være skrevet til den danske konge, og man
følger de blodige begivenheder, der har
gjort Svend Poulsen så berømt
Af rapporten fremgår det, at: „Eftersom
jeg på min allernådigste Herres befaling
er dragen ud af København og ud på lan
det, da er jeg kommen i land ved Køge
Kro“. Svend Poulsen fortæller, derefter, at
han opholder sig på en gård ved Ganneskovs Bro, ca. 3 km. syd for Karise, i 3-4
dage. Herfra havde han forsøgt at få und

sætning evt. af de militssoldater, der ikke
var nået at komme bag Københavns
volde, inden svenskerne sluttede en ring
om byen. Men da der ikke var hjælp at
hente, hvervede han selv med stort besvær
20 karle. Samtidig begyndte han og hans
folk at overfalde svenskerne i Sydsjæl
land, der dengang var dækket af skove
fulde af krat.
Svend Poulsen og hans mere end 50
mand kom i kamp med en kvartermester
og en korporal og seks ryttere, „som de
gjorde kaput“. Derefter satte de efter en
svensk løjtnant, der opholdt sig på Totterupholm, det nuværende Rosendal Gods
syd for Faxe by. Men han var blevet adva
ret af en bonde og slap væk. Svend Poul
sen reddede sig dog nogle heste, inden han
var tilbage i Karise. Her skød man en kvar
termester og tre ryttere. Senere mødte han
nogle proviantvogne ved Lystrup slot (der
i dag er i privateje) på vej til den svenske
lejr. Dem erobrede Svend Poulsen. Deref
ter fortsatte han til landsbyen Fiskerhoved
(der ikke længere findes den lå ved halv
øen Feddet).
Så fortsatte Svend Poulsen ind i Stevns
Herred til Tårøje (St. Torøje), Lyderslev og
byerne omkring skød han tre kvartermestre
og otte ryttere. Det blev dog til et hastigt
opbrud, da der lå 300 ryttere ved Pram
broen og et større antal i St. Heddinge.
Derefter red man ad landevejen mod Vor
dingborg len.
På vejen stødte han ind i 21 ryttere, som
han kom i „chartering med“, dvs. Kamp på
blanke våben. 19 blev dræbt og to undslap.
Desuden fik han ram på en kvartermester
samt to andre kvartermestre, og i Sjolte
skød han atter en kvartermester og to ryt
tere. Da han erfarede, at der var mange
svenskere hos præsten i Sværdborg, red
han derhen. Her omringede han gården og
pågreb fire kvartermestre og to korporaler,
som han likviderede. „Og hvor vi kom,
tog vi alt med, så jeg havde 56 karle“.

Så fortsatte han videre til Snesere præste
gård og skød her en kvartermester og seks
ryttere, og den proviant, som der var taget
fra bønderne, blev sendt tilbage til dem
igen. I Køng skød han en kvartermester og
tre ryttere, og i Torp otte ryttere,
„Så fik vi kundkab at der var 100 mand
stærke på vej, hvorfor vi gjorde os rede til
at tage imod dem, så de straks flygtede“.
Han fik så ram på 46 ryttere, en løjtnant, en
kvarterofficerer, to korporaler. Da rytterne
i Præstø og Vordingborg og i de andre byer
hørte om Svend Poulsens bedrift, trak de
sig tilbage og tog videre til Næstved. De
blev fulgt et godt stykke på vej, og det kom
til kamp med dem i Fladså. Der blev der
skudt to ryttere og en kvartermester, og en
korporal, på Skovmøllegård skød man en
korporal og i Egesborg en kvartermester
og ni ryttere.
Uvejret trak efterhånden sammen om
Svend Poulsen og hans folk. Han skrev til
Christoffer Lindenov på Nykøbing Slot og
bad om forstærkning og desuden til ritme
ster Schrøder på Møn. Men ritmesteren
kunne ikke undvære nogen folk. Derefter
rejste Svend Poulsen til Møn, og der ind
vilgede Schrøder i at ledsage Svend Poul
sen og hans folk til Sjælland.
„Så drog vi over om natten og kom til
Vordingborg om morgenen tidlig, og skød
27 ryttere ihjel og tog en kvartermester til
fange, som blev sendt til Nykøbing slot“.
Så vendte Schrøder atter tibage til Møn,
men Svend Poulsen blev på Sjælland. Vi
dere lyder det, at ikke mindre end 2.000
ryttere og dragoner blev sendt ud for at
lede efter Svend Poulsen. Derfor søgte
Svend Poulsen til Møn, hvor han og hans
folk dog ikke modtog indkvartering.
Svend Poulsen drog derfor igen til Sjæl
land, hvor grev Ludvig var udkommande
ret med sit regiment og fire kanoner, der
blev liggende i Fakse i seks uger. Svend
Poulsens folk skiltes nu, og kun nogle få
blev hos ham og tog med ham til Nyord,
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hvor han søgte tilflugt, mens havet var is
frit.
Nyord hørte under Jungshoved, som Pe
ter Oxe i 1574 var blevet forlenet med.
Svend Poulsen må have opholdt sig på øen
et par måneder, fra november 1659. Alle
rede i løbet af kort tid vidste svenskerne, at
Svend Poulsen var på Nyord. Den 5.
november indberettede Køges pladskom
mandant, oberst J. Stahl til feltmarskal
Stenbock, at han fra en dansk skibsbesæt
ning, der var blevet fanget under et forsøg
på at føre levnedsmidler fra Møn til ho
vedstaden, havde hørt, at Svend Poulsen
opholdt sig med 20 karle på Nyord, og at
man her nok må kunne få ham „ved hove
det“.

Hvad der videre skete
for Svend Poulsen, efter
han var kommet ud a f
København, fortæller
han selv om i en rap
port, der er bevaret i
kopi på Det Kongelige
Bibliotek. Rapporten må
være skrevet til den dan
ske konge, og man fø l
ger de blodige
begivenheder, der har
gjort Svend Poulsen så
berømt. Ser man på et
kort er det tydeligt, at
der krydses frem og til
bage gennem Sydsjæl
land.
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I december berettede oberstløjtnant Buchwald om ham, og i januar 1659 skrev den
svenske kommissær Gutheim fra Vording
borg, at Svend Poulsen skulle være på vej
til København.
Men inden havde Svend Poulsen over
faldet svenskerne ved Tappernøje, Jungsted (Jungshoved) og Vordingborg. Og
selvom svenskerne vidste, hvor Svend
Poulsen var, lykkedes det ham at undslippe
dem.
Svend Poulsens beretning er i det store
og hele korrekt, idet det har været muligt
at kontrollere tallene, der viser, at han fik
ram på ikke mindre end 3 officerer, 26 un
derofficerer og 184 menige i løbet af et par
måneder.

Rapporten på
Det Kongelige Bibliotek
Selve rapporten følger her i sin helhed af
skrevet efter den kopi, der ligger i Det
Kongelige Bibliotek: „Efftersom ieg paa
min Allemaadigste Herres Befaling, Er
vddragen Aff Kiøbenhaffn, oc vd paa Lan
det, da er ieg kommen i Land ved Kiøge
Kru Midt iblandt Fiendeme, huor ieg dog
aff guds Synderlig Naade er kommen om
kring Kiøge, och er kommen till en gaard
ved gandeschous Broe och Haffuer der
werrit en trei eller fire dage och Imidlertid
haffuer ieg till schreffuet Alle Capiteinerne
deromkring, at de wille Reise Bønderne
och komme mig till hielp, huortill at de
Suarede At Naar det folch i Falster och
Laaland ville komme heroffuer saa wille
de gierne følge med, der ieg ingen hielp
kunde bekomme, haffuer ieg selff med stor
besuerlighed Werbet, 20 Karle, och er wj
saa kommen i Kast med en Quartermester,
och en Corporal och 6 Rytter, som wj
giorde Caput, Och efftersom wj fich
Kundschab at paa Totterupholm (Rosen
vold ved Fakse) Laa en Lieutenandt med
Nogle Ryttere, huorfore ieg strax begaff
(mig) derhen, Men en bunde (bonde) i
Fakse, haffde aldt Advared hanem saa at
de var alt borte, Men Nogle heste bekom vj
der, saa drog wj tilbage till Karise, der
schiød vj en Quartermester och trj Rytter,
drog saa ned Ad Landeveyen, och i Tyd
strup (Lystrup) kom vj till en gandsche
Haab proviant wogne, Som schulle till
Leyren denem kom vj tilbage igien og Lod
dem kiøre hiem, och 4 Rytter schiød wj
ihiell som war med provianted, drog saa
till Fischerhoed (fredsbruddet) och strax
vd i Steffens Herred, och i Taarøye (Tårøje
Lyderslev) Lydersløff och dj andre om
Liggendes byer, schiød trei Quartermestere och 8 Rytere ihiell, dog maatte wj
strax begiffue oß derfra, Formedelst at der
laa 300 Rytter ved Prambroen och en
gandsche haab i Storehedding, Saa droge

wj Ned ad Landeweyen ad wordingborg
lehn, Och paa weyen Treffed vj 21 Rytter
An, som wj kom i Scharsering med, Nitten
giorde vj Caput, de tou vndkom, Och En
Regimendts Quartermester 2 Andre Quartermestere och Cornet, i Siolte schiøde vj
och en Quartermester och tou Rytter, saa
fich wj Kundschab at der var en gandsche
haab till prestens i Suerborig, Huorfore vj
droge strax did om Morgenen tillige och
kringsette gaarden, huor vj fich 4 Quartermestere och to Corporaller, och Atten Ryt
ter, som vj tog med oß och giorde Caput
med i schouffuen, Och huor vj kom saa tog
ieg alt An saa at iegh Bekom 56 Karle,
drog saa till Sneesere prestegaard; der
schiød vj En Regimendts Quartermester,
och en Anden Quartermester och 6 Rytter
och provianted som de haffde och schulle
till Leyren med, Kom wj Bønderne till at
drage hiem med igien, i Kiønge schiød vj
en Quartermester och 3 Rytter, och i Torp
schiød vj 8 Ryttere ihiell, Saa fich vj
kundschab, Saaf at der kom et partj, hun
der Mand sterch, huorfore vj giorde oß
Rede at tage imod denem, huor de strax
fichtede med heellene, (det vil sige, at de
viste hælene, altså stak af) 46 giorde vj Ca
put, aff Rytterne, en Leutenandt en Quartermeser, och tou Corporaller, der de Ryt
ter i prestø och wordingborig, och i de
andre byer hørde at vj saa dominerede RiffereRede de sig till sammen och drog til
Nestued, Saa fich vj Kundschab paa de
nem, huor vj Rende en stor Mill effter dem
før vj Naade dem, Och Kom saa i Kast
med denen ved fladsaa der schiød vj 21
Rytter ihiell, och en Quartermester, och En
Corporall, och paa schoumøllegaard,
schiød vj en Corporall, och i Egesborg En
Quartermester och Nj Rytter, Caputed, Saa
schreff wj strax Christopher Lindenow till
paa Ny Kiøbing slott om hielp, och Ritmister schrøder paa Møen huor de Sua
rede, at de Jngen folch haffde at miste fra
Landet (Sjælland), Saa drog ieg selff of13

fuer till Møen till Ritmister schrøder, huor
hand Loffuede at følge mig offuer thill Si
elland, saa droge vj offuer om Natten och
Kom till wordingborg om Morgenen tilige,
och schiøde 27 Rytter ihiell, och en Quartermester Toge vj till fange, som bleff
sendt til Nykiøbing slott, Saa drog schrø
der offuer till Møen, Men ieg bleff paa
Landet, Saa bleff der Commenderit Tou
Tusind Rytter, och dragoner, vd at Lede
mig op, huor ieg maatte begiffue mig of
fuer till Møen, med mit folch, huor ieg
maatte dog huerchen faa Quarteer till folched eller bliffue der for schrøder, som var
Red fore at iche faa Quarter for vor schyld,
huorfor ieg maatte begiffue mig offuer till
Sielland igien, och da var der Commende
rit Greff Lodvig vd, med sit Regiment och
4 feldtstøeker, som bleff liggendes ved
Fakse i Sex vger, huorfore der folchet Saa
at ieg iche kunde faa Quarter till dem och
at de var i derris fienders hender, haffuer
de dragit bort fra mig, huor de sig selff
Kunde beschytte, vden Nogle faa som
bleff hoß mig, och med stor nød kom of
fuer till Niord (Nyord) en Liden Øe i
Jungshoeds Lehn, och men vandet var
oben haffuer ieg thit verred offuer och
giort Caput med saa mange vj offuerkomme, och en Quartermester toge vj till
fange paa Jungshoed, som bleff sendt till
Ny Kiøbing slott Och ved Tappemøyes

Kru Kom vj och en gandsche haab provi
ant vogne tilbage igien, En Quartermester
och 4 Rytter Caput, etc.
(Med etc. menes afsluttende hilsen og
underskrift.)
Den 2. september 1658 blev grev Ludvig
Weirich med sit regiment på 6-700 man og
fire feltkanoner sendt fra København til
Faxe, hvor det blev i seks uger for at op
spore Svend Poulsens og hans folk. Regi
mentet blev taget fra belejringsstyrken ved
København, hvor stormen på byen derfor
måtte udsættes. Det havde netop været et
af hovedformålene med at sende Svend
Poulsen til Sydsjælland.

Stormen på København
Man ventede svenskernes overfald i Kø
benhavn, da det brød løs natten mellem
den 10. og 11. februar 1659. Svend Poul
sen var nået helskindet ind bag voldene,
hvor gøngerne udførte det farlige arbejde
med at rydde haver, buske og træer, såle
des at sigtelinjen var fri. Byen forsvarede
sig, og gøngerne var en stor støtte den
traumatiske nat. Da et bål tændtes klokken
halv to om natten, stormede svenskerne.
De forsøgte at entre det spærrende fartøj,
Højenhald, tre gange, inden det indefrosne
skib blev erobret. Svenskerne satte nu
hovedangrebet ind omkring den nuvæ

Nyord. Det var sandsynligvis netop på dette sted på øen Nyord, at Svend Poulsen satte over til Sjælland med
sine folk. Foto: Aage Ravn.
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rende Stormbro. De havde dækket deres
tøj med hvide kapper for at falde sammen
med sneen. Christianshavns kommandant
general Fuchs erklærede, at de selv havde
medbragt deres ligklæder.
Mens stormklokkerne ringede, kæm
pede borgerne i København som aldrig tid
ligere. Historieskriveren Vitus Bering for
talte senere, at en skare gønger var livvagt
hos kong Frederik. De var så betroede,
fordi de var kendt for at være kongen tro
og hengiven. Desuden forlød det, at det,
der blev dem pålagt ved Roskildefreden
26. februar 1658, var så utåleligt for dem,
at „hadet til slaveriet“ bandt dem sammen.
De dukkede snart op på åben mark og snart
gemte de sig i skove og krat.
„Dette barske og hadefulde folk blev
endnu mere opflammede af fri skareføreren
Svend Poulsen. Forstod nogen at opflam
me en folkemængde og sætte den på krigs
fod, så var det ham. Han var ufortrøden i at
udspionere ved enhver lejlighed. Dukkede
op i fjendens lejr med den helligste mine af
verden, hørte hvad anslag man havde for,

og var så, når han kom til sine fæller, igen
straks rede til at tage mod fjenden fra hvad
kant, han end viste sig. Da Københavns
belejring begyndte, betjente han sig her af
samme krigslist og voldte de svenske ad
skillige tab; især var han heldig med at
overfalde provianttransporterne og at nøde
dem, der havde plyndret til igen at over
lade ham det tagne bytte. At det i grunden
var et røverhåndværk, vil jeg (Bering) ikke
så lige fragå; men overfald og krigstilstand
retfærdiggør ethvert middel og ethvert på
fund, hvormed man kan tilføje fjenden
skade og afbræk“.
Frederik III opholdt sig under stormen
på volden. Han var blevet opfordret til at
bringe sig selv i sikkerhed, men udtalte, at
han „ville dø i sin rede“.

Snesere sø i kvindeklæder
En af de mere hårdføre overleveringer om
Svend Poulsen går ud på, at Svend Poulsen
ved en lejlighed havde forklædt sig som en
gammel kone for at lokke svenskerne på
glatis i bogstaveligste forstand. Han havde

/ dag er der blot idyl på Nyord. Her har man bevaret telefonledninger til ærefor svalerne.
Foto: Aage Ravn.
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beregnet, at de ville gå gennem isen, der
som de fulgte ham ud på Snesere sø. En
omfattende undersøgelse har imidlertid
ikke resulteret i, at der blev fundet spor, da
Køge Dykkerklub undersøgte søen.8

Togtet til Holsten og Fyn
Det gjaldt nu generobringen af landet og
hertil udnævnte Frederik III Hans Schack,
der fik titel af feltmarskal.
Svend Poulsen havde åbenbart ikke
modtaget sit udestående med Frederik III,
og han stiftede gæld i marts 1658 på 41
rigsdaler, hvilket han senere blev dømt til
at betale.
Den 15. juli 1659 beordredes Svend
Poulsen til at følge ham til Kiel. Der blev
rettet et dobbeltangreb på Fyn. Hovedan
grebet blev sat ind med de Ruyters flåde
mod Fyns østkyst og udført af Schacks
korps. Hans Schack og hans folk for
trængte svenskerne og Svend Poulsen mar
cherede videre til Odense. Og den 5. no
vember holdt Schack sit indtog her. Svend
Poulsen deltog ni dage senere i kampen
ved Nyborg under Hans Schack. Efterret
ningerne om danskernes sejr ved Nyborg
vakte vild jubel overalt i landet.
Den 13. februar 1660 døde Karl Gustav,
og der blev indledt fredsforhandlinger,
som førte til fred allerede den 27. maj
1660.

Snaphanen Laurids
Tilbage i København modtog Svend Poul
sen sørgelige efterretninger om vennen
Laurids Hemmingsen, husmand fra Sjolte.
Samme dag freden blev undertegnet var
Laurids Hemmingsen blevet dømt på Turebygårds ting til stejle og hjul. I svensker
nes anklageskrift påstod man, at Laurids
med lang bøsse og pistoler havde redet
omkring som en snaphane og morder og
ageret kurer for danske landstormsoffice
rer og havde forsøgt at tvinge bønderne til
at gøre det samme. Desuden anklagedes
16

Carit Etlar der hed Carl Brosbøll
har om nogen gjort Gøngehøvdingen
populær. Bogen kom i 1851 og næste
del i 1853. Gøngehøvdingen blev
skrevet iti søs ombord på fregatten
Lively, og da han steg i land var han
„ledsaget“ a f Svend Poulsen og Ib.
Han fik aldrig nogen økonomisk fo r
del a f Gøngehøvdingen. Da den kom
i 4. oplag blev han så glad over det,
at han for 100 kr. fraskrev sig retten
til alle fremtidige oplag.

han for at have været medskyldig i mordet
på to svenske kvartermestre i Snesere, som
var blevet skudt af gøngerne. Endelig be
rettede et tingsvidne, at han efter et over
fald på svenskerne i Snesere præstegård
var set på Sjolte gade i færd med at uddele
„oprørske breve“ (kongens løbesedler med
opfordring til modstand).

Dronningens vagtmester
Laurids Hemmingsen har dannet forlæg
for Carit Etlars Ib, Svends tro følgesvend,
Dronningens vagtmester. Han var en af
Svend Poulsens mest trofaste mænd. Da
Svend Poulsen kom til Sydsjælland, boede
Laurids i et gadehus i Sjolte, men han kom
oprindelig fra Lyderslev på Stevns. En

Præsten i Sværdborg under Karl Gustav krigene. Han sidder stadig og ser ned på kirke
gængerne. Det var her i Sværdborg kirke, at der blev overmandet 24 svenskere, som her
efter blev henrettet ude i skoven. Skoven i de bakkede omgivelser.
Maleri fra 1600-tallet i Sværdborg kirke. Foto: Aage Ravn.

overgang tjente Laurids hos præsten Ras
mus Hansen i Everdrup, og ikke alene i
den periode, men også senere forfulgte
præsten ham. Forholdet blev ikke bedre,
da Laurids vidnede mod sin tidligere ar
bejdsgiver i retten. Vi kender de nærmere
enkeltheder, der drejer sig om mishandling
af et svin. Historien begyndte med, at præ
stens karl løb efter „et gråt stakrumpet
svin“ hen ad Everdrup gade, og da svinet
løb hen til majbænken, havde præsten slået
svinet med en sten på kæben. Svinet løb
ind i et gærde, hvor det sad fast, da det
havde et åg på. Derefter vaklede det sårede
svin videre med tungen ud af halsen. Præ
sten fortsatte med at jage svinet med en
økse i den ene hånd og et stort træstykke i
den anden, som han bankede løs på svinet
med.
Det var for meget for Laurids Hemmingsen, der senere vidnede mod præsten
om episoden.

Måske hørte Svend Poulsen først om, hvad
der var sket Laurids året efter, da Svend
Poulsen og sandsynligvis resten af fami
lien boede hos Povl Jensen i Hestemøllestræde i København.
Han skrev nemlig til kongen i begyndel
sen af 1661 og bad ham om at gribe ind og
straffe dem, „der var gået fjendens ærinde“
og havde dømt en af Svend Poulses aller
bedste mænd, Laurids Hemmingsen: „Og i
synderlighed der jeg udi min kompagni
hvervede og overkom en god og ærlig tro
dansk karl ved navn Laurids Hemmingsen,
hvilken alle vegne var meget velbekendt
udi Sjælland, som og ikke lod sig fortryde
ved nat og dag at rejse omkring udi landet,
mig ikke alene god kundskabs rekognition
(erkendelse) at føre, men endog en del
mandskab mig at tilbringe og forskaffe.
Denne tro, ærlige karl er omsider forræddeligen røbet og bragt udi de grumme fjen
ders hænder med en del oprigtige sjæl
17

landsfareres angivende, at have været med
snaphaner og rejst omkring i landet for mig
med oprørske breve. Hvilket provsten i
Snesere, hr. Albert Schrøder, tillige med
adskillige andres vidnesbyrd godvilligen,
aldeles utvungen og uden nogen tilgivet
kald og varsel, de svenske til vilje, har
gjort så ganske ukristeligt mod ham. Der
udover har de efter fjendens forlangende
skaffet sig nogle ugudelige domsmænd,

der har dømt ham efter derom medføl
gende doms videre udvisning og indhold;
hvorefter han og ynkeligen ved Tyrebygård (Turebygård) er bleven henrettet og
lagt på stejler. Jeg anråber derfor Eders
Kongelige Majestæts nådigste befaling
måtte udgå til Eders Kongelige Majestæts
befalingsmand over samme gebet, at for
nævnte ærlige martyr måtte nedtages af
stejlen igen og lægges i kristen jord; hvilke

Bjørn Nørgaards smukke, farverige gobelin, hvor Frederik III overrækker den knælende Gøngehøvding,
med det lange lyse hår, gavebrevet på Lundbygaard i Sydsjælland. Det var betaling og godtgørelse for Gøn
gehøvdingens indsats mod svenskerne. Men gården var forfalden, og Gøngehøvdingen måtte opgive den.
Gøngehøvdingen er på gobelinet i selskab med Danmarks største historiske personligheder. Det er vævet
hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris. Det afbildede
gobelin med Gøngehøvdingen er et a f de gobeliner, der beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til mo
derne tid. Gobelinerne er skænket til HM Dronningen på Majestætens 50 års fødselsdag, og de blev i 2000
ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen overdrog
Dronningen gobelinerne til den danske stat.
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de utro mennesker, som så ynkelig har for
rådt og fordømt ham ... til straf selv burde
føre med provstens og dommerens nærvæ
relse og hjælp, og som straf selv tage
(ham) ned af stejlen igen og hæderligen
begrave“. Brevet er underskrevet: „Eders
Kongelige Majestæts allerunderdanigste,
tropligtskyldige tjener Svend Poulsen,
kaptajn“.9
Henvendelsen resulterede i, at Frederik
III beordrede Laurids lig begravet i indviet
jord.
Tilsyneladende blev Albert Schrøder
ikke straffet. Men spørgsmålet er også,
hvorvidt han i situationen kunne gøre an
det end at pege på en af Svend Poulsens
medskyldige. Ellers kunne det let se ud,
som om han dækkede over gøngerne. Alt
tyder da også på, at såvel provsten som
vidnerne handlede under pres fra sven
skerne.
Den godtgørelse som kongen havde lo
vet Svend Poulsen for hans indsats mod
svenskerne, lod vente på sig. Endelig i
1661 modtog han Lundbygård i Vording
borg amt. Gården kunne han beholde sig
længe han levede. Om Lundbygård forlød
det, at „skønt gården var skelllig højt an
slagen til hartkorn, nemlig 20 tønder, måtte
det alligevel findes sandfærdigt, at dens til
liggende jorder var meget af sten og grus
bemængede og falder vidtløftigt, med me
get ringe frugtbarhed, som har været bebo
erne til ruin“.
Gården var så faldefærdig, at Svend
Poulsen omgående måtte gå i gang med
store, dyre reparationer og derved pådrage
sig en endnu større gæld. Han kunne der
for ikke betale de pålagte skatter.

Bønfalder kongen
Næsten fem år kæmpede Svend Poulsen
for at overleve økonomisk. Endelig bøn
faldt han i 1666 Frederik III om at hjælpe
ham ud af hans dårlige kår: „Stormægtige
konge. Allernådigste herre. På grund af

stor nød er jeg fattige mand nødt til at erin
dre Eders Kongelige Majestæt om, at De i
sidste krig har ladet mig hverve et kom
pagni dragoner. Ved senere forhandlinger
dateret den 29. april 1657 og den 21. juni
1658 er der blevet lovet mig betalinger for
de udgifter, jeg har haft med hvervningen.
På grund af de vanskelige tider har denne
betaling ikke kunnet ske straks. I et brev
dateret den 22. august 1658 er det blevet
lovet mig, at betalingen ville ske så hurtigt
som muligt, og at jeg ville blive tilpas be
lønnet for den udførte tjeneste. Endnu er
der intet ydet mig, udover at Eders Konge
lige Majestæt i 1661 har givet mig Lund
bygård i Vordingborg amt at nyde frit, så
længe jeg lever, og det takker jeg underdanigst for. Efter at have besigtiget gården
ved min tiltrædelse fandt jeg den øde og
forfalden. Denne forfaldenhed har jeg med
stor bekostning ladet reparere. Derved er
jeg kommet i stor armod og elendighed, og
jeg kan ikke tilvejebringe de mange på
lagte skatter og ydelser i disse besværlige
tider. To møller og tre gadehuse, som før
tilhørte Lundbygård, betaler nu deres af
gift til Vordingborg slot. Så al den hjælp,
jeg kunne have til at betale mine afgifter
og skat med, er blevet taget fra mig.
Jeg beder Eders kongelige Majestæt om
at se på mine elendige vilkår, og hjælpe
mig med de foreskrevne ydelser. Helst be
derjeg om at måtte få Ole Mikkelsens gård
i Lundby i stedet for de førnævnte to møl
ler og tre gadehuse. Denne gård kunne gi
ves mig i stedet for de 1572 1/2 rigsdaler,
som er mit tilgodehavende fra Den store
Svenske krig. Under krigstjenesten hos
Eders kongelige Majestæt har jeg mistet
hele min formue og mit hus i Halland.
Jeg tvivler ikke på Deres nåde og jeg
forpligter mig altid til, med liv og gods og
blod at tjene Eders kongelige Majestæt.
Jeg forbliver Eder kongelige Majestæts
tro undersåt indtil døden“.
Svend Poulsen, dateret 30. januar 1666.10
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Breve fra København
Fjorten dage senere den 14. februar 1666
skrev Svend Poulsen fra København til sin
tidligere feltherre Hans Schack og tilbød
sin tjeneste som strandvagt på Sjælland.
Det lod vente på sig med svar fra Hans
Schack, men til gengæld garanterede Fre
derik III den 19. april 1666 at udfærdige
skøde på gården i Lundby og få bragt de
res økonomiske mellemværende ud af ver
den.11
For at fremskynde en endelig afgørelse
skrev Svend Poulsen, der stadig opholdt
sig i København, endnu engang til kongens
sidst i april.12 Han henviste til tidligere kor
respondance med kongen og krævede
hvervepenge for 169 mand i alt 1.690 rigs
daler, hvoraf han kun havde modtaget de
700 rigsdaler, således at han havde 990
rigsdaler til gode.
Kammerkollegiet ville ikke gå ind på at
give ham hvervepenge for 169 mand, så
dan som Svend Poulsen forlangte. Således
gik Svend Poulsen ind på at modtage hver
vepenge for 137 mand, hvilket sandsynlig
vis også var helt nødvendigt for at få no
gen af pengene.13
Den 12. maj 1666 modtog Svend Poul
sen følgende brev fra kong Frederik III:
„Vi Frederik III gør herved vitterligt, at vi
for 1370 rigsdaler og 8 skilling har afhæn
det følgende ejendommen til Svend Poul
sen og hans arvinger: Lundbygård, som
ligger i Lundby sogn, Hammer herred i
Vordingborg amt, gives til Svend Poulsen.
Han bor der allerede og har årligt betalt
landgilde for 4 pund byg og 4 tønder havre.
Desuden gives han Peder Hansens gård,
som ligger i Snesere sogn, Bårse herred.
Sammen med disse gårde følger de tilhø
rende skovparter. Gårdene overtages af
Svend Poulsen med bygninger og de jordtilliggender, som altid har hørt til. Der
medfølger alle de på gårdene pålagte af
gifter samt alle andre forpligtelser. Svend
Poulsen overtage gårdene fra Phillippi Ja
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cobi dag (1. maj) i det nærværende år
1666. Når vi (kongen) igen bliver til sinds
at ville skøde de foreskrevne gårde tilbage,
vil vi forhandle med de daværende ejere ud
fra vores forordning af 1. december 1664.
Prisen vil da være den samme, som der nu
er solgt for; de nødvendige reparationer,
som er udført. Vi vil meddele lang tid før,
vi efter de nævnte forordninger vil indløse
og betale ejendommene tilbage“. Dateret
12. maj 1666. Frederik R .14
Gården i Snesere der fulgte med var
Sneseregård, senere Bårsevej 6 i Snesere.
Nytårsdag 1667 kørte Svend Poulsen
sin slæde ind i Jens Pedersens gård i Risby,
hvor der var sammenkomst hos kirkevær
gen og tiendeforpagteren. Blandt gæsterne
var foruden bylaugets medlemmer gæster
fra Risby nogle bønder fra Bårse samt ri
defogeden fra Vordingborg, Peder Madsen
Møller. Man fik øjensynlig en del øl og
brændevin, og måske kan det være grun
den til, at Svend Poulsen beskyldte skatte
opkræveren for at stikke en portion af de
indkrævede skatter i sin egen lomme. Ri
defogeden blev selvfølgelig meget fornær
met over beskyldningerne og spurgte flere
gang Svend Poulsen, om han ville stå ved
sine beskyldninger. Senere blev Svend
Poulsen da også indkaldt til Bårse Herreds
ting på grund af disse beskyldninger, men
han slap åbenbart for videre tiltale, efter at
han havde undskyldt sig med, at han havde
været fuld, da han fremkom med ankla
gerne.
I begyndelsen af 1667 lånte Svend Poul
sen 200 sletdaler af den velhavende præst
Rasmus Hansen i Hammer. Men pengene
rakte ikke længe. Svend Poulsen blev jaget
af kreditorer, og landet var midt i en øko
nomisk krise, således at det ville have væ
ret nærmest umuligt for enhver at drive
landbrug under de forhold. Gården i Sne
sere måtte Svend Poulsen sælge i marts
1669, hvor en Anders Ibsen boede. Svend
Poulsen solgte gården til Knud Munk,

godsejeren på Rønnebæksholm. Det ser ud
som om Svend Poulsen samme år, måske
på skrømt, har overdraget Lundbygård til
datteren Gertrud, der var gift med Lauritz
Grubbe.
Den 6. oktober 1673 er der ført et tings
vidne på Hammer Herredsting, hvoraf det
fremgår, at Svend Poulsens datter på det
tidspunkt ejede Lundbygård. Men Gertrud
kunne heller ikke blive siddende på går
den.
Sommeren 1673 fik Sven Poulsen gen
nem Hans Schack udvirket, at svigersøn
nen, Hans Svendsen gift med datteren Ma
ren kunne blive boende på Prins Jørgens
gård i Lundby, selvom han var født på et
andet gods.
Svend Poulsen, der havde mistet sin
kone nogle år tidligere, lejede sig ind i et
hus i Lundby. Lundbygård blev beboet af
løjtnant Kristian Sivertsen, der sandsynlig
vis allerede var flyttet ind, inden Svend
Poulsens Gertrud var flyttet ud.
Lundbygård har kun navnet til fælles
med den smukke, velplejede Lundbygård,
vi kender i dag. Den gamle Lundbygård lå
der, hvor man senere opførte et teglværk.
Det fortælles, at da man for mange år siden
gravede ud til en grund, vistnok til skor
stenen, fandt man en stor ikke særlig vær
difuld ring, men på pladen var indgraveret
et SP. Det var muligvis Svend Poulsens
ring, der siden er sporløst forsvundet.
I Sverige var der en stadig frygt for dan
ske anslag mod Skåne. Den svenske resi
dent i København, Lilliecrona meddelte
sin regering, at han var kommet på spor af
en hemmelig brevveksling mellem Skåne
og København. Hovedmanden var en vis
Herman Kristensen, som havde mange til
hængere i Skåne. Han korresponderede
med Svend Poulsen. Lilliecrona kunne
fortælle, at danskerne planlagde en land
gang i Skåne, og at Svend Poulsen rejste
landet rundt iført bondedragt. Det hele var
blevet røbet for Lilliecrona af en svensk

løjtnant, Pål Ram, der tidligere havde tjent
i den kgl. danske garde, og som stod i for
bindelse med Svend „Gønge“. En Herman
Kristensen i Blekinge blev straks arresteret
og sad fængslet i 11 måneder. Løjtnant
Ram fik en gård i Skåne som tak for sit
angiveri. Imidlertid indrømmede Ram i
juli 1667, at „Gud havde rørt hans forræ
deriske hjerte“, og at han sammen med
Svend Poulsen og to andre havde fabrike
ret brevene i Svend Poulsens logi i Kristen
Bernikowsstræde. Mon det er sandt? I
hvert fald er der ikke noget retligt efterspil
for Svend Poulsens vedkommende, og
man kan ikke komme til bunds i sagen.
Svend Poulsen var imellemtiden gåsepasser for datteren Gertruds gæs. De fløj
undertiden ind i byvangens kom. Older
manden eller foldsmanden, også kaldet
foldegemmeren, med flere andre troppede
efterfølgende op og pantede datteren Ger
trud for den skade, som hendes gæs havde
forvold. Da der åbenbart ikke var ret me
get at vælge imellem, blev der taget pant i
fire pund humle, inden bymændene forlod
huset. Svend Poulsen ville ikke finde sig i
det, og han lod folkene kalde på tinge og
beklagede sig over, at man havde frapantet
Gertruds humle blot fordi hendes gæs helt
uforvarende var kommet til at flyve over
gærdet og ud i vænget. Svend Poulsen
krævede derfor, at de mænd, der uberetti
get havde pantet hende holdt hende ska
desløs for hendes „tort“. Man gav ikke
Svend Poulsen medhold, og det hele endte
med, at han betalte 1 rigsmark. Dermed fik
datteren Gertrud sin frapantede humle
igen.
En strøm af kreditorer dukkede op i
Lundby. Fra Helsingborg kom en Hans
Lauritsen med en gammel fordring på
Svend Poulsen, som Hans Lauritsen frem
satte på en handlende Peitter Knipphoffs
vegne. Der blev i retten fremlagt en regn
skabsbog, der viste, at Svend Poulsen i
perioden 12. juni til 11. december 1657
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havde købt adskillige varer både til sig selv
og sine underofficerer. Svend Poulsen er
klærede i retten, at han ikke havde modta
get varer for beløbet.
Hvordan gik det de andre fra Sydsjælland,
der havde fulgt Svend Poulsen? Nogle hø
rer man ikke mere om som Peder Kristof
fersen, en løs karl, der boede i Smidstrup.
Han havde slået sig „til snaphaneriet med
Svend Poulsens parti“, berettede et vidne
senere ved Tureby birketing. Heller ikke
om Anders Bødker, der måtte gå fra sit fæ
stehus, et gadehus i Rejnstrup på Gunderslevholm gods. Han var også med Svend
Poulsen. Desuden var der Anders Laursen
og begge hans sønner, Morten og Poul. Fa
milien havde haft en gård i Snesere, som
svenskerne havde plyndret, således at der
kun var et rødblisset føl tilbage, da krigen
var forbi. Familien kom dog til at sidde på
en gård i Ring efter krigen. Og så var der
Rasmus Hugger fra Elmue og Anna Mads
datter, der havde måttet flygte fra gården
på grund af svenskerne. Alligevel krævede
ridefogeden på Vordingborg Slot skat og
lod parret eftersøge med hunde. Man fik
fat i konen, der blev sat i forvaring på slot
tet. Ved families og venners hjælp kom
hun dog ud igen, fordi man fik smeden i
Grumløse til at følge med ud til slottet og
løse Rasmus fra gården ved selv at over
tage fæstet. Da svenskerne for anden gang
slog sig ned i sognet, opgav Rasmus og gik
i Svend Poulsens tjeneste, og konen flyt
tede ind hos sine forældre. Efter freden tog
de til Skibinge og boede i et af byens huse.
I 1685 hører man om konen på Bårse Her
redsting, hvor det lyder, at hun er en „træt,
fattig og uforsørgendes kvinde“.15 Mange
af gøngerne rejste efter krigen tilbage over
Sundet, hvor de blev straffet, hvis myndig
hederne opdagede dem.
En af de mere farverige historier fra den
tid er historien om kromanden fra Tapper
nøje, der blev trukket efter en hest med et
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reb om halsen. Han havde forsøgt at skjule
værdigenstande for svenskerne. Turen gik
forbi Vindbyholt kro, der ved synet gav
svenskerne alt hvad de bad om. Senere
indfandt nogle svenske soldater sig hos
præsten hr. Peder, der skyndte sig at gem
men kirkesølvet. Da en af dem blev kærlig
over for præstedatteren, som på skødet af
ham kæmpede for at blive fri, dræbtes sol
daten af et skud, der var affyret uden for
det åbne vindue. Svenskerne fandt ikke ud
af, at det var Rasmus Hugger, der havde
skudt. Han var den eneste i byen som ejede
en bøsse.
Den 16. februar 1673 blev rigsmarskal
Johan Kristoffer von Körbitz sat til at un
dersøge, om der i Sjællands stift var nogen,
der havde været med i krigen mod sven
skerne. Amtskriveren Francke fandt kun
en enkelt, „en midaldrende person ved
navn Svend Poulsen, der boede i Lundby i
Hammer Herred, og som foregav at have
tjent riget i forrige krigstider som dragon
kaptajn. Og han tilbyder sig fremdeles i
Hans Majestæts tjeneste, hvis det er for
nødent“, lød det videre.

Så længe blodet er varmt
Kong Christian V efterfulgte sin far på tro
nen i 1670. Den nye konge var klar over,
at der måtte gøres noget for krigsvetera
nerne. Svend Poulsens bedrifter var åben
bart gået hen over amtskriverens hoved, og
da han øjensynlig har følt hele situationen
æreskrænkende, rejste Svend Poulsen til
København og fik foretræde for kongen.
Derpå indgav han et bønskrift til krigskol
legiet: „Stormægtigste højbåme fyrste, allernådigste arveherre og konge. Eftersom
Eders Kongelige Majestæts nådigste man
dat for nyligen er blevet publiceret på tin
gene her i landet, at enhver som tidligere
har tjent militien, skulle lade sig indstille
og antegne, hvilken charge enhver har be
tjent. Sådan indstiller jeg mig til den ende
till Eders Kongelige Majestæts allernådig-

ste mandat, jeg som en tro, lydig undersåt
udi all dybeste underdanighed ... (til) min
allernådigste arveherres tjeneste og kon
gens og landets defention, så længe mit
blod er varmt i mig, skal flittig lade bruge.
Og da jeg er en af rigets indfødte, da har
jeg været trænet i krigsanliggender, (lige)
siden salig højlovlig kong Christian den 4.
drog ud af dette rige mod kejseren, og der
krigen blev compareret, var jeg med vel
bårne oberst Holger Rosenkrantz som gefrejter i hans regiment til Nederland, kom
manderet udi prins von Oraniens tjeneste,
hvor jeg blev i to år, som mit rigtige pas vi
ser. Derefter har jeg begivet mig ind igen i
mit fædreland, hvor jeg af Hans Kongelige
Majestæt er betroet at hverve et kompagni
til hest imod de svenske anno 1643. Og udi
sidste fejde er betroet af Eders salig Hr. fa
der at hverve et kompagni til hest, som jeg
selv har ført mod rigets fjender og det med
troskab, som enhver kavaler kan bevidne,
hvorfor jeg allerunderdanigst Eders Kon
gelige Majestæts nåde begærer, at jeg i min
forrige plads, om noget påtrænger, må for
fremmes. Og ellers imidlertid at måtte få
noget af rigens midler til levnedsmiddel og
underholdning, så jeg ej skulle have årsag
mit brød at betle. Jeg, som en ærlig, tro un
dersåt, skal lade mig finde tro, lydig med
liv og blod til døden. Forventendes min allemådigste arveherre og konges nådigste
resolution. København den 5. april 1673.
E.K.M. allerunderdanigste og pligtskyl
digste undersåt Svend Poulsen“.16
Allerede den 26. april 1673 blev Svend
Poulsen som kaptajn bevilget en årlig
pension på 30 rigsdaler af den kongelige
kasse, som udbetaltes ham i de nærmeste
følgende år, og hvoraf han endnu den 19.
april 1673 havde 10 rigsdaler til gode“.17
Svend Poulsens svigersøn, Hans Svend
sen, havde været soldat og gjort tjeneste
som rytter hos Axel Urne, og derfor havde
kongen skænket ham kronens gård i Smidstrup i Snesere sogn, som han frit kunne

„bruge og bebo“. Men da han var født på
Christoffer Gabels gods under hovedgår
den Bavelse, krævede Gabel, at han fra
flyttede gården i Smidstrup og i stedet
rykkede ind på en af Christoffer Gabels
ødegårde efter fogedens anvisning. Svend
Poulsen skrev til Hans Schack og bad ham
skaffe svigersønnen et beskyttelsesbrev fra
kongen. Henvendelsen gav resultat, og svi
gersønnen blev på gården.
Da Sveriges unge konge Karl XI var
blevet myndig, og det endnu en gang trak
op til krig mod svenskerne, skrev Svend
Poulsen den 20. maj 1675, to år efter han
var bevilget pension, et brev til den danske
konge.
Svend Poulsen ville gerne støtte kon
gen, og han fortalte, at han havde mange
kække karle ude på landet, der ville følge
ham. Det ser ud til, at dette brev er skrevet
med Svend Poulsens egen hånd, og det er
blot underskrevet „Jeres undersåt“. Det er
endvidere et meget ligefremt brev!18
Brevet gav ikke noget positivt resultat.
Christian V svarede ikke, og Svend Poul
sen henvendte sig derfor personligt til
kongen i juni. Efter mødet med Majestæ
ten skete der heller ikke noget, og Svend
Poulsen skrev atter til Christian V. Denne
gang forsikredes kongen om, at Svend
Poulsen ville være i stand til at stille et
kompagni dragoner eller soldater til fods
inden for to måneder. Løbepladsen skulle
være Næstved eller der, hvor kong Chri
stian V bestemte.19
Den 4. september blev Svend Poulsen
anbefalet som kystvagt ved Stevns Klint
med henblik på at holde vagt, dersom der
blev tændt alarmbål, bavn. Her var han til
den følgende sommer.
12. september erklærer Christian V Sve
rige krig og den 29. juni var der dansk
landgang af 15.000 mand syd for Helsing
borg.
Det må have været en stor tilfredstillelse
for den ærekære Svend Poulsen at blive
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udnævnt til major til fods og blive sat til at
hverve et kompagni i kongens feltlejr uden
for Landskrona den 13. juli 1676. Her
modtog han 200 rdl. for hvervningen. Des
uden 10 rdl. for en måneds traktement.20
Fjorten dage senere havde Svend Poulsen
samlet soldater til et kompagni. Der er be
varet en passersedel for fire personer, der
ankom fra Sjælland til Landskrona. På sed
len er anført, at de ønskede at begive sig til
Svend Poulsen og tjene ham.21
Danskerne stod den 13. august 1675
foran fæstningen i Kristianstad, der hurtigt
blev indtaget. De følte sig overbeviste om,
at de ville vinde de gamle danske provin
ser tilbage. Men drømmen brast den 5. de
cember 1676, efter at 5.000 danske solda
ter havde mistet livet i det hidtil største
slag i Norden, der blev udkæmpet ved
Lund.
Svend Poulsen blev syg, og han måtte
kvittere for sin pension november 1676,
efter han sandsynligvis har ligget syg hele
måneden.

Fulde og gale
Svend Poulsen var endnu en gang på Bårse
Herredsting den 3. april 1677 nogle måne
der efter nederlaget i Sverige. Det drejede
sig om at han skulle vidne i en gammel sag
angående vornedskabet for den tidligere
gård i Snesere.
Vi ved ikke, om han var med til at ero
bre de grundstødte svenske skibe fra slaget
ved Køge Bugt 1. juli 1677. Men vi ved, at
han 3. november opholdt sig i København,
hvor han den 29. november 1677 kvitte
rede for sine terminspenge for perioden
maj til september.
Sidste gang vi hører om Svend Poulsen
er et par år senere. Han var til fest hos svi
gersønnen, Hans Svendsen, i Lundby. Her
gav han den 2. februar 1679 en tønde øl lig
131 liter som husleje for byens gildehus,
som han var flyttet ind i. Huset som må
have været det sted, hvor et eller flere gil24

Gøngemarked 2010 i Lundby blev et rigtigt tilløbs
stykke. Foto: Aage Ravn.

der mødtes og hvis egendom, det sandsyn
ligvis har været. Fra huset var der udsigt til
kirken på den anden side af vejen. Gilde
huset blev nedrevet så sent som i 1909.
Gæsterne var godt berusede, da de for
lod huset for at gå hjem. Vi kan følge de
res usikre skridt gennem Lundby, da der er
et grundigt referat i tingbogen. Referatet er
ikke kedeligt. Efter det „tumlede og sti
mede mændene, da de havde forladt huset
og var kommet ud på gaden, hvor de
gjorde et mægtigt postyr“. Særlig beruset
var en Lars Jyde. Hans tjenestekarl støt
tede ham, men han kunne slet ikke magte
sin fulde husbonde. Da han kom til Anders
Skrædders gård, bankede han på døren,
mens han råbte „la op, la op!“ Efter en kort
forhandling indbyrdes kom to kvinder ud i
gården. Her begyndte Lars Jyde at skælde
ud, og Anders Skrædder fulgte efter ham,
idet han gav ham et rap med staven. Da
råbte Anders Skrædders kvinde: „Gud be
vare os, hvi kommer I så farendes!“ og Lars
Jyde svarede, at hun skulle hente øl og vin,
„thi vin vil jeg drikke i kvæld. Vin vil jeg
have ovenpå majorens øl“. Han kom op at
slås med den anden bymand og gik helt
amok og slog vinduerne i huset ud. Da Lars
Jyde blev stillet til regnskab for sin optræ
den på tinge, havde han glemt alt om, hvad
han havde foretaget sig. Dog kunne han
erindre, at han havde været gennemdrukken ved majorens såkaldte indgangsgilde.22

Datteren Gertrud havde i nogle år en
urtekræmmerforretning i København, men
hun og manden Lauritz Grubbe flyttede til
Vordingborg. Der var ingen børn i ægte
skabet. Datteren Maren og svigersønnen
Hans Svendsen havde først en gård i Smidstrup, inden de fik 2-3 gårde i Lundby.
Hans Svendsen nævnes som oldermand og
herredsskriver, og man mener, at ægtepar
ret havde børn. Svend Poulsens datter Ma
ren døde i 1697 og svigersønnen Hans
Svendsen i 1713. Svend Poulsen havde
muligvis en datter uden for ægteskab, der
også hed Gertrud som den anden datter.
Hun blev født i 1668, hvor Svend Poulsen
stadig boede på Lundbygård sammen med
sin kone. Datterens mor var sandsynligvis
Johanne Rasmusdatter, der døde i barsels
seng, da Gertrud blev født. Vi hører om

Svend Poulsen døde måske i 1682, dersom man kan
fæste tillid til et lille „lysespejl“, der blev forceret til
Lundby kirke og siden kom i privateje. Det har fø l
gende inskription: „Anno 1682 dese liuseplade er
foræret til Lundby Kerke, til ominsfor (minde om)
Svend Poulsen “

Gertrud Svensdatter, da hun som 41-årig
blev tiltalt for løsagtighed af ridefoged
Gert Willumsen på Vordingborg Slot den
7. januar 1709.

Til minde om Svend Poulsen
Svend Poulsen døde måske i 1682, dersom
man kan fæste tillid til et lille „lysespejl“,
der blev foræret til Lundby kirke og siden
kom i privateje. Det har følgende inskrip
tion: „Anno 1682 dese liuseplade er for
æret til Lundby Kerke, til omins for
(minde om) Svend Poulsen“.23
Han nævnes som „salig major Svend
Poulsen“ 18. maj 1691 i Hammer Herreds
tingbog. Men dødsåret og hans sidste hvi
lested er ikke nævnt. I følge traditionen
skulle Svend Poulsen være begravet under
det lille sakrasti, der er en senere tilbyg
ning til Bårse kirke.
Uden for kirken blev der i 1963 rejst en
mindesten for ham som en af de begiven
heder, der fandt sted, da Præstø købstad
netop fejrede 550 års jubilæum. Samtidig
blev det slået fast i ikke helt vederhæftige
avisartikler, at Præstø var gøngernes by og
Sydsjælland gøngernes land. 1953 var
også ca. 100-året for Carit Etlars roman.
Der var gøngeri for fuld udblæsning.
Lundby stod på den anden ende og høj
tideligheden med stenens afsløring slut
tede med, at provsten som formand for
Dansk-Skaansk forening lykønskede Lund
by. Derefter sang man en gøngesang med
musik af Hedwall.
I dag er focus ved at skifte fra den ro
mantiske Gøngehøvding til virkelighedens
Svend Poulsen. Og interessen for Svend
Poulsen er til stede fra begge sider af Sun
det ikke mindst formidlet på Internet.
De mange myter om Svend Poulsens be
drifter, som der er digtet om, bliver besøgt
og beundret. De lokale sagn har ligefrem
givet anledning til stednavne som Kulso
bakken, der meget betegnende ligger i
nærheden af en mose, der kaldes „Den
25

I Bønsvig Skov ligger jættestuen Svend Gønges
Hule. Jættestuen blev bygget som fællesgrav i bon
destenalderen for omkring 5000 dr siden, og ved en
udgravning i 1924 fandt man flere stenøkser, nogle
flintmejsler, et dekoreret lerkar, talrige stenknive og
en pilespids a f flint. Jættestuen har fået sit navn
efter Svend Gønge, der ifølge romanen Gønge høv
dingen skjulte sig i jættestuen. Foto: Gitte Kjær

onde Mose“. Det såkaldte Kulsohus ved
Mern Å brændte i 1914 men bar dog indtil
hendes navn. Netop figuren „Kulsoen“ tog
kegler ved årets Gøngemarked. Men også
et sted som „Svend Gønges hule“ i Bøns
vig har mange besøgende.
Severin Kjær har i tingbøgerne fundet
beskrivelser af, hvordan „bymændene“ i
Skovhuse, Rødstofte, Lekkende byer samt
en del af Udby, Allerslev og Skibbinge
sogne var ganske udplyndrede af sven
skerne med hensyn til deres kom, kobber,
tin, klæder, indehavende gods, heste og

hopper m.v. Flere steder ranede sven
skerne kirkens hellige kar. Det skete i hele
landsdelen, og ser man nærmere på mange
af alterkalkene, er der tale om erstatninger
for de stjålne.
En gang imellem lykkedes det Svend
Gønge og hans folk at tilbageerobre visse
værdier.
På en gammel film ser man min oldefar,
smeden i Bårse, i huset der stadig ligger
ved landevejen, stolt fremvise et arve
stykke. Det er et tinkrus med låg, som
hørte til smedens affektionsværdier. Kru
set er stadig i familiens eje.
Ifølge traditionen blev kruset afleveret
af gøngerne. De havde haft det med, da
Sven Poulsen blev sendt til Sydsjælland.
En anden tradition er mindre flatterende,
den går ud på, at smeden i Bårse modtog et
bæger for at røbe, hvilken vej Sven Poul
sen var redet.
Carit Etlar henvendte sig en gang, mens
han var gæst på den nærliggende herregård
Engelholm og spurgte, om han kunne købe
kruset. Det kunne han ikke. Senere har an
dre ønsket at se kruset og købe kruset. Men
det er stadig hverken til fremvisning eller
til salg!
Svend Poulsens
sigi l fra 1676
med fire roser.
Måske er hans
valg påvirket
a f tjenesten
som ung hos
Holger Frederik
Rosenkrantz, det
også havde roset
sit segl.

Roser var populære i segl og banner på Christian
IVs tid. Her er det et silke damask banner ned bro
derier. Dugen er a f lysegul silkedamask med gul
silkefrynse. Midt på den er applikeret en krans a f
grønne laurbærblade delt a f fire røde roser.
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Noter
1. I Lunds universitetsbiblioteks hånd
skriftsafdeling findes en brev- og dokumentamling, der indeholder breve som for
største delens vedkommende er private
breve og dokumenter, der udveksledes
mellem nordvestskånske præster i 1600tallets anden halvdel. Samlingens breve er
fortrinsvis på latin og dateres til mellem
1659-1680, altså mens Svend Poulsen le
ver. Dokumenterne er samlet i et hefte på
68 sider, og der er altså ikke tale om origi
naler. Johanna Svensson, som har forsket i
dokumentsamlingen, mener, at afskrifterne
kan sættes i forbindelse med Frans Jönsson
Lerche, der var præst udenfor Ängelholm
1654-1684. Johanna Svensson: Brev i
Orostid, Kyrkohistorisk Årsskrift 2009,
side 85 f.fl.
2. RA. Rentekammeret. Skatkammeret
216.217. Afregninger Svend Poulsen. Nr.
3. 29. april 1657. København 16. maj
1657.
3. Der blev rykket for pengene gennem
Ove Giedde, der skrev til København 6. og
16. maj 1657. Wegener, side 227.

8. Brev fra Ivan Becker-Larsen til baron
Ivan Reeedtz-Thott, Præstø den 23. juni
1997.
9. H. Ellekilde, 1945-48, side 25.
10. RA Danske Kancelli. Sjællandske ind
læg 1666, nr. 198 (kopi).
11. RA Danske Kancelli. Sjællandske Teg
neiser XXXVII fol 484 (9. april 1666)
Kammerkollegiet vedr. afregning Svend
Poulsen. Trykt Brevskaber(k), side 230.
12. RA Rentekammeret, Skatkammeret
216.217. Afregninger V. Landofficerer.
Svend Poulsen. Nr. 21 (18). 31. april 1666.
Trykt Brevskaber (k), side 230.
13. RA Rentekammeret, Skatkammeret
216.217. Afregninger V. Landofficerer
Svend Poulsen nr. 5.
14. RA Rentekammeret, 12. maj 1666.
Skødebog M. fol. 48,260-261. Trykt Brev
skaber (m), side 233.
15. S. Kjær, 1903-05, side 56-57.

4. RA. Rentekammeret. Skatkammeret
216.217. Afregninger.
Landofficerer.
Svend Poulsen nr. 4 10. juni 1657. Endvi
dere „rigtig rulle“. RA Rentekammeret
216.217. Afregninger V. Landofficerer.
Svend Poulsen nr. 5.
5. RA Danske Kancelli B 151a. Koncepter
og indlæg til kopibogen for bestallinger
m.m. Militien til vands og tillands vedr.
nr. 110 1657. Org. trykt Brevskaber(e), side
228. Wagner, side 32.

16. S. Kjær, side 56-57.
17. RA Krigskommissar. Prot. 1675 B, nr
20.
18. RA Krigskollegiet. Indkomne breve
1675.
19. Egenhændig skrivelse. RA Krigskolle
giet. Registrerede sager der ikke har kun
net anbringes i indkomne breve 1675.
Trykt Brevskaber(o), side 234.

6. H. Ellekilde, 1945-48, side 22.
7. Ivan Becker Larsen, manus side 2.
Svend Poulsens levnedsløb, 1. maj 2007.

20. RA Krigskollegiet depecher nr. 1135.
Landskrona 16. juli.
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21. RA. Krigskollegiets depecher 1176.
Juli-september 1676. 1060-1540. 21. juli
1676.
22. S. Kjær, 1903-05, s. 69 ff.
23. Lampetten er afbildet i Bladet Antik &
Auktion for 12 år siden. På det tidspunkt
tilhørte det kunstneren og samleren Peer
Egmond, der boede i København med en
enestående samling antikviteter fra det 17.
Og 18. århundrede. Artiklen er skrevet af
Jens Holt, Antik & Auktion, nr. 1, 26 ja 
nuar 1998.

Kilder
Diverse anførte kilder, her især Rapport
om Svend Poulsens bedrifter, der ligger i
afskrift på Det Kgl. Bibliotek, GI. Kgl.
Samling 1133.
Wegner; (udg. af) Brevskaber nærmest
vedr. svenskekrigen 1657-1660. Årsberet
ninger fra Det kgl. Geheimearkiv. 18521882. Bd. 1-7, bd. 6. Her: Breve ang.
Lundbygård og Svend Poulsen, s. 229-230
og side 232-34.
Aarsberetninger fra Det kgl. Geheimearkiv
VI-VIII, udgivet af Wegener, side 226-258
(Brevskaber, nærmest vedr. svenskekrigen
(1657-1660). København 1876.
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Gitte Kjær har i 7 år boet i Udby per Lundby. Hun er cand.mag. i hi
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Hjalet
- historien om en
strandvejsvilla ved
Bakkebølle Strand

En københavnsk families pompøse
villabyggeri i den sydsjællandske provins for
omkring 100 år siden fortæller
en spændende historie

A f Carsten Koch
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Stedet og egnen
Vi befinder os på den nuværende kursus
ejendom „Hjalet“ i den allersydligste del
af Sjælland. Ca. 8 km øst for Vordingborg
og nogle få km. sydøst for Nyråd, ligger
landsbyen Bakkebølle. Helt nede mod ky
sten benævnes området i dag Bakkebølle
Strand. Men langt op i 1900-tallet an
vendte man navnet Bakkebølle Fredskov,
eller i daglig tale bare Fredskoven.
Fredskov: Begrebet stammer fra en for
ordning tilbage fra begyndelsen a f 1800tallet. Den skulle beskytte skoven mod
rydning, forhugning og kreaturgræsning,
og på arealet skal der altid være skov.
Fredskovpligten afløstes i 1989 a f Skovlo
ven, som skal sikre bevarelsen og bære
dygtig udnyttelse a f skovene i Danmark.)

Ser man på gamle kort over området, frem
går det, at stort set hele området langs
kysten mellem Vordingborg og Kalvehave
har været dækket af skov. Selvom en del af
skovarealerne er borte i dag, er der stadig
meget skov på denne strækning. Kystom
rådet er en meget smuk strækning med
mange høje skrænter, hvor bøgetræerne
står langs kanten. Indimellem afløses

skrænter af flade områder ned mod vandet.
At området i dag benævnes Bakkebølle
Strand, kunne måske lede tanken hen på
fine, brede sandstrande, men sådan er vir
keligheden ikke. Skal man bade fra stran
dene her, er det godt at finde en badebro,
dels kommer man ud over sten og tang og
andet, der ligger langs kysten, dels kom
mer man lidt ud, hvor vandet er passende
dybt til at svømme i. Flere steder har man
dog forsøgt at skabe lidt sandstrand, og un
der alle omstændigheder er der om som
meren et livligt badeliv fra de etablerede
badebroer.
Det er lidt usikkert, hvad ordet Bakke
bølle egentlig betyder. Det er nærliggende
at forestille sig - da endelsen -bølle bety
der bolig - at ordet kunne betyde „boligen
på bakken“. Nu er området ikke specielt
bakket, men en særlig betydning af ordet
„bakke“ som en „skråning, skrænt mod ha
vet“ kunne meget vel beskrive området,
idet man, når man kører på Bakkebøllevej
gennem Bakkebølle By, fra det højereliggende område vil have en meget smuk ud
sigt ud over farvandet mellem Sjælland og
Falster, og det har selvfølgelig været at
traktivt at lægge sin bolig her.

Kortet fra 1720 over den sydlige del a f Vordingborg Rytterdistrikt viser, hvor udbredt skovene har vatret.
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Lidt historie
Man kan nok ikke påstå, at navnet Bakke
bølle har indskrevet sig i Danmarks hi
storie. Alligevel har området gennem ti
derne haft en vis betydning, idet det før
som nu har været en del af forbindelsesled
det mellem Sjælland og Falster. Fra oldti
den er der spor af, at man for at passere
Storstrømmen har brugt vejen fra Sortsø på
Falster via Farø til landingssted ved Bakkebølle Fredskov. Da „far“ er et gammelt
ord for overfartssted, passer det jo fint med,
at landingsstedet på Falster hedder Famæs,
og øen, som man passerede, Farø. At denne
forbindelse mellem Falster og Sjælland var
en del af den videre vej mod København,
vidner bl.a. de mange langdysser og andre
mindesmærker langs ruten om.
Gårdene i Bakkebølle hørte i gammel
tid til Vordingborg Rytterdistrikt, og der er
oplysninger, som viser, at bønderne havde
det svært gennem tiderne, især under
Svenskekrigene. En mindre opblomstring
kom, da Prins Jørgen blev lensherre i 1671.
Herom vidner spor efter de mange frugt
haver, som helt op i nyere tid har præget
egnen. Under landboreformeme i 1768-74,
blev Ryttergodset, og herunder Bakke
bølle, udpeget til forsøgssted. Dette skyld
tes, at bønderne her blev særligt fremhævet
for deres beredvillighed og interesse for de
nye tanker. I 1774 udstykkedes Ryttergod
set, og Bakkebølle blev lagt under herre
gården Høvdingsgård, men kort tid efter
kom gårdene under godset Lilliendal.
Det berettes, at der blev trukket hårdt på
bønderne med hoveri på godset.
I 1785 købte etatsråd og købmand Niels
Lunde Reiersen Lilliendal, og skiftende
bestyrere gjorde ikke forholdene bedre for
Bakkebølles bønder. Inden sin død i 1795
havde Reiersen bestemt, at hans godser
skulle sælges på den mest fordelagtige
måde, og bønderne i Bakkebølle beslut
tede da at sende Lars Stage og Jens Ander
sen til København med det formål at byde

på de 16 gårde. Resultatet blev, at de to
Bakkebøllebønder frikøbte gårdene for et
bud på 25.500 Rigsdalere. Beløbet var nok
lige i overkanten af, hvad bønderne kunne
betale, men det lykkedes dem at få hen
stand med betalingen af den tredjedel af
købesummen, som skulle betales straks.
Efter købet skete der en udskiftning af
flere af gårdene, og det blev bedre tider for
de nu frie bønder.
Den gamle rute fra Sjælland over Farø
til Falster fik igen lidt aktualitet, idet man
i 1865 foretog opmålinger i forbindelse
med planerne om anlæggelse af jernbane
fra Roskilde over Køge og videre over
Farø til Falster for at slutte i Gedser. Som
bekendt blev denne rute ikke gennemført,
og jernbanen blev i stedet ført over Stor
strømmen via en færgehavn i Masnedsund.
Endelig har man da så fået markeret den
gamle linjeføring over Farø med den nye
bro, som blev bygget i første halvdel af
1980’erne og indviet i 1985. Da den gamle
Storstrømsbro blev bygget i slutningen af
1930’erne med indvielse i 1937, har man
således fra Hjalet og området omkring på
meget nært hold kunnet følge byggeriet af
to af Danmarks på disse tidspunkter største
broer.

Vordingborg Landsogn
Bakkebølle ligger i dag i Vordingborg
Kommune. Indtil 1938 var landsbyen en
del af Vordingborg Landsogn. En mærke
lig konstruktion med en østre del, som om
fattede den østlige del af Vordingborg By
med bl.a. Oringe og Marienberg, og en
vestlig del - vest for Vordingborg - som
bl.a. omfattede Knudsby og Knudshoved
Odde. Kommunekontoret var beliggende
på Solbakkevej. Det kan også nævnes, at
den del af Nyråd, som lå nord for Nyråd
Hovedgade tilhørte Landsognet, mens den
sydlige var en del af Vordingborg købstad.
At Landsognet ikke alene var tyndt befol
ket landområde, vidner indbyggertallet om.
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I 1930 havde Landsognet således 3662
indbyggere mod købstadens 5639.
Landsognet havde ikke egen kirke. Ved
kirkelige handlinger var det kutyme at be
nytte Vordingborg Kirke.

Samfærdsel
Jernbanen mellem Vordingborg og Kalve
have blev etableret i 1897. Indtil da foregik
forbindelsen til byen enten til fods, på cy
kel eller med hestevogn. I starten gik jern
banen fra Kalvehave Havn til Masnedsund
Station, men senere blev den videreført til
den nye Vordingborg Station. Men turen
vedblev at have en afstikker til Masned
sund. Som med så mange af de små, lokale
jernbanestrækninger løb tiden fra Kalveha
vebanen, og i 1959 blev den lukket. Den
del af strækningen, som løb fra Færge
gårdsvej i Vordingborg til Lergravvej i
Bakkebølle, blev bevaret som gang- og cy
kelsti.
Kalvehavebanens stoppested lå der,
hvor jernbanelinjen krydsede Bakkebøllevej, dér, hvor Bakkebøllestenen nu er rejst.

Det areal, hvor stenen står, blev i øvrigt
skænket af Kalvehavebanen.

Bakkebøllestenen
Bakkebøllestenen blev rejst i 1935 til
minde om Bakkebøllebøndernes frikøb af
deres gårde i 1795. Omkring den er rejst 16
mindre sten til minde om de oprindeligt
frikøbte 16 gårde. Inskriptionen på de to
sider af stenen er udført af billedhuggeren
Gunnar Hansen, Stege. På den ene side er
under et billede af de to bønder, som dra
ger af sted til København for at besørge
købet, er indskrevet:
1795 25. november købte Lars Stage og
Jens Andersen på egne og Bymænds
Vegne Bakkebølle til Selveje.
Denne Sten rejste By og Slægt
Mindes Køb fra Hoveri og Æ gt
Vidner om et Værk
Enighed gør stærk
Og på den anden side:
Rejst med støtte a f det Reier ske Fond
25. Novbr. 1935.
I 1985 blev den tredje side tilført en in
skription udført af billedhuggeren Gunnar
Slot, Vordingborg.

Skibepladsen

Bakkebøllestenen
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For enden af Hjaletvej, oven over skrænten
nede ved vandet, ligger på højre side en
lille plads, kaldet Skibepladsen. Herfra fø
rer en grusvej ned mod vandet, hvor der
dels er et lille anløbssted, dels resterne af
den havn, som Bent Waagensen lod opføre
i 1960’erne, men som senere nærmest er
sandet til.
Skibepladsen tilhørte oprindeligt godset
Lilliendal, og ved gårdenes frikøb i 1795
betingede godset sig at beholde pladsen og

anløbsstedet til udskibning af kom, kreatu
rer m.m. til København.
I dag ejes pladsen af de 16 gårde i fæl
lesskab, og anløbsstedet har helt op i
1930’erne været anvendt som udskib
ningssted for bøndernes leverancer af roer
til Stege Sukkerfabrik. Roerne blev i
vogne kørt ned til og ud i vandet, hvor de
blev omladet til pramme, som fragtede
dem til fabrikken.

get var endnu uopdaget land som opholds
sted for sommerferier. Med købet af Dre
jer Niels Pedersens lille ejendom ved Bak
kebølle Fredskov blev Hagerups således
blandt de første som opdagede dette
smukke sted at tilbringe sommerferierne.
Ejendommen, som blev døbt „Strandhyt
ten“, lå på en skrænt tæt ved stranden ud til
Storstrømmen. Den var på ca. 5 tønder
land og kostede 8.000 kr.

Omladning a f roer fra hestevogn til pram.
Billede fra ca. 1930.

Ejendomskøbet i 1901
(Vordingborg Dagblad 9.6.1901).

Den store plads øst for Skibepladsen er en
strandpark anlagt i 1980’eme af Vording
borg Kommune, bl.a. efter køb af jord fra
keramikeren Anker Nørregaard, som ejede
det lille gule bindingsværkshus sidst på
Hjaletvej. Skibepladsen har i mange år væ
ret populært udflugtsmål, ligesom Fugle
skydningsselskabet for Bakkebølle-Nyraad gennem mange år har afholdt den
årlige fugleskydning på stedet, med skyd
ning ud over vandet.

Gennem årene tilkøbte Hagerup mere og
mere jord til ejendommen, og solgte i øv
rigt også på et tidspunkt en del af jorden
til tegneren og maleren Kay Nielsen, såle
des at denne, som ellers boede et lille
stykke inde i landet, fik jord ned til stran
den.

Sådan begyndte det
Forlagsboghandler Hans Eiler Hagerup fra
København havde sammen med sin fami
lie i flere år taget på ferieophold i lejede
sommerboliger. Ferierne blev hovedsage
lig tilbragt i Nordsjælland, men også Møn
blev besøgt. Kendskabet til Møn og der
med også Sydsjælland var vel årsagen til,
at blikket faldt på Bakkebølle Strand.
Dette område og Sydsjælland i det hele ta

Hagerups Forlag
Hans Eiler Hagerup, der var født i 1854,
var søn af boghandler Hans Hagerup, som
startede Hagerups Forlag. Efter at have
prøvet lidt af hvert, overtog han firmaet i
1884, da faderen var blevet svagelig.
I de følgende år voksede forlaget til at
blive landets næststørste (kun overgået af
Gyldendal), og udgav en mængde bøger hovedsagelig folkelige romaner. Men for
laget største succes var dog udgivelsen
af det Illustrerede Konversationsleksikon.
Håndbog for alle. Dette værk, i daglig tale
Hagerups Leksikon, udkom i 9 bind, star33

tende i 1894. Værket blev meget populært
og udkom i adskillige oplag helt til 1953.
Værkets store succes blev også den ind
tægtskilde, som gav Hagerup mulighed for
at erhverve sommerboligen ved Bakkebølle Strand. Og „Strandhytten“ skulle
blive familiens sommerbolig i mange år. I
perioden fra maj til september tog familien
ophold her og nød sommeren, ikke mindst
fra terrassen, hvorfra der var en dejlig ud
sigt ud over sundet mellem Sjælland og
Falster. Det var naturligvis især Hagerup
selv med kone og flere børn, men også hele
den store familie, som ferierede på stedet.
Familiens størrelse blev også anlednin
gen til, at huset snart blev for lille, og det
blev besluttet at bygge nyt.

Forlagsboghandler Eiler H. Hagerup.

I Dansk Bogfortegnelse 1901 ses priserne på Hagerups Konversationsleksikon.

„Strandhytten" ca. 1901.
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„Strandhytten“. Haven er anlagt og
terrassen bygget.

Det nye byggeri, som omfattede flere byg
ninger, blev udført over en længere år
række. Af gamle fotografier fremgår det, at
Annekset - den bygning, som ligger lige
over for hovedbygningen - er blevet opført
før denne. Først efter at Annekset er blevet
færdigt, har man formodentlig påbegyndt
nedrivningen af den gamle Strandhytte.
Selve hovedbygningen blev endelig taget i
brug i 1910.

sat kaldt for Strandhytten. Dette navn var
indsat på muren over hoveddøren.
Det var ikke kun udvendigt, at bygnin
gen var pompøs. Også indretningen viste,
at det ikke var et almindeligt sommerhus.
En stor forhal med trappe, som fører op til
et galleri, hvorfra der var adgang til 5 væ
relser.
I stueetagen var der to store stuer, en
„vinterhave“, samt køkken og anrettervæ
relse. I stuen midt for huset med vinduer
ud mod vandet, var et træpanel, hvori der
for oven - indsat i glas og rammer - var en
række med de originale fugletegninger fra
leksikonet. Mens indretningen i store træk
er bevaret til i dag, er fugletavleme des
værre forsvundet.

Byggeriet er påbegyndt. Bagved „Strandhytten“
ses anneksbygningen. Ca. 1905.

Det vides ikke, hvem der var arkitekt på
byggeriet, men det har uden tvivl været en
arkitekt fra København. Det vidner den ret
pompøse bygning om, man kan vel næsten
kalde den en Strandvejsvilla på landet. På
trods af bygningens storhed blev den fort-

Den store stue, hvor man ser panelet med de origi
nale fugletavler fra leksikonnet.

Hovedbygningen færdigbygget. Navnet
„Strandhytten“ kan ses over hoveddøren.

På første sal ligger så værelserne, seks ialt.
Mod øst med en stor altan, hvor morgen
solen kunne nydes. Mod vest havde et af
værelserne også en altan, dog ganske lille.
Allerøverst i huset var et loft, hvortil en
trappe førte op. Her var et værelse, som i hvert fald af senere ejere - blev anvendt
som bolig for tjenestepiger.
I begyndelsen af århundredet har det
helt sikkert været noget af en rejse at
komme til Bakkebølle. Man kunne benytte
Kalvehavebanen, som havde trinbræt i
Bakkebølle nær det sted, hvor senere Bak35

kebøllestenen er rejst. Her kunne man så
enten spadsere de 4-5 km ned til Strand
hytten, eller man kunne aftale kørelejlighed med hestevogn. Et sådant køretøj an
skaffede Hagerups sig da også ret hurtigt,
og der blev også ansat medhjælp på ejen
dommen. Den lange og besværlige rejse
blev dog meget lettere, da man begyndte at
bruge automobil til transporten. Det betød
også, at stedet ikke kun blev benyttet til de
lidt længere sommerophold, men også i en
vis udstrækning til f.eks. weekendbesøg.
Turen i bil fra København til Bakkebølle
tog omkring 3 timer.

Familien Hagerup og
Ellehammer
Selvom der ikke er meget, som tyder på, at
familien Hagerup har haft nogen videre
forbindelser med fastboende naboer i Bak
kebølle Fredskov, har man - i hvert fald i
de første år - måttet have kontakter, som
kunne hjælpe med transporten til Strand
hytten, enten fra Vordingborg station eller
fra trinbrættet i Bakkebølle.
Nogle helt kontante oplysninger om na
boforhold har vi fra fiskeskipper Frederik
Christian Ellehammer, som boede i „Skip
perhuset“ - den nærmeste nabo til Strand
hytten mod vest, beliggende helt ned til
stranden. F.C. Ellehammer førte en slags
dagbog - skibsjournaler - fra 1872 til sin
død i 1925. Allerede det første år - 1901 hvor Hagerups købte Strandhytten, er der
oplysninger om forbindelse mellem de to
familier. Under et besøg i København af
lægger Ellehammer både besøg hos „fruen
og børnene“ i Hagerups private villa og
bliver vist rundt på forlaget i Gothersgade.
Sådanne besøg hos Hagerups i hovedsta
den gentog sig ofte.
Det er nærliggende at antage, at Ellehammer har hjulpet med at skaffe heste
vogns-transport fra toget, og der er flere
oplysninger om, at Ellehammer har taget
medlemmer af familien Hagerup med på
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sejlture i Storstrømmen, bl.a. til Bogø og
Farø. Fra skibsjournalen den 25. august
1904 hedder det:
„Var sejlende fo r familien Hagerup til
Bogø og beså øens mærk- og seværdighe
der. Var i skoven, og blev fotograferet på
en gammel kæmpehøj, spiste til aften ved
den såkaldte „Vinkælder“.
... Kl. 8 var hjemme igen med alt vel og vel tilfreds med udflugten eller den lille
udenlandsrejse “.
Et andet eksempel på den nære forbin
delse, som var opstået mellem de to fami
lier, er den hjælp, som Hagerup yder Ellehammers yngste datter Caroline, da hun er
kommet galt af sted i sin plads i huset i Kø
benhavn og er blevet meldt til politiet (år
sagen bliver ikke oplyst). Sagen gør det
vanskeligt for Caroline at få en ny plads,
men her hjælper Hagerups ved lade Caro
line tjene i deres hjem.
Omkring 1920 bliver Eiler Hagerups
yngste søn, Verner ansat som forpagter på
Strandhytten. Han og hans familie bliver
dog ikke de første fastboende på ejendom
men, idet der tidligere har boet, og også
fremover kommer til at bo, medhjælpere
og deres familie til leje på ejendommen.
Nu er det ikke blot en lystejendom, men
udvikler sig til en mindre erhvervsvirk
somhed, idet Verner Hagerup opretter høn
seri og dyrker forskellige afgrøder, bl.a.

kartofler. Hønseriet bliver kaldt Fredssko
vens Kontrolhønseri, og annoncerer med
salg af hønse- og gåseæg fra forskellige ra
cer. I et interview i Vordingborg Dagblad
slår Verner Hagerup til lyd for, at fjer
kræavlere skal vaccinere deres høns mod
tuberkulose. Af andre „nymodens“ påhit,
som Verner Hagerup anvender i fjerkræav
len, er rugemaskine. F.C. Ellehammer
skriver herom i dagbogen fra 21. april
1923:
„ Var henne hos min nabo V. Hagerup og
så et interessant syn, hvordan kyllinger
fremstilles i rugemaskine. Jeg tænker, at
havde han levet fo r 4-500 år siden og ville
have demonstreret med slig en maskine,
havde han sikkert blev anklagen fo r hek
seri og bleven brændt“.
Verner Hagerup var desuden i nogle år for
mand for den lokale Fjerkræavlerforening,
ligesom han havde høns med på forskel
lige udstillinger og også ofte vandt præ
mier.
Verner Hagerup bliver gift med en en
gelsk dame, og de får en datter, mens de
bor i Strandhytten.
Det er i øvrigt lidt pudsigt, at der kun få
hundrede meter fra Strandhytten bliver op
rettet et andet stort hønseri, nemlig Kon
trolhønseriet Ørnehøj på den af en ingeniør
Daniel Rosendahl-Holm ejede ejendom
Ørnehøj. Holm var yderst professionel i sit
arbejde med fjerkræ og skrev en brugsbog
om hønseavl i landbruget.
F.C. Ellehammer dør i 1925 efter et fald
under frugtplukning, og Verner Hagerup
skriver nogle smukke mindeord om ham i
Vordingborg Dagblad.
I 1928 dør den gamle forlagsboghandler
Hagerup, og den ældste søn, Paul Hagerup,
overtager og viderefører forlaget.
Samme år sælges „Strandhytten“ til
cand.jur. F.J. Willemoes, København, for
en pris af 56.000 kr.

„Strandhytten“ bliver til „Hjalet“
Familien Willemoes benytter „Strandhyt
ten“ som almindelig beboelse, mens Wille
moes har arbejde som dommerfuldmægtig
i Køge. Willemoes er så interesseret i høn
seavl, at han fortsat holder høns, som han
udstiller på fjerkræudstillinger og også i
flere tilfælde vinder præmier for.
Familien i „Strandhytten“ knytter tidligt
nære forbindelser til familien Holm på
„Ørnehøj“, og bekendtskabet bliver da
også den indirekte årsag til at navnet
„Strandhytten“ bliver ændret til „Hjalet“.

Ordbog over det Danske Sprog om betydningen a f
ordet Hjal(et).

Ingeniør Holms søn Bent Holm fortæller,
at det var hans far, som fik ideen til det nye
navn, og der blev afholdt en navneskifte
dag, hvor 7 medlemmer af familien Holm
hver medbragte et støbt bogstav til det nye
navn. Bent medbragte som den yngste
punktummet!
Den nære tilknytning mellem de to fa
milier, kommer også frem i forbindelse
med en tragisk ulykke i farvandet ud for
Farø. Her var familie og venner af ingeniør
Holm på en sejltur i en båd tilhørende
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Willemoes, da de blev overrasket af et
voldsomt uvejr. Båden kæntrede og herun
der druknede en broder til Holm og dennes
søn. Flere andre var i livsfare, men en hel
temodig indsats fra en niece, Jette Holm,
reddede to af de andre deltagere i udflug
ten. Jette Holm blev senere belønnet af
Carnegie-fonden for sin dåd.

gere tegn på den økonomisk vanskelige si
tuation, som Willemoes var kommet ud i.

Helga og Martin Hansen (parret til højre) foran
porten.

Hjalet som restauration og hotel
Avi soverskrift fra Vordingborg Dagblad 30.7.1928.

Noget tyder på, at Frantz Willemoes, skønt
jurist, ikke havde så meget forstand på for
retninger. Han har formodentlig forsøgt at
videreføre hønseriet, men det blev ikke til
noget. Der var også ansat medhjælpere,
men det er ikke lykkedes at få noget videre
økonomisk udbytte af ejendommens drift.
I det hele taget har købet og driften af den
store ejendom oversteget Willemoes’ for
måen, og han må da allerede godt to år se
nere - i 1930 - afhænde ejendommen. Af
en notits i Vordingborg Dagblad fremgår
det, at en tjenestekarl, som havde tjent på
ejendommen siden 1928 men var blevet
afskediget i forbindelse med salget, måtte
anlægge sag for at få udbetalt en - efter
den afskediges mening - skyldig løn. Det
fremgår ikke, hvordan sagen forløber, men
af notitsen fremgår også, at Willemoes er
under lavværgemål, hvilket må have bety
det, at han ikke har haft frie hænder til at
handle økonomisk.
Hjalet bliver solgt til restauratør Martin
Hansen, tidligere indehaver af „Landbo
cafeen“ i Vordingborg, for en pris af
39.000 kr. At salgsprisen er lavere end
købsprisen to år tidligere, er vel et yderli38

Med Martin Hansens køb af Hjalet bliver
ejendommen nu for første, men absolut
ikke sidste, gang tilgængelig for almenhe
den. I december måned bevilger sognerå
det restauratøren beværterbevilling med
ret til udskænkning af stærke drikke, og i
løbet af foråret 1931 er restauranten så klar
til åbning. Skønt vinteren endnu ikke har
sluppet sit tag, meddeler en artikel i Vor
dingborg Dagblad den 6. marts 1931 at
„Restauratør Martin Hansen førstkom
mende Søndag (den 8.) åbner sin nye Re
staurant og Pension „Hjalet“ i Bakkebølle
Fredskov“. Avisen priser stedets natur
skønne beliggenhed med „udsigt over
Smaalandshavet med dets mange Øer“.
Det meddeles endvidere, at det er tanken at
anlægge en promenade ved stranden og en
lang bro til at modtage søværts gæster, og
artiklen slutter „Restauratør Martin Han
sen og Frue kan trygt se Fremtiden i Møde.
De har beriget Egnen med en herligt belig
gende og moderne indrettet Pension og
Sommerrestaurant. Det skal Publikum nok
skønne på“.
Som det navnet indikerer, er forretnin
gen i første omgang baseret på sommerpe
rioden, men allerede året efter reklameres
med, at „Hjalet“ - der nu også bliver be
tegnet som hotel - har åbent hele året.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvor
dan driften i vinterperioden forløber, men
det ser ud til, at sommerperioden - i hvert
fald de første år - har fået publikums be
vågenhed. Fra begyndelsen af maj bliver
der etableret anløb af Motorbåden „Bogø“,
som sejler mellem Vordingborg Havn og
Bogø. Det sker to gange ugentlig, onsdag
og lørdag med to anløb om dagen.

Fartplan fo r Motorbåden „Bogø"
(Vordingborg Dagblad 28.4.1931).

/ forbindelse med åbningen priser Vordingborg
Dagblad (6.3.1931 ) Hjalets lyksaligheder.

Der reklameres i det hele taget meget i den
lokale presse, og foreninger m.m. får øj
nene op for at afholde arrangementer på
stedet. Således afholdes hvert år Sankt
Hans-fester, hvortil der både er arrangeret
bådsejlads og buskørsel. For både 1931 og
1932 omtales, at disse fester har været af
holdt med stor succes og med deltagelse af
omkring 1000 mennesker, som bl.a. har
overværet afbrænding af bål på en flåde på
vandet. Som en lille kuriositet kan nævnes,
at Mern Sogns Tyreholdsforening afholdt
udflugt med 10 vogne, hvor man dels spi
ste på „Hjalet“, dels aflagde besøg på høn
seriet på det nærliggende „Ømehøj“.
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til det store hus, bygget som om det stod på
Strandvejen i København.
Familien Lange benyttede ikke ejen
dommen som fast bolig, men til ferie- og
sommerophold. At egnen har haft en ikke
ringe indflydelse på datteren, ses af, at hun
senere kom til at arbejde og bo i Vording
borg, og blev gift med seminarierektor
Morten Bredsdorff.
Anløbsbroen.

At det i det lange løb ikke har været så ind
bringende at drive en forretning hovedsa
gelig baseret på sommergæster, ser man ef
terhånden ved bl.a. færre annoncer, færre
omtaler af arrangementer og ikke flere fa
ste bådanløb. I foråret 1936 får Martin
Hansen sin beværterbevilling fornyet, og
der arrangeres igen Sankt Hans-fest med
bådeanløb, men allerede den 22. juni med
deler Vordingborg Dagblad, at Martin
Hansen har solgt sin ejendom til Hr. Knud
Lange, København.
Senere etablerer Martin Hansen og frue
et populært pensionat i Aarsleffsgade i
Vordingborg.

„Hjalet“ som sommerbolig
Den nye ejer var præst ved diakonissehu
set Skt. Lukasstiftelsen i København. Han
havde i mange år arbejdet i Indien som
missionær for Det Danske Missionssel
skab, men på grund af svigtende helbred,
måtte han i 1935 tage sin afsked herfra.
Hans datter, Asta Bredsdorff, fortæller,
at faderen, der var vokset op på en præste
gård på landet, havde drømt om selv at få
en sådan præstegård efter de mange år i
udlandet. Men sådan gik det ikke, og han
købte så „Hjalet“ som en slags erstatning.
Efter at Knud Lange havde overtaget
ejendommen, blev navnet ændret til
„Klanshave“. Han syntes, at navnet „Hja
let“ („Hønsepind!“), passede meget dårligt
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Porten med familien Lange. Det er Knud Lange til
venstre.

I 1944 sælger Knud Lange ejendommen til
landmand Laurits Møller Andersen og hu
struen Edith.

„Klanshave“ bliver atter til
„Hjalet“ og igen til pensionat
Edith og Laurits Andersen havde en kort
tid forsøgt at drive pensionat på Ediths fø
degård Dyrehøjgård på Røsnæs, men øn
sket om at få deres eget førte til, at de
købte „Klanshave“. Der er vist ingen tvivl
om, at det nye navn ikke var slået igennem
i lokalbefolkningens bevidsthed, ligesom
det nok heller ikke har været egnet som
navn på et pensionat. Så navnet „Hjalet“
blev igen taget i brug, og det har det hed
det lige siden.
Efter krigens ophør påbegyndte parret
driften af pensionat i sommertiden. Sidelø
bende blev der drevet landbrug på de godt
10 tønder land jord, som hørte til ejen
dommen. Dette indebar pasning af køer,
grise, heste og - selvfølgelig - høns.

Brochure fra pensionatet ca. 1950.

I perioden fra 1947 til 1957 var et solidt
fundament for pensionatsdriften en aftale
med „Amager Bladet“ om at arrangere
busture til „Hjalet“ af op til en uges varig
hed. Under gæsternes ophold blev der ar
rangeret udflugter i Sydsjælland, til Møn
og Nordfalster, ofte med Laurits som kyn
dig og populær guide.
De første år var turene til Hjalet meget
populære og måtte ofte dubleres, men fra
midten af 50’erne begyndte søgningen at
dale. En årsag hertil må formentlig søges i
den stadigt voksende udlands-turisme.
Busture til først Norge og Tyskland og se
nere til endnu sydligere europæiske him
melstrøg optog en stadig større del af Ama
gerbladets tur-program.

Annonce fra Amagerbladet 8.8.1952.

Laurits Andersen henter gæster ved Bakkebølle
Trinbrædt, som lå tæt ved det sted, hvor Bakkebøllestenen nu er placeret.
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Edith og Laurits Andersen sender udflugtsvogn a f sted.

Den faldende interesse for ferieophold på
pensionat fik værtsparret til at stoppe med
denne virksomhed, og da et forsøg på at
indrette køkkener og udleje af værelser
med selvhushold, og almindelig udlejning
af værelser, bl.a. til tyske ingeniører og
teknikere, som arbejdede med en større ud
bygning af SEAS-værket på Masnedø, hel
ler ikke blev den store succes, valgte Edith
og Laurits Andersen i 1959 at sælge ejen
dommen.

Overtagelsen af den store ejendom med
førte en del ombygning og istandsættelse
af både hovedbygning og anneks, men det
var især i de ydre omgivelser, at den nye
ejer satte sine spor: en større ændring af
haven og arealerne omkring huset blev
iværksat, ligesom der blev bygget en lille
havn. Selvom den var lille, blev havne-

Rigmandsvilla
Køberen var vekselerer og senere skibsre
der Bent Waagensen. Købsprisen var
116.000 kr., og i handelen indgik, at Edith
og Laurits Andersen beholdt det lille hus,
kaldet Hyldehuset, ved vejen ned til Hja
let, samt en mindre jordlod nord for huset.
Waagensen benyttede ikke Hjalet som per
manent bolig, men som sommer- og ferie
bolig for familien. En plan om at flytte re
derivirksomheden til Hjalet blev ikke til
noget.
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Havnebyggeriet er godt i gang. 1962.

byggeriet et ret stort projekt. Som tiden er
gået, må man vel sige, at det har vist sig, at
vand- og strømforholdene ikke har været
gunstige for den lille havn, som i årenes
løb nærmest er sandet til og forfaldet.
Havnen og Hjalet fik i 1967 en del pres
seomtale i forbindelse med en smuglersag.
Ben Waagensen skriver i sine erindringer
(„Lidt om mig selv - og andre“, 1992)
herom:
„Næste år, i august 1967, var Hjalet og
jeg i et par dage med til at fylde avisernes
forsider En eftermiddag lagde en stor gul
speedbåd til i min havn, og en mand kom
yderst høfligt op til mig og spurgte, om bå
den måtte have lov til at ligge dér til næste
dag, da den havde få et maskinskade. Det
var der selvfølgelig ikke noget i vejen for.
Kirsten og jeg gik ned og inspicerede
båden. Det viste sig senere, at den overle
gent havde vundet Øresundsløbet den 23.
juli med hastigheder, som svingede op til
80 km i timen, og var blevet erklæret fo r
Skandinaviens hurtigste. Da vi vågnede
næste morgen så vi i det fjerne toldvæse
nets store krydser styre direkte mod os.
Den tog speedbåden på slæb tilbage til
Vordingborg.
Det viste sig, at båden tilhørte den be
rygtede storsmugler Alexander Biask. Det
anede jeg selvfølgelig intet om. Biask blev
senere myrdet ved knivstik a f én a f sine
egne “.
Waagensens køb af Hjalet kom til at sætte
sine spor for hele Bakkebølle Strand. I lø
bet af 1960’erne foretog han opkøb af flere
naboejendomme og udstykkede området
til sommerhusbebyggelse.
Ifølge erindringsbogen skulle Waagen
sen i 1970 have solgt ejendommen til
jazzmusikeren og kapelmester Ib Glindemann. Dette må imidlertid bero på en
erindringsforskydelse, idet denne handel
ikke fremgår af tingbogen. Der har for
mentlig været tale om et lejemål med hen

blik på et evt. senere køb. Og Ib Glindemann opholdt sig da også på Hjalet i pe
rioder i 1970-71. At der ikke har været
tale om handel, fremgår da også af, at da
ejendommen igen bliver solgt i 1971, er
det Bent Waagensen, der ifølge tingbogen
står som sælger.
Den nye ejer blev arkitekt og restauratør
Anders Dyrup, København. Han er især
kendt for sin medvirken til etablering af
jazzværtshuset Cafe Montmartre i 1959.
Imidlertid kom Anders Dyrup aldrig til at
bo på Hjalet, men han lejede ejendommen
ud til Københavns Kommune for en pe
riode af fem år. Kommunen overlod blandt
andet stedet til psykolog Karen Berntsen,
der var leder af Ungdomsklinikken i Kø
benhavn. Karen Bemtsen anvendte ejen
dommen både til personalekurser og som
opholdsted for stofmisbrugere som led i
deres behandling. Efter at Anders Dyrup
var kommet i store økonomiske vanskelig
heder, måtte han afhænde ejendommen.
Der var i 1975 forlydender i pressen om, at
Bent Waagensen havde købt sin tidligere
besiddelse tilbage. Han skulle dog ikke
have haft planer om at bosætte sig her, men
ville anvende ejendommen dels som kur
sussted for ansatte i sit rederi, Bewa Line,
dels til rekreation for firmaets ansatte.
Waagensen fortæller dog selv i sine erin
dringer, at tilbagekøbet blev forhindret af
hans planer om at blive udlandsdansker.
I stedet blev Hjalet i 1977 solgt til en
kendt udlandsdansker og mangemillionær,
Niels Yde. At den nye ejer havde de nød
vendige økonomiske midler til at vedlige
holde og drive ejendommen var på dette
tidspunkt afgørende for dens fremtid. Til
syneladende var der i årene forinden sket
et ikke ringe forfald af bygningerne. Su
sanne Frost Madsen, som i en periode var
ung pige i huset hos Desirée og Niels Yde,
fortæller om købet, som fik sin begyndelse
ved et besøg i Bakkebølle hos hendes for
ældre i deres sommerhus:
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„Niels havde spurgt min far, om han ikke
kendte et lille sted, de kunne købe i nær
heden af Vordingborg, for Sydsjælland var
vidunderlig. Far gik straks i gang med at
søge efter et lille sted - altså i hans øjne et
lille sommerhus i Bakkebølle - men det
var sørme ikke lige det hr. og fru Yde
mente! Ved en aften-gåtur til stranden
stødte vi så på Hjalet - og ih du milde,
hvor så det skrækkeligt ud. Kæmpe kolos
- gul, afskallet og bestemt uden charme på
det tidspunkt. Man kunne ikke komme
frem for ukrudt og væltede træer. Men
mens vi piger syntes, det var lidt uhygge
ligt og gik hjem til sommerhuset, gik Niels
og min far videre og endte så på Hjalets
gårdsplads. Der var lys i det ene vindue der hvor køkkenet er - og Niels, som var
en ganske høj mand, kunne lige nøjagtig
nå op til vinduet (halvvejs op af vinduerne
var de blokerede af spånplader) og se, at
der sad og lå en flok narkomaner med
sprøjter og vandpiber rundt omkring. Uha,
det var uhyggeligt, kan jeg huske. Min bror
og jeg troede, at de ville komme efter os op
til vores sommerhus.
Weekenden gik på hæld, og mandag rin
gede Niels glædesstrålende til os og for
talte, at han havde købt Hjalet for en „slik“
- hvad denne „slik“ var, ved jeg ikke, men
vi korsede os. Dette faldefærdige sted af
alle steder på jorden - og han ledte efter et
sommerhus!
Niels Yde havde et firma i Schweiz,
Nemco, hvor man bl.a. fremstillede kaffete-chokolade-maskiner til kantiner og lig
nende, samt senere også ismaskiner. Desi
rée og Niels Yde boede dels i Schweiz og
dels på Hjalet, hvor der var ansat et besty
rerpar.
Som nævnt renoverede Yde ejendom
men totalt. Bl.a. indrettedes swimming
pool i de gamle stalde, hvor der tidligere
havde gået køer og grise.
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Niels Yde i baren, som blev indrettet i den tidligere
vognport.

Desirée Yde døde i 1982 og Niels Yde i
1983, og udover at de efterlod sig et byg
ningskompleks i fornem stand, satte de sig
også et minde ved både i Danmark og
Schweiz oprette et fond med henblik på at
yde tilskud til forskning i kræftsygdomme.
Efter at have stået til salg i en periode
blev ejendommen i 1985 solgt til firmaet
Hartvig Jensen (senere Hardi International
A/S). Firmaet producerer bl.a. sprøjtema
skiner til landbruget og har hjemsted i Nr.
Alslev på Nordfalster. Med henblik på at
kunne afholde kurser og møder for firma
ets ansatte og forretningsforbindelser, blev
ejendommen nænsomt restaureret, og den
blev udvidet med en værelsesfløj og i øv
rigt forskellige kursusfaciliteter, bl.a. en
spisesal og et køkken.
I 2005 solgte Hardi ejendommen til et
konsortium bestående af seks banker på
Sjælland og Lolland. Bankerne stiftede
sammen aktieselskabet Hjalet A/S med
henblik på fortsat at drive kursusvirksom
hed, men nu for en lidt større kreds. Den

hidtidige daglige leder af Hjalet, Jesper
Brinkløv, der også er uddannet kok, blev
ansat som direktør.
I de senere år er konceptet for driften
udvidet til også at omfatte arrangementer
for private m.v. Stedets unikke beliggen
hed kombineret med veltillavet mad giver
gode muligheder for succes.
Som det ses, har Hjalet gennem de 100
år oplevet lidt af hvert. Brugt til sommer
bolig, helårsbolig, erhvervsvirksomhed,
hotel og pensionat, samt kursusejendom.
På længere sigt er det nok som det sidste at
det smukke sted vil kunne se fremtiden i
møde. For mange af de mennesker, der
iblandt undertegnede, som gennem årene
har boet på og været gæst på Hjalet, har
stedet fået en plads i deres hjerter.

Kilder
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Formand Jens Hallqvist
O

Årsberetning
Årsmødet - den ordinære generalforsam
ling - blev holdt den 6. marts på Hotel
Møen i Stege.
Efter velkomsten fortalte museumsin
spektør Dorte Wille-Jørgensen om udgrav
ningerne ved Stege Borg og om Stege bys
historiske periode - et spændende indlæg,
der gav en god forståelse for de vilkår ar
kæologien har, når der pludselig står byud
vikling på dagsordenen.
Efterfølgende lyttede vi til Hotel Møens
historie ved værtinden Gulla Olsen, som
har drevet hotellet i en menneskealder - og
som efterfulgte sine forældre som hoteldi
rektør. Også en interessant historie om
„byens hotel“.
Til årsmødet var der mødt 35 medlem
mer.
Til dirigent valgtes enstemmigt tidligere
mangeårigt styrelsesmedlem og sekretær
Svend B. Jørgensen.
Referatet af årsmødet findes på de føl
gende sider.
På årsmødet tog vi afsked med Olav Fo
ged Olsen som styrelsesmedlem (og som
næstformand). Formanden rettede en stor
tak til Olav for et mangeårigt stort engage
ment i styrelsen. Olav har en stor viden og
stor interesse for vores lokale historie - og
vi håber fortsat at nyde godt af hans inter
esse for Samfundet.
På det første bestyrelsesmøde efter ge
neralforsamlingen konstituerede bestyrel
sen sig med Jens Hallqvist som formand,
Mogens Niss som næstformand, Knud
Erik Antonsen som sekretær og Henning
Nielsen som kasserer samt Jens Bjerre Ty
bjerg som redaktør af Årsskriftet.
Samfundets aktiviteter har været uæn
drede: Årsskriftet som den største og „bre
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deste“ aktivitet, der når ud til alle medlem
mer og en lang række institutioner og bib
lioteker - og hvor der stadig er en vis ef
terspørgsel efter tidligere årbøger.
Herudover er der de aktiviteter og ar
rangementer, der hvert år udsendes i med
lemsfolderen sammen med årbogen. I
2010 har der været følgende arrangemen
ter, hvor medlemmer og pårørende er vel
komne:
Forårstur (i St.Bededagsferien) til det
nordlige Skåne med temaet: 400-året for
Svend Gønge og andre historiske emner.
Sommerudflugten til Lollands Alper
måtte desværre aflyses på grund af for få
tilmeldinger.
Høstmøde til Roskilde Domkirkemuseum
og Selsø Slot.
Efterårsmøde på Udby Kro med temaet
Ølbrygningens historie.
Arrangementerne er omtalt på de følgende
sider.
Styrelsen kan igen i år glæde sig over en
meget stabil gruppe af interesserede med
lemmer, der slutter op om arrangemen
terne. Forårsturen er fortsat det arrange
ment, der har det største deltagerantal - vi
prøver til stadighed at leve op til det gode
ry vores ture har fået gennem mange år.
Her er vi glade for et meget fint samar
bejde med Ørslev Turist, der står for kørsel
og indkvartering mm.
Sidste år kunne vi berette om, at vores
arkiv med tidligere årgang af årbogen, sær
tryk mm har fået „logi“ hos Næstved Ar

kiv. Det er vi meget glade for og samar
bejdet fungerer fint, selvom vores „bog
mand“ Egon Damgaard har fået lidt læng
ere at køre, når der skal ekspederes.
I 2012 kan Historisk Samfund fejre 100
års jubilæum. Styrelsen er begyndt at
drøfte hvordan vi festligholder jubilæet.
Hvis du har en god ide, så hører styrelsen
gerne om det! - Vi forestiller os et arran
gement med fokus på de 100 år der gået og på de begivenheder - store og små - der

af eftertiden vil opfattes som historiske.
Samfundets hjemmeside arbejdes der
stadig med - niveauet nåede ikke at blive
tilfredsstillende i løbet af 2010 - men vi
håber fortsat det vil lykkes, at få en infor
mativ og spændende hjemmeside - der
også kan være aktuel.
Sluttelig vil jeg takke styrelseskolleger
og medlemmer for mange gode og interes
sante timer i årets løb - og på gensyn til
endnu flere oplevelser i kommende år.

Knud Erik Antonsen
O

Årsmøde og generalforsamling
Lørdag den 6. marts 2010 på Hotel Møen i
Stege.
Årsmødet blev indledt med et under
holdende foredrag om udgravningerne af
Stege borg ved museumsinspektør Dorthe
Wille-Jørgensen. Værtinden Gulla Olsen
fortalte efterfølgende lidt om Hotel Møens
historie.
Generalforsamlingen indledtes kl. 16.00
med i alt 35 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger årsregnskab
4. Valg af medlemmer til styrelsen samt
valg af revisorer og suppleanter.
5. Drøftelse af Historisk Samfunds for
hold og fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

A d.l: Svend B. Jørgensen valgtes til ord
styrer og konstaterede, at generalforsam
lingen var lovligt varslet.
Ad.2: Ved konstitueringen efter sidste års
generalforsamling blev Jens Hallquist for
mand, Olav Foged Olsen næstformand,
Knud Erik Antonsen sekretær, Henning
Nielsen kasserer og redaktør af årsskriftet,
Jens Bjerre Tybjerg.
Formanden glædede sig over den store
interesse, der har været for foreningens
ture, som alle har været vel besøgt.
Dette års ture indledes med forårsturen,
som går til Skåne. Den kommer i vid ud
strækning til at handle om den historiske
periode, hvor Snaphanerne og krigen mel
lem Sverige og Danmark fyldte så meget.
Mange af de historiske steder vil blive be
søgt. Interessen er stor og turen allerede
udsolgt.
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Udgivelsen af årsskriftet blev præsenteret
ved et hyggeligt arrangement i den gamle
Rytterskole i Lille Heddinge.
Foreningens beholdning af ældre års
skrifter har hidtil været opbevaret på arki
vet i St. Heddinge, men blev i efteråret
overflyttet til Næstved Egnshistoriske Ar
kiv, hvor de fremover opbevares.
Foreningens hjemmeside er endnu ikke
velfungerende, men der arbejdes på, at det
sker snarest.
Foreningens jubilæum i 2012 er under
forberedelse og bestyrelsen har det som
fast punkt under de afviklede møder. Der
er allerede fremkommet flere spændende
ideer, bl.a. udgivelse af en særlig årbog.
Ad.3: Foreningen har d.d. 365 betalende
medlemmer. Der kan konstateres en ned
gang i forhold til sidste år på ca. 35.
Årsregnskabet blev gennemgået.
Der er indtægter på 215.776,53 og ud
gifter på 229.773,63. Det resulterer i et un
derskud på 13.997,10. En opgang i kursen
på værdipapirer på 4.679,69 forbedrer dog
regnskabet, så underskuddet bliver på
9.317,41.
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Den samlede formue beløber sig til
305.727,08 kr..
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4: Olav Foged Olsen ønskede at træde
ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev John Bennedsen, Ørslev. Genvalgt blev: Hanne
Tømmerup og Knud Erik Antonsen.
Suppleanter: Genvalg af Søren Skov og
Svend Jensen
Som revisorer: Genvalg af Jørgen Jen
sen og Kjeld Lorenzen.
Revisorsuppleant: Erling Rasmussen.
Ad 5: Det kan konstateres, at medlemstal
let er for nedadgående. Kontingentet hol
des uændret på 150 kr.
Ad. 6: Ingen nye forslag.
Ad. 7: Formanden omtalte en gave til be
styrelsen i form af en CD fra sidste års for
årstur. Han takkede Olav Foged Olsen for
mange års godt samarbejde i bestyrelsen
og overrakte ham en gave fra bestyrelsen.
Formanden takkede endvidere dirigenten
for fin udførelse af hvervet.

Forårstur til Skåne
Allerede kort tid efter nytår nåede tilmel
dingerne op omkring de 40, som var maxi
mum hotellet kunne klare.
Glædeligt og et godt grundlag for at
gennemføre en god tur.
St. Bededag (der ikke er helligdag i Sve
rige) satte vi kursen mod Øresundsbroen.
Undervejs blev der berettet om den kun
stige ø Peberholm og om alle de plante- og
dyrearter, der har taget øen til sig siden
broen og Øresundstunellen landede her for
ti år siden. I det fjerne kunne vi se Malmøs
vartegn „Den drejede Torso“ med sine 45
etager.
Turens første stop var Hovdala Slot ved
Hässleholm. Slottet har været i samme fa
milies eje i 10 generationer - helt siden
Gøngeme/Snaphanerne huserede i områ
det.

Slottet har oprindelig haft 52 kaminer, der
sørgede for opvarmingen. Til at klare optænding og fyring var der ansat ca. 15 pi
ger. Frokosten - en rigtig svensk buffet blev indtaget i Restaurant Mikkelsen, der
er indrettet i en af slottes tidligere stald
længer.
Fra Hovdala kørte vil til Tykarpsgrottan,
der er en 10.000 kvm stor kalkgrotte, hvor
der har været brudt kalk til bygningsfor
mål. Om vinteren er grotten opholdssted
for et meget stort antal flagermus - og først
når de har forladt grotten om foråret åbnes
for publikum.
I stedet for at se statuen af Lill-Mats i
Hässleholm (den findes i en kopi fra 1951
i Præstø) kørte vi til Svarta Berget i Lönsboda. Her brydes stadig sort diabas, der
dels anvendes til bygningsformål og dels
til kunstgenstande. Det gamle brud på en
kilometers længde og en dybde på 90 me
ter er i dag fyldt med vand og kæmpe bun
ker af affaldssten vidner om stor aktivitet
gennem de sidste par hundrede år. 95% af
de sten der brydes er affald - ikke noget at
sige til, at den brugbare sten koster ca.
30.000 Svenske kr. pr. kubikmeter.

Hovdala Slot

Svarta Berget i Lönsboda
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Tæt ved stenbruddet besøgte vi Stig Nils
sons harmonikamuseum - Stig har gennem
hele sit lange liv samlet harmonikaer og
har i dag en samling på næsten 700 har
monikaer - og alt muligt andet man kan
finde på at samle på - deltagerne var enige
om, at det var en oplevelse ud over det
sædvanlige.
Fra Lönsboda gik turen til Hotellet i
Kristianstad hvor vores rutinerede og ser
vicemindede „rutebilchauffør“ hurtigt fik
klaret indkvartering af alle.
Lørdag morgen mødte vi historikeren og
forfatteren Sixten Svensson, der dels tog
os til den oprindelige by Wä, der lå næsten
hvor Kristianstad ligger i dag og dels tog
os på en spændende tur rundt i Snapphanelandet.
Vi besøgte Loshult, hvor Snapphanerne,
godt hjulpet af lokalbefolkningen, røvede
den svenske konges krigskasse. Vi besøgte
skansen på Sibbarp og den eneste gård der
overlevede svenskehærens nedbrænding af
Snapphanegårdene. Frokosten indtog vi på
den gamle danske kro „Jeppes Kro“ i Glimåkra. Kroen er i dag danskejet, men fro
kostmenuen var en meget udmærket Thai
inspireret buffet..

Sporrakidlagarden
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Vi besøgte skansen på Sibbarp.

Eftermiddagen tilbragte vi i godt selskab
hos Ann Jönnson i Gamlarp. Ann præsen
terer sig selv som snaphøne - og hun sang
og fortalte om kvindernes rolle under snaphaneperioden. Eftermiddagskaffen med
hjemmebag blev indtaget i Anns hyggelige
lokaler, der også rummer et „naturhälsaakademi“.
Aftenen blev tilbragt i Kristianstad,
hvor der var lejlighed til at se byens aften/natteliv.
Søndag morgen mødtes vi med Leif
Mårtensson, der tog os på en interessant
vandretur gennem Kristianstads gamle by
del. Undervejs blev der berettet om den

danske periode og om alle de bygnings
værker, der var opført af Chr. IV. Undenfor
Trefoldighedskirken er der et stort blom
sterarrangement med Chr. IV ’s monogram
og inde i kirken er mange tekster stadig på
dansk - 350 år efter byen igen blev svensk.
Efter lunch var der mulighed for at be
søge Regionsmuseet, der blandt andet
havde en spændende udstilling om livet i
den gamle by - formet som en gade, hvor
der var mulighed for at kigge ind af vindu
erne.
Sidst på eftermiddagen gik turen atter til
Sjælland.
Deltagerne udtrykte glæde over turen og
ikke mindst den udsøgte betjening og kør
sel af vores chauffør fra Ørslev Turist.
Tak til alle for en dejlig tur i godt selskab.
Jens Hallqvist
Trefoldighedskirken

Sommertur til Lollands alper
Som nævnt under årsberetningen, var vi
desværre nødsaget til at aflyse turen til de
lollandske alper, Kippinge og Reventlow-museet på grund af for få tilm eldin
ger.

Vi har naturligvis i styrelsen drøftet hvad
årsagen var, til så få tilmeldinger til denne
tur - var det tidspunktet, besøgsmålene,
prisen - eller noget helt andet? - hvis du
har synspunkter hører vi gerne!
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Høstmødet
Roskilde Domkirkemuseum
og Selsø slot
20 deltagere trodsede sensommervejret
med morgentåge og småregn og mødte
op på Selsø slot.
Efter en telefonopringning lykkedes det
også at få guiden til at komme - men det
var bestemt værd at vente på.
Selsø slot har ikke været beboet siden
1829, hvor den sidste af slægten Piessen
forlod slottet.
Vi fik en meget spændende rundtur i det
gamle slot, hvor der var rig lejlighed til at
høre om historien og om de bygningsmæs
sige indretninger og opbygningen af væg
ge, tapeter mv. Slottet er kun i meget ringe
omfang restaureret - „man har standset
nedbrydningen“ - siden slottet blev forladt
har det været brugt til både fasaneri og
kornmagasin og alt inventar - inklusive
dørhåndtag mm er fjernet. I dag er slottet

Rundviser Nina Sahl fortæller om Selsø Slot.
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delvist møbleret med møbler udlånt fra
forskellige museer. Fantastisk, at en meget
stor del af væg- og loftsudsmykningeme er
bevaret - selvom det har været nødvendigt

Riddersalen på Selsø Slot.

at retablere et hestehoved på et af de store
malerier - der var én, der i fordums tid
havde skåret det ud.
Køkkenet står som det blev forladt i
1829 - det var før komfurer blev alminde
lige, så der blev lavet mad på en åbent ild
sted - og med en meget sindrig meka
nisme, opfundet af Leonardo da Vinci. Den
kunne dreje kødet på et spid ved hjælp af
et urværkslignede instrument.
I køkkenet nød vi et glas kølig hvidvin
af inspektørens egen import.
Fra Selsø kørte vi til Roskilde. Vejar
bejde og omkørsler gjorde det svært at
holde sammen på bilerne. På grund af kir
kelige handlinger i Domkirken havde det
været nødvendigt at ændre programmet.

Det betød, at vi fik lejlighed til
dels at se Ltitzhøfts gamle køb
mandsgård og dels den histori
ske slagterbutik, inden turen
gik til Domkirkemuseet.
Domkirkemuseet er ikke
kendt af så mange af kirkens
besøgende. Det er beliggende
inde i kirken - oppe under lof
tet i et af sideskibene - derfor
er der ikke adgang når der er
kirkelige handlinger. Her fik vi
en god indføring i kirkens hi
storie helt fra den katolske pe
riode op til den kirke vi kender
i dag - der var enighed om, at
der kunne være brugt meget
mere tid til at fordybe sig i hi
storien og de mange genstande,
der er udstillet på museet.

Domkirkemuseet i Roskilde.

Jens Hallqvist

Liitzhøfts gamle købmandsgård
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Efterårsmøde
Udby kro - ølbrygningens historie
„At komme sidst som det tynde ø l“
„At skrabe bunden“
„Nu går tønden!dagen på hæ ld“
„Lige til øllet“
Det var blot nogle af de udtryk de godt 30
deltagere i Efterårsmødet med temaet Øl
brygningens historie, blev belært om, alle
stammede fra ølbrygningen, selvom vi i
dag bruger dem i andre betydninger.
Historiker og foredragsholder Carsten Ber
telsen tog os på en spændende Historisk
Ølrejse gennem Europa. Og det var ikke
kun snak og billeder - der var spændende
smagsprøver på forskellige europæiske øl,
godt krydret med beretninger om den dan
ske ølproduktion, der i mange århundreder
var husmoderens opgave.

Nu ved vi hvorfor den sorte stærke øl hed
der en Porter - den var lavet specielt til
havnearbejderne i London - og de hedder
portere. Og vi kender måske også forskel
len på undergæret og overgæret øl.
Vi smagte Schwarzbier, Bockbier, Impe
rial Stout, Paulaner, Westmalle Triple og
sluttede af med en Rochefort fra Belgien
med et alkoholindhold på godt 10%. Vidt
forskellige øl - lyse og mørke - egnet til
mange forskellige begivenheder og madretter.
Vi klarede os dog udmærket med Gullash
med kartoffelmos, der passede godt til øl.
Denne gang var der vist ingen, der havde
behov for at supplere med romsnegle, som
det var tilfældet ved en tidligere lejlighed.
Jens Hallqvist
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Carsten Koch

Litteratur om Præstø amt 2010/2011
Amtets historie i almindelighed
Vordingborg Udviklingsselskab har udgi
vet tre små hefter med byvandringer i
kommunens købstæder. Den lille størrelse
- 16 sider i alt - til trods, indeholder hef
terne mange og spændende oplysninger
om de bygninger og steder man passerer på
de aftegnede ruter. På kortene er de enkelte
beskrivelser mærket med symboler eller
tal. Teksten er på dansk, engelsk og tysk,
og formatet er handy.

Antonitterruten.
En historisk byvandring i Præstø
Tekst: Kai Christiansen
Foto: Morten Pihi m.fl. 2009.
Gåsegangen.
En historisk byvandring i Vordingborg
Tekst: Dorte Wille Jørgensen.
Foto: Morten Pihi. 2009.
Silderuten.
En historisk byvandring i Stege
Tekst: Annie Jæger.
Foto: Morten Pihi, Mette Nygaard.

Landskabet omkring Karrebæk og
Dybsø ljorde - set gennem kunstnernes
værker
Af Helle Jessen. Helle Jessens Forlag,
2009. (ISBN 978-87-993114-0-8).
I denne meget smukke bog har forfatte
ren - i øvrigt datter af Henning Jessen, som
vil være mange af Historisk Samfunds
medlemmer bekendt - gengivet værker af
40 mere eller mindre kendte kunstnere,
som enten har levet eller har haft tilknyt
ning til egnen. Det er ikke en historie om
kunstnerne, men om den egn, hvor de har
fundet deres inspiration. Bogen er en slags
„billedvandring“ rundt til disse steder. Tu
ren starter i Næstved, går mod vest til Kar
rebæk (og altså lidt uden for Årbogens om
rådet), tilbage mod Dybsø, Svinø og Aunø,
derefter østover mod Ring Strand og Ve
ster Egesborg. Igen mod vest til Basnæs fi
skerleje og Møllekrogen for via Vordingborgvej igen at havne i Næstved.
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Forfatteren har, med billederne som ud
gangspunkt, skrevet en forbindende tekst,
som skildrer de enkelte lokaliteter, i nogle
tilfælde suppleret dem med nutidige foto
grafier, som kan give læserne lyst til selv
at opsøge lokaliteterne og opleve landska
berne og miljøerne.
Bogen slutter med dels et generelt afsnit
om kunstnerne og deres tilknytning til eg
nen, dels ultrakorte biografier af kunst
nerne, samt en detaljeret kort over de om
råder og steder, som beskrives.
Bagerst en udførlig litteraturliste.

I dette afsnit er der desuden grund til at
omtale to værker, der, selvom de dækker
emner, som vedrører hele landet eller
større dele heraf, også rummer stof, som er
interessant for vores område, det gamle
Præstø Amt.

Den første er:
Herregårdsjagt i Danmark
Af Jesper Laursen. Gads Forlag, 2009.
(ISBN 978-87-12-04502-1).
Her foreligger et pragtværk på 454 si
der, rigt illustreret med gamle fotos, gengi
velse af malerier, diagrammer og diverse
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tavler. Skønt herregårdene i vores amt ikke
fylder meget i sammenhængen, er der dog
mange interessante oplysninger om gårde
og personer herfra. Som eksempel på det
sidste kan nævnes, at Skytte-Lars får en
del omtale.
En hel del korte, men absolut spæn
dende oplysninger om 32 af de største
gårde i Præstø Amt, finder man i et bilag
(2.1, side 394ff): „Opgørelse over hoved
gårde, dyrehaver, jagtvæsen m.v. på Sjæl
land og Lolland-Falster“. Her er bl.a. anført
ejerforhold tilbage fra 1885, såvel som selvfølgelig - oplysninger vedrørende jag
ten.
Bogen slutter med et stort afsnit inde
holdende kilder og litteratur, samt udfør
lige registre over personer og steder.

Den anden bog af denne type er:
Kirkerummets forvandling.
Sjællandske landsbykirkers indretning
fra reformationen til slutningen af
1800-tallet
A f Marie-Louise Jørgensen. National
museet, 2009. (ISBN 978-87-7602-125-2).
Forfatteren er magister i kunsthistorie.
Bogen er på 108 sider og smukt illustreret
med fotos i sort-hvid og farve af kirkerum,

udsmykninger og inventar, og den knytter
sig i høj grad til storværket „Danmarks
Kirker“ (1933ff). Der gøres helt bevidst
ikke meget ud af kalkmalerier og gravmin
der, men ellers er det en meget grundig og
i øvrigt letlæselig indføring i et spændende
emne.
Bogen er opdelt i fem afsnit: Kirke
rummet på reformationstiden, 1500-tallet,
1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet. Læ
sere, som søger oplysninger om bestemte
kirker i vores område, er godt hjulpne gen
nem det udførlige register, hvor der for
hver kirke er anført, i hvilket amt den er
beliggende.
Sluttelig er der omtale af benyttet litte
ratur.

Bogen er meget stor, rigt illustreret med
nutidige fotos og gengivelse af gamle ma
lerier og stik, ligesom den er forsynet med
kildefortegnelse og udførligt register.

Møn

De enkelte områder
Fakse
Vemmetofte. Borg - slot - kloster
Af Mikael Venge. Forlaget Vandkun
sten, 2010.. (ISBN 978-87-7695-148-1).
Dette pragtværk på 430 sider i stort for
mat om Vemmetoftes historie, er udgivet i
anledning af 275-året for Christian den
V I’s underskrivelse af den fundats, som
gjorde Vemmetofte til adeligt jomfruklo
ster. Historiker og dr.phil. Mikael Venge
har videreført og udbygget et ældre værk
fra 1859-63 om emnet. Vemmetofte optræ
der første gang i Danmarkshistorien i
1356, og siden har godset spillet en stor
rolle ikke alene for Stevns men for hele
kongedømmet. På et møde i 1973 blev det
i øvrigt besluttet at stoppe for indskrivnin
gen af klosterjomfruer, og dermed reelt at
nedlægge det adelige jomfrukloster.
Slottets fascinerende historie har forfat
teren beskrevet spændende og med et stort
overblik, som gør læsningen til en stor op
levelse.

Stegebilleder
Udvalgt og redigeret af Marianne Rim
men Raasted, Anders Kaas Sørensen, Pehr
Bagge og Jens Refstrup. Udgivet af Forla
get Museerne.dk, 2009. 95 sider. (ISBN
978-87-992284-2-3).
I 2007 udgav samme forlag en tilsva
rende bog om Vordingborg, og ideen var
oplagt også at anvende på andre af områ
dets købstæder, og i 2009 er det så blevet
Steges tur.
Igen er princippet med at vise et gam
melt foto af en gade eller lokalitet i byen
over for et nutidigt billede af samme, be
nyttet med stort held. Som det hedder i for
ordet, er det så op til læseren at sammen
ligne, glædes eller måske endog græmmes.
De gamle fotos er i sort-hvid og udvalgt
blandt de mange billeder, som findes sam
lingerne på Lokalarkivet for Møn. Det
ældste billede er fra 1894, mens de øvrige
er fra perioden 1900 til 1930. Alle er de
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forsynet med en kort tekst af Jens Refstrup. De nye fotos, som er i farver, viser
de samme motiver, som de tager sig ud i
dag, og de er taget af Jens Refstrup og
Bjarne Kleis.
Som i Vordingborg-bogen er der vist 45
lokaliteter, og et kort på indersiden af flap
pen på bagsiden gør det let at orientere sig
ved en vandring rundt i byen.
Nu kan man jo så ønske sig, at den gode
ide bliver fulgt op med tilsvarende bøger
fra områdets andre købstæder.

1066. Tidsskrift for Historie.
Årgang 39, nr. 3, 2009, side 12-21.
I denne artikel med titlen „Den mønske
sindssygeanstalt“ beskriver historikeren
Jenny Falk Neerup Madsen et noget forbi
gået kapitel af psykiatriens historie i Dan
mark, nemlig de amtskommunale sinds
sygeanstalter. I modsætning til de fra
1850’erne nyoprettede anstalter for sinds
syge, hvor byggeriet var opført efter læge
lig ide med henblik på egentlig behandling
af patienterne, havde de amtskommunale
anstalter først og fremmest til opgave at
opbevare og passe især de uhelbredeligt
sindssyge.
Med udgangspunkt i en byggesag fra
1881-85 vedrørende sindssygeanstalten i
Stege beskriver forfatteren de synspunkter,
som lå til grund for placering og behand
ling af de sindssyge i denne periode. Bag
byggesagen lå et ønske om at forbedre for
holdene for de indsatte, men egentlig psy
kiatrisk behandling var der ikke tale om.
De i 1850’erne nyindrettede terapeutiske
anstalter, bl.a. Oringe ved Vordingborg,
havde ikke sengepladser nok, og man an
vendte derfor stadig de amtskommunale
anstalter som en billig løsning på plads
manglen, og det var især de patienter, der
blev betragtet som uhelbredelige, som blev
overført.
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Den mønske anstalt havde til huse i en
bygning, som oprindelig var opført som
navigationsskole og senere anvendt som
tugthus.
Forfatteren konkluderer, at byggesagen
viser et mere nuanceret billede af et ellers
negativt syn på de amtskommunale anstal
ter.

Lokalhistorisk Arkiv, Stubbekøbing.
Årbog 2009
I denne udgave af årbogen er der to ar
tikler, som har interesse for vort område.
Inga Rasmussen har i en forholdsvis
kort artikel „Glimt fra besættelsen af Dan
mark 1940-45“ fortalt om, hvordan hun
har oplevet denne periode, mens hun
boede på Møn. Hun arbejdede dels på
Borre Alderdomshjem, dels som hushjælp
og husbestyrerinde forskellige steder på
Møn. Det er dagligdagen med dens mangel
på fødevarer, beklædning og andre varer,
hun beskriver, og hvordan man alligevel
klarer sig nogenlunde helskindet gennem
disse år.
Den anden interessante artikel er skre
vet af Gustav Malmros om „Færgemanden
Søren Ladefoged“. Det er en ældre artikel
fra slutningen af 1980’erne, og den skil
drer færgemandens liv sammen med Marie
Grubbe på færgestedet ved Grønsund, og
hans liv efter at han blev dømt for drab og
fik tre års strafarbejde på Bremerholm. En
ny vinkel på Søren Ladefogeds skæbne er
tilføjet med oplysninger om nye undersø
gelser, som tyder på, at han ikke som tidli
gere antaget døde under afsoningen, men
efter løsladelsen flyttede til Ugledige i
Sydsjælland sammen med Marie.

Rødkilde. Højskole og huse
Af Kjeld de Fine Licht. Udgivet af For
eningen til Gamle Bygningers bevaring,
2009. (ISBN 978-87-87546-20-1).
Bogen om den mønske højskole, bygget
1866 af Frede Bojsen, indledes med et kort
afsnit om de danske højskolers historie fra
1840’erne og frem til i dag. Derefter følger
et afsnit om Rødkildes historie fra egentlig
folkehøjskole over forskole til sygeple
jeuddannelse til naturhøjskole og senest
teaterhøjskole. De igennem årene indimel
lem trange tider for skolerne har gentagne
gange tvunget ledelserne til at overveje al
ternative indhold og tilbud til ungdommen.
Så følger afsnit om husene på Rødkilde og
deres anvendelse. Flere af bygningerne er
bevaringsværdige, og tre af dem er fre
dede.
Til slut et mindre afsnit om mindesmær
ker på bygninger og i haven, samt et ap
pendiks med omtale af tre norske bygnin
ger og lokaliteter, som har haft betydning
for Frede Bojsen.
Bogen er gennemillustreret med ældre
og nye fotos, og den er forsynet med noteafsnit og register.

Fra min tænkebænk på Storkebakken
Barndomserindringer fortalt af journa
list Gerda Winther, Bøger & Papir, Stege,
2009. (ISBN 978-87-88118-23-0).
Forfatteren, der er vokset op på gården
Tofthøj i Hjertebjerg på Møn, har udgivet
en samling af 16 små - ofte ikke mere end
1 sidelange - artikler, som hun tidligere
har skrevet til Ugebladet for Møn. Det er,
som der står, Gerda Winthers beretninger
om folk og steder i Hjertebjerg og Kirke
bakken i Elmelunde, som hun husker dem
fra 1930’erne. Der fortælles om grupper af
personer, som f.eks. kogekoner, strygepi
ger, akademikere og bønder, om enkeltper
soner som „Poste-Line“, slagteren, karet
mageren og købmanden, og af stederne
kan nævnes kirken, smedjen og alder
domshjemmet. Det lille hefte afsluttes med
et afsnit om barndommens jul på Tofthøj.
Heftets lidenhed (30 sider) til trods er
der meget spændende stof i disse erin
dringsglimt, ligesom de er yderst velskrevne.
Bogen er forsynet med gengivelser af
gamle fotos.
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Elmelundemesteren i Faneljord Kirke
Af Annett Scavenius. Med fotografier af
Roberto Fortuna. Forlaget Vandkunsten,
2010. (ISBN 978-87-7695-123-8).
Med baggrund i restaureringen af Fane
fjord Kirkes kalkmalerier i 2008-09 har
forfatteren, der er kunsthistoriker, udarbej
det en særdeles grundig beskrivelse af ma
lerierne, samt baggrunden for deres tilbli
velse. Elmelundemesteren var ikke én
person, men betegnelsen for et værksted,
som i 1500-tallrt alene eller i samarbejde
med andre værksteder udførte kalkmale
rier i mange kirker, hovedsagelig på Lol
land-Falster og Møn. Fanefjord Kirke reg
nes for værkstedets hovedværk.
Efter en indledning med bl.a. beskri
velse af værkstedet, baggrunden, moti
verne og teknikken, gennemgås samtlige
malerier i kirken meget detaljeret, og fine
grundplaner angiver deres placering hvæl
ving for hvælving.
Værket, som naturligvis er rigt illustre
ret, afsluttes med litteraturfortegnelse, og
register, samt et kort med angivelse af pla
cering af de mange kirker, hvor Elmelundemester-gruppen virkede i perioden ca.
1500-1520.
Da bogen er udgivet med støtte fra for
skellige fonde, kan den erhverves for den
meget beskedne pris af 122 kr.
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Det var Borre d ejligt...
En fortælling om dagliglivet i Borre
i 1950erne
Af Solvejg Brix-Hansen. Munk & Sy
berg, Stege, 2010.
(ISBN 978-87-993134-0-2).
Forfatteren fortæller om, hvordan det
har været at være barn og ung i en østmønsk lilleby i 1950’eme. Med udgangs
punkt i de personlige erindringer fra den
tid skildres huse og mennesker gennem en
vandring gennem byen. Det er en levende
og humoristisk fortælling om byen, som på
den tid havde stort set alle de forretninger
og institutioner, der var brug for i hverda
gen Efter i sit voksenliv at have været en
stor del af verden rundt, er hun nu igen,
sammen med sin familie, vendt tilbage til
egnen.
Bogen er rigt illustreret med gamle, ofte
private, fotos.

Næstved
Jernbanen
Udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Nr. 6,
2009
I artiklen „Farvel til Slagelse-Næstved
banen“ har Henning Petersen, med bag
grund i den heftige diskussion om en evt.
genåbning af banen, givet en grundig skil
dring af dens historie. I april 2009 blev der
underskrevet en aftale om, at banelinjen,
bl.a. med stor økonomisk støtte fra Nordea-fonden, og med opbakning fra naturin
teresserede, skal omdannes til en natursti,
kaldet „Fodsporet“. De mange banetilhæn
gere havde håbet på, at i det mindste en del
af strækningen kunne bevares som vete
ranbane, men det lykkedes ikke at vinde
gehør for dette.
Den grundige og rigt illustrerede artikel
fortæller banens historie, fra de første for
søg til anlæg i 1870’erne, til oprettelsen i
1892 og endelig indtil der blev stoppet for
togtrafik, for persontransport i 1971 og for
godstransport i 1986. Siden årtusindskiftet
har banelinjen således ligget ubenyttet hen
og groede nærmest til.
Forfatteren beklager - ikke overrask
ende - udviklingen, men håber da, at natu
relskere vil tage godt imod „Fodsporet“.

Liv og Levn, årg. 23, 2009
Igen benytter Næstved Museums in
spektør Palle Birk Hansen årsskriftet til at
gøre opmærksom på museets righoldige
samling af malerier. I 2008 var temaet
landskabsbilleder, mens det denne gang er
portrætter, som trækkes frem. Forfatteren
kalder artiklen „Næstved-folk i 300 år malede portrætter i Næstved Museums
samlinger“, og der gengives 33 portrætma
lerier dækkende perioden fra slutningen af
1600-tallet til 1950’erne. Det er mere eller
mindre kendte malere - nogle endog helt
ukendte - der har portrætteret mere eller

mindre kendte personer med tilknytning til
Næstvedegnen. Heftet indledes med en
kort oversigtsartikel om perioden. Ved
hvert af de afbildede portrætter er anført
korte oplysninger om kunstner og motiv.
Heftet afsluttes med fortegnelser over
kunstnerne og de portrætterede personer.

Næstveds fodboldleksikon
70 år med de „grønne“. Artikler, stati
stikker, anekdoter
Af Jesper Hallgren. Næstved, 2009.
(ISBN 978-87-993351-0-7).
Bogens indhold er først og fremmest ba
seret på Næstveds 1. hold. Efter en kort
indledning med et miniportræt af Næstved,
fortælles om stiftelsen, de i begyndelsen to
fodboldklubber - Næstved Boldklub og
Næstved Idrætsklub, sammenlægningen af
klubberne og historien år for år. Den væ
sentligste del af bogen udgøres af de ud
førlige statistikker og tabeller med oplys
ninger om kampe, spillere, trænere og
ledere. Det kan måske forekomme lidt tørt,
men oplysningerne krydres med anekdoter
af alle mulige slags.
Der er lagt et kolossalt arbejde i udar
bejdelsen af dette værk, og der er ingen
tvivl om, at især de mange fodboldinteres63

serede vil glæde sig over bogen, men da
denne sportsgren har betydet og stadig be
tyder meget i den lokale „nationalfølelse“,
vil interessen sikkert nå langt videre.
Det rigt illustrerede værk afsluttes med
navneregister og kildefortegnelse.

Næstved 1985-2010
Redaktør: Ole Pilegaard Hansen. Næst
ved Kommune, 2010. (ISBN 978-87986691-3-5).
Bogen er udgivet i anledning af Næst
veds 875-års jubilæum, og da der er skre
vet adskillige bøger om Næstveds tidligere
historie, senest i 1985, dækker denne bog
perioden siden 1985. Det er en meget ind
holdsrig bog, alle aspekter af byens liv er
dækket: Det politiske liv (herunder kom
munesammenlægningen i 2007), erhvervs
livet, medier, kultur, begivenheder og me
get mere. Et kig ind i fremtiden er også
med, ligesom det kan være nyttigt at vide,
at man kan finde beskrivelser af de for
skellige symboler, som indgår i jubilæ
umslogoet. En næsten uundværlig bog for
dagens Næstved-borgere, men også inter
essant for alle andre. I meget smukt udstyr,
og rigt illustreret med fotos. Bogen kan kø
bes for 175 kr. hos boghandlerne i Næst
ved og i Næstved Turistbureau.
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Næstelsø By’s Historie
Næstelsø Sogns Historie, 2. del.
Af Ole Krogh Jensen. Privat tryk, 2009.
(ISBN 978-87-992929-0-3).
Mens første del af dette værk, som ud
kom i 1984, fortæller om alt fælles, der har
været i sognet gennem tiderne, er 2. del be
retningen om sognets gåde og huse og de
res beboere. Der indledes med et historisk
afsnit: „Fra stenalder til middelalder“, der
efter følger et kort afsnit om byens gårde
indtil 1664. Hovedafsnittene er „De en
kelte gårdes historie fra 1664 til nutiden“
(herunder to enkeltpersoners nedskrevne
erindringer), samt „Huse i Næstelsø 1584
til nutiden“. Bogen afsluttes med et stort af
snit om udskiftningen af Næstelsø i 1794,
mindre afsnit om Næstelsø som garni
sonsby under englandskrigene, menig
hedsråd, samt et udførligt sted- og navne
register.
I forhold til 1. del er udstyr og tryk væ
sentligt forbedrede, og bogen fremtræder
indbydende med god skrift og mange fo
tos.

Stevns

Grundtvig og Marie
- en fortælling fra Rønnebæksholm
Af Jutta Bojsen-Møller. Udgivet af
Næstved Kommune, 2. udgave, 2009.
(ISBN 978-87-986691-1-1).
Da denne bogs første udgave fra 2007
ikke ses at have været omtalt i årbogen,
skal der her gøres opmærksom på den nye
udgave.
Det er beretningen om godsejerfruen
Marie Toft, som efter at være blevet enke i
1841 og frem til sin død i 1854 bestyrede
godset Rønnebæksholm ved Næstved, og
om hendes bekendtskab og senere gifter
mål med digteren N.F.S. Grundtvig. Tre år
efter deres giftermål døde Marie efter at
have født sønnen Frederik. Marie Toft blev
Grundtvigs store kærlighed, og på Rønne
bæksholm vidner restaureringen af digter
huset „Venligheden“, som hun lod opføre
for at digteren kunne have et sted at skrive
i fred og ro, om Grundtvigs tilknytning til
godset.
„Venligheden“ var ikke færdigbygget
ved Maries død, og det har sikkert kun væ
ret lidt benyttet af Grundtvig.
Den smukke og velskrevne bog er rigt il
lustreret med især gengivelser af ældre og
nyere malerier. Flere af Grundtvigs digte til
Marie og Rønnebæksholm er gengivet.

Stevns før og nu. Bind X
Udgivet af Stevns Lokalhistoriske Ar
kiv, 2008. 167 sider.
(ISBN 978-87-992213-1-8).
Årbogen fra 2008 nåede desværre ikke
at blive anmeldt sidste år. Derfor vil der i
år blive omtalt to årgange af denne altid
meget smukke og indholdsrige årbog.
Denne årgang indeholder 11 interessante
artikler og er som sædvanligt rigt illustre
ret. Der indledes dog med en kort nekro
log over Henning Poulsen, der døde d.
17. juli 2008, og som har været en flittig
forfatter af lokalhistoriske artikler og i
øvrigt i mange år medlem af arkivets be
styrelse.
Så følger en artikel af Knud Rasmussen
om godset „Louisenborg“ i Store Hed
dinge. Gården blev opført i 1817 af bræn
devinsbrænder Per Svendsen, og brænde
riet skulle vise sig at blive det sidste, som
var i drift i Store Heddinge. Artiklen beret
ter om gårdens historie med de forskellige
ejere, indtil den i 2008 bliver solgt til frø
firmaet „DLF-Trifolium“.
En større artikel om „Strandinger og
forlis - på og i farvandet omkring Stevns“
er skrevet af Freddy Breitenstein. Forfatte
ren, der selv er sportsdykker, har gennem
gået de lokale aviser og også brugt nyere
dykkerundersøgelser af gamle vrag til at
udarbejde en detaljeret fortegnelse over
strandinger og forlis fra 1700-tallet indtil
1968. Ud over skitser af forskellige skibs
typer er artiklen forsynet med et kort over
strandinger og forlis i perioden.
Knud Rasmussen har også skrevet en
artikel om lærere og læreransættelser på
Holtug skole, baseret på en aflevering til
arkivet bestående af billeder og breve. Det
centrale i artiklen er en problematisk an
sættelse i 1908 af Lars Petersen, der skulle
komme til at virke som lærer på skolen i 36
år.
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„Himlingøje dynastiet - om de rige høv
dingegrave fra romersk jernalder i Stevns
kommune“ hedder en artikel af Helge Kudahl, som også tidligere har leveret artikler
til årbøgerne. Med udgangspunkt i de rige
gravfund fra høvdingegravene fra ca. 100
til ca. 375 e.Kr., giver forfatteren sin egen
fortolkning af både fundene og den rolle,
som høvdingen i Himlingøje kan have
spillet i forbindelse med forholdet mellem
Romerriget og Sydskandinavien. Høvdin
genes rigdomme stammede fra handel med
Romerriget og bl.a. videresalg af varer til
Norge og Sverige. Artiklen er forsynet
med kort over fundsteder og mange teg
ninger af fund.
I Jørgen F. Hansens artikel „Min barn
doms erindringer fra Lille Heddinge“ for
tælles om menneske, steder og hændelser,
som forfatteren har hørt om eller oplevet i
sin barndom i byen fra 1954. Mange gamle
fotos illustrerer artiklen.
En historie om en virksomhed er artik
len om „Tørfo“, en lucernemelsfabrik ved
Store Heddinge. Den er fortalt af Aage
Møller Nielsen. Fabrikken blev opført i
1937, og forfatteren arbejdede som ung i
en periode som møllerkarl på fabrikken. Et
centralt afsnit er beretningen om fabrik
kens brand i 1958. Fabrikken blev genop
ført, men produktionen stoppede efter
nogle år, og bygningerne anvendes i dag
som kommunens materielgård.
Arly Olsen har fortalt historien om
byggevirksomheden „Råbyhuset“. Firmaet
blev stiftet i 1961, eksisterede i 20 år, og
var på et tidspunkt det største på Stevns
med 240 ansatte. Ved bl.a. at anvende fær
digstøbte elementer til bagmur og skille
vægge kunne man få den samlede bygge
tid for et hus ned på ca. 40 dage. Firmaet
byggede også den kommunale svømme
hal, og havde planer om at bygge flere
svømmehaller, men efter et fejlslagent for
søg på at etablere samarbejde med et tysk
byggefirma, gik firmaet konkurs i 1980.
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Karen Secher Jensen har skrevet historien
om forsamlingshuset i Hellested, „De
hundrede hændelsers hus i Hellested“. Her
fortæller hun om forsamlingshuset, som
blev bygget i 1882, om udbygninger, hæn
delser og de utallige arrangementer gen
nem årene. Og ikke mindst om de kriser,
som huset har gennemlevet og overlevet,
således at det i dag lever i bedste velgå
ende.
Artiklen „Heste i menneskets tjeneste“
er knyttet til illustrationer af heste, place
ret forskellige steder i årbogen. Forfatteren
fortæller om anvendelsen af hesten fra at
være nyttedyr til mere udpræget show- og
hobbydyr. Enkelte racer og typer af heste
beskrives.
Årbogens sidste artikel er af Poul Hen
riksen og handler om stedet „Lilledal Dens ejendomme og mennesker gennem
næsten 200 år“. Gennem udstykning fra
Gjorslev i begyndelsen af 1800-tallet og de
senere udstykninger opstod Lilledalsvej
ved Stevns Klint. Forfatteren beskriver de
11 ejendomme på vejen, deres historie og
de mennesker, som gennem årene har be
boet dem.

Stevns før og nu. Bind XI, 2009
Som sædvanlig en årbog, hvor både ud
styr og indhold er i top, denne gang endog
med billeder i farver.
Knud Rasmussen bidrager i år med en
stor artikel om „Vallø - et adeligt stift i
Stevns kommune“. Forfatteren kommer
rundt om alle aspekter i Valløs historie, her
under bl.a. branden i 1893, parken og er
hvervsvirksomheder. Artiklen er forsynet
med en liste over Valløs ejere fra før det
blev frøkenkloster, dvs. fra 1256 til 1737.
Nu afdøde, tidligere overinspektør ved
Rosenborg-samlingerne, Gudmund Boesen, havde igennem mange år arbejdet med
planer om at udfærdige en bog om Store
Heddinge og Stevns historie og havde da
også indsamlet et omfattende materiale.
Det blev ved tanken, men i 1995 overdrog
han en del af materialet, herunder enkelte
færdige artikler, til Stevns Lokalhistoriske
Arkiv, og en af disse omhandler „Store
Heddinge 1660-1720“ og er redigeret af
arkivet og suppleret med arkivets egne re
gistreringer af Arly Olsen. Man må for
vente, at andre artikler også vil blive udar
bejdet og publiceret med baggrund i
Gudmund Boesens materiale.
En speciel del af Store Heddinges historie
beskrives i artiklen „Store Heddinge Biograf
1907-32“. Den er skrevet af årbogens redak
tion og redigeret af Poula Backs. Ud over at
beskrive den hjemlige biografs historie i pe
rioden, skildrers filmens historie og udvik
ling i almindelighed, ligesom der omtales
film om lokale emner, samt film optaget i
byen af forskellige filmselskaber.
Karen Secher Jensen tager også i denne
årbog et forsamlingshus under behandling
med artiklen „Krop og Sjæl i Sigerslev for
samlingshus 1881-1970“. Af de mange
aktiviteter, som har fundet sted i huset,
indtog gymnastikken en stor plads. Forfat
teren anvender mange citater og erin
dringsglimt af forfatteren Niels E. Nielsen,
som var født i Sigerslev.

Jørgen Hansen har fundet nogle gamle hi
storier frem i arkivet. Historier, som nemt
kunne være blevet glemt. De fem beretnin
ger, som stammer fra afdøde Henning
Poulsens gemmer, hedder: „Drevet til
havs“, „Justitsmord på Stevns omkring år
1900“, „Forventet angreb på Storeheddinge
rådhus“, „En lystig nytårsaften“ og „Be
sættelsen - set med en skoledrengs øjne“,
Alle historierne indledes med en kort præ
sentation af den person, som har fortalt hi
storien.
„Farmors hus“ er skrevet af Susanne Ni
elsen, og hun fortæller om sin familie, der
i 1932 flytter til Stevns og køber gården
Aulegaard i Tommestrup. Farmoderen bli
ver tidligt enke, og efter nogle år sker der
generationsskifte på gården, og hun køber
sit hus, hvor hun bor, indtil hun som 92årig kommer på plejehjem, hvor hun et
halvt år efter afgår ved døden. Farmode
rens hus kommer til at betyde så meget for
forfatteren, at hun senere selv køber det.
Erling Nielsen fortæller om „Tørvegravning på Stevns“, især koncentreret om
tørvegravning under krigen. Det praktiske
arbejde med gravningen og forarbejdnin
gen omtales, såvel som mosefund. Da tør
ven på Stevns var af ringe kvalitet, ophørte
udnyttelsen ved krigens afslutning.
Arkivet er i besiddelse af en hel del op
tegnelser skrevet af afdøde læge Gustav
Grønvold, der levede sin barndom og ung
dom i Store Heddinge. Redaktionen har
valgt at bringe to af disse, dels om livet i
familien Hinges ejendom, dels om Ægge
anstalten i Østergade.
Artiklen i årbogen for 2008 om „Stran
dinger og forlis“ bliver suppleret med op
lysninger, som senere er kommet frem.
Notaterne om omtalerne er samlet af
Freddy Breitenstein, som var forfatter til
den første artikel, sammen med Arly Ol
sen. De ældste strandinger er nu ført til
bage til begyndelsen af 1600-tallet og op
til 1978.
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Endelig skal bemærkes, at der rundt om
kring i årbogen bringes billeder af minde
sten på Stevns, ligesom årbogen afsluttes
med gengivelser af billeder fra fotografi
ske glasplader i arkivets besiddelse.

Suså
Suså Egnshistoriske Forening
Årsskrift 2009
For 23. gang er det lykkedes foreningen
at udsende et årsskrift med mange interes
sante artikler, alle illustrerede med gamle
fotos. Som i tidligere årgange er det også i
dette hefte de personlige erindringer, som
præger indholdet.
I den første artikel fortæller Folmer
Mandrup fra Brøderup om sin barndom på
Vejlemosegård i Tybjerglille. Det er barn
dommens oplevelser i 1930’eme og
4 0 ’erne med beskrivelser af personer, ste
der og begivenheder. Et par håndskrevne
„huskelister“ over alle huse med beboer
nes navne - og tilnavne - fra hhv. Tybjerg
lille Bakker og Tybjerglille og Tvederne
fra 1940’erne må være interessante for
stedkendte. Der afsluttes med beskrivelse
af episoder fra besættelsesårene.
Så følger artikel af forhenværende ba
germester Ove Olsen, født i Kelstrup Kil
demark. Efter at have været i bagerlære i
Slagelse, aftjent værnepligt og arbejdet
forskellige steder i Vestsjælland, købte han
sammen med sin kone Glumsø Bageri. Her
arbejdede ægteparret i 23 år indtil de i
1990 solgte bageriet. Efter nogle år med
andre opgaver gik Ove Olsen på efterløn
som 65-årig og kunne så bl.a. hellige sig
sin hobby: Svæveflyvning.
En lidt anderledes artikel er søstrene
Rita Henneberg og Inge Jespersens beret
ning om „Udrejse til Canada“. Familien
emigrerede til Canada i 1955, og det er
især Rita og hendes mand Hans’ historie
som farmere i det nye land, som fortælles.
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Et nu afsluttet kapitel i Tybjerglille Bak
kers historie er beretningen om Café Gal
leri 21, som blev etableret i den gamle
smedje af ægteparret Marianne Krabbe og
Ole Krogholt, hhv. ergoterapeut og smed.
Her gjorde både den gode mad, de spæn
dende kunstudstillinger og andre arrange
menter stedet kendt viden om. Det var ikke
en dans på roser, at drive et sådant sted, og
efter otte år måtte parret lukke cafeen. Ar
tiklen er skrevet af Elisabeth Uldall Pelch.
Cand.mag. og jordemoder Jytte Møller,
fortæller i en meget personlig artikel om
sin nu afdøde mand, maleren og grafikeren
Alfred Immanuel Jensen. Som barn kom
den lille Alfred mange somre i træk som
feriebarn hos gårdejer Jakob Jakobsen og
Karen Marie i Næsby, og stedet fik så stor
betydning for ham, at han mange år senere,
sammen med sin daværende hustru Maria,
købte smedens hus, som de kaldte Vind
heimar. Her arbejdede han med sit kunst
neriske virke indtil få år før sin død i 2006.
Jytte Møller slutter sin beretning med om
tale af sit arbejde med at bevare Alfred
Jensens værker for eftertiden.
„Erindringer omkring Raunstrupgårdudstykningen“ kalder Verner Larsen, Herluflille, sin artikel om den ændring af land
skabet og landbruget, som udstykningen i
1935 medførte. Som et del-resultat af det
såkaldte „Kanslergadeforlig“ hvis bag
grund og betydning giver en grundig be
handling, blev der i 1934 vedtaget ændrin
ger af de hidtidige jordlove, hvorefter
„Raunstrup“ blev udstykket. Udstyknin
gen omfattede 20 nye husmandsbrug, hvis
beboere og vilkår bliver beskrevet ligesom
ordningen med såkaldte „svinekort“, der
blev indført for at regulere svineproduktio
nen.
Så følger en artikel om „Glumsø Anlægs
historie“, skrevet af 3 af foreningens besty
relsesmedlemmer, Anne Krog, Arne Rehder
og Anni Dam samt Ove Olsen. Anlægget
blev anlagt i 1933 og har gennem årene

været brugt til utallige arrangementer, og
undervejs er forholdene blevet forbedrede.
Heftet afsluttes med beskrivelsen af „Et
rebslageri“, af Arne Rehder. Forfatteren
fortæller om, hvordan man genanvendte
høstbindegamet ved at spinde sammenbundne bindegarn til nyttige reb. Forfatte
ren har på sin gård et sådant gammelt reb
slageri, men tiderne har ændret sig, så der
er ikke meget brug for disse reb mere.

Vordingborg

Stederne og menneskene.
Istidsjægere omkring Knudshoved Odde
Af Kristoffer Buck Pedersen. Forlaget
Museerne.dk, 2009. 151 sider. (ISBN 97887-992284-4-7).
Værket er tredje bind i en serie viden
skabelige værker udgivet af Forlaget Mu
seerne.dk. I modsætning til de to tidligere
udgivne værker, som er skrevet på engelsk,

er dette på dansk. Selvom bogen så abso
lut bærer præg af at være et videnskabeligt
værk, er i hvert fald store dele af den skre
vet i et sprog, som kan læses af de fleste. I
bogen gennemgås flere udgravninger på
odden, som betegnes som et af de vigtigste
steder, når det gælder stenalderbopladser
fra slutningen af istiden, og de sammenlig
nes med tilsvarende bopladser rundt om i
landet fra den samme periode. Teksten er
gennemillustreret med tegninger, fotogra
fier, kort og diagrammer, og der er selvføl
gelig en udførlig litteraturliste.

By & land
Udgivet af Landsforeningen for Byg
nings- og landskabskultur. Nr. 84, 2009.
I dette nummer af tidsskriftet, som har
temaet Bygningsbevaring, har redaktøren
Helge Torm bl.a. kastet blikket på de sana
torier, som blev opført op til 1930’erne gerne ved kysterne - i forbindelse med be
kæmpelsen af tuberkulosen, og har stillet
sig spørgsmålet: Hvad er der sket med
dem, og hvad bruges de til i dag? I artiklen
„Vintersbølle Sanatorium - jysk funkis på
Sjælland“ med den uddybende undertitel:
„Eksempel på umuliggjort fredning og et
overraskende fund af fredningsemne“ gi
ver forfatteren udtryk for sin beklagelse
over de ændringer, som er foretaget i for
bindelse med at den gamle hovedbygning
er omdannet til boliger, skønt Vordingborg
Kommuneatlas fra 1995 har betegnet byg
ningerne som bevaringsværdige. En posi
tiv oplevelse er det dog, da han bliver op
mærksom på, at den gamle overlægebolig,
som er opført omkring 1940, har bevaret
sit oprindelige udseende, og han foreslår
den fredet.
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For at fremme aktualiteten anmeldes ikke
blot litteratur fra det foregående år, men
også udgivelser fra første halvår af inde
værende år.
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Sådan lå landet Præstø Amt indtil 1920
Punkterne henviser til områder, de enkelte artikler omhandler.
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